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Aims Psychiatric veterans’ wives are exposed to psychological damages due to their husbands’ 
specific condition. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive 
mindfulness-based-therapy on resilience and emotional control of psychiatric veteran’s wives 
Materials & Methods The present study was a semi-experimental design with a pretest, post-
test design with a control group conducted in Tehran in 2017. In order to conduct this research, 
a sample of 30 people from the research population (psychiatric veteran’s wives in Tehran) were 
selected, using available sampling method and were randomly selected in experimental and 
control groups. The instruments included the resilience and emotional control questionnaires. 
Before administering the independent variable the pretest was taken from both groups. Then, 
the experimental group received teaching intervention during 8 sessions in 2-and-a-half month 
period. Shapiro–Wilk test, Levene’s test, and univariate covariance analysis as well as SPSS 23 
were used to analyze the data. 
Findings Cognitive mindfulness-based-therapy significantly affected resilience and emotional 
control of psychiatric veteran’s wives (p<0.05) in such a way that this treatment could 
significantly improve the resilience and emotional control in psychiatric veteran’s wives.
Conclusion Cognitive mindfulness-based-therapy can improve resilience and emotional control 
of psychiatric veterans’ wives, and regarding this effect, this treatment can be used to improve 
their resilience and emotional control.
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آگاهی بر  درمانی مبتنی بر ذهن اثربخشی شناخت
آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز  تاب

  اعصاب و روان
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  چکيده
دلیل شرایط خاص همسران خود در  همسران جانبازان اعصاب و روان به اهداف:

شناختی مختلف هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی  های روان معرض آسیب
کنترل آوری و  آگاهی بر تاب درمانی مبتنی بر ذهن شناختاثربخشی آموزش 

  بود. هیجانی همسران جانباز اعصاب و روان
 - آزمون آزمایشی با طرح پیش پژوهش حاضر از نوع نیمه ها: مواد و روش

منظور انجام  در تهران انجام شد. به ١٣٩٦که در سال  آزمون با گروه گواه است پس
همسران جانبازان نفره از جامعه آماری پژوهش ( ٣٠ای  این پژوهش نمونه 

های  گیری در دسترس انتخاب و در گروه ) به روش نمونهو روان تهراناعصاب 
آوری و  های تاب نامه پرسش صورت تصادفی انتخاب شدند.  آزمایش و گواه به
به کار رفتند. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه  کنترل هیجانی

سه جل ٨آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی  پیش
ها از  برای تجزیه و تحلیل دادهو نیم دریافت نمود.  آموزشی در طول دو ماه 

افزار  متغیره استفاده شد. نرم ویلک، لوین و تحلیل کواریانس تک - آزمون شاپیرو
  نیز به کار رفت. SPSS 23آماری 
آوری و کنترل هیجانی  آگاهی بر تاب درمانی مبتنی بر ذهن شناخت ها: یافته

صورت که  بدین. )p>٠٥/٠( داری داشت تاثیر معنی جانباز اعصاب و روانهمسران 
آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب و  تاباین درمان توانست میزان 

  داری بهبود بخشد. روان را به شکل معنی
و  یآور تاب زانیم تواند یم یآگاه بر ذهن یمبتن یدرمان شناخت گیری: نتیجه

 نیهمسران جانباز اعصاب و روان را بهبود بخشد و با توجه به ا یجانیکنترل ه
افراد  نیدر ا یجانیو کنترل ه یآور تاب شیافزا یدرمان برا نیاز ا توان یم ریتاث

  بهره برد.
  آوری، کنترل هیجانی آگاهی، تاب ذهن ها: کلیدواژه

  
  ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  daryamozaffari@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
ثیر پذیرفته است. ازندگی انسان همواره از دو رویداد جنگ و صلح ت

زا دارای پیامدهای  عنوان یک عامل بسیار استرس جنگ به
شناختی است که در طول  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان

ثیر چشمگیری بر ابعاد گوناگون زندگی انسان اهای متمادی ت نسل
. در ایران وجود هشت سال گذاشته استو روابط اعضای جامعه 

های ناشی از آن موجب شده است تا اختالالت  جنگ و استرس
عنوان اختاللی شایع در رزمندگان، جانبازان و  روانی ناشی از آن به

یل مربوط به مطرح شود. مسا هاهای آن همه ایثارگران و خانواده
های مجروحان جنگی (جانبازان) یعنی  بهداشت روانی خانواده

عوارض و . [1]همسر و فرزندان آنها بسیار حائز اهمیت است
ترین مباحث  عنوان یکی از مهم ای ناشی از جنگ بههپیامد
های مختلف توجه  طی زمان پزشکی شناختی و روان روان

پیامدهای  .متخصصان مربوطه را به خود جلب کرده است
عملکرد  از اختالل در شناختی ناشی از جنگ صرف نظر روان

 دیدگان موجب بروز مشکالتی برای خانواده آنها و اجتماعی آسیب
  .[2]شده است خصوص همسران جانبازان به

شود که به مرور  عنوان همسر سبب می زندگی با یک فرد جانباز به
ب شود. بر این اساس، شناختی آنها دچار آسی زمان فرآیندهای روان

پذیر در زنان دارای همسران جانباز  از فرآیندهای روانی آسیب
آوری به فرآیند پویای  تاب .[4 ,3]آوری آنها است اعصاب و روان، تاب

. [5]شود های تلخ و ناگوار زندگی اطالق می انطباق مثبت با تجربه
ها یا شرایط  آوری صرفًا مقاومت منفعل در برابر آسیب تاب

کننده فعال و سازنده  آور مشارکت تهدیدکننده نیست، بلکه فرد تاب
آوری شامل حفظ آرامش در  . تاب[7 ,6]محیط پیرامونی خود است
پذیری در مواجهه با موانع، اجتناب از  شرایط استرس، انعطاف

بینی و احساسات مثبت به  راهبردهای فرسایشی، حفظ خوش
همکاران نشان دادند  و استنسما. [8]ها است هنگام دشواری

آوری به راهبردهای کنارآمدن موثر مانند راهبردهای فعال،  تاب
سازی و افکار مثبت  وجوی حمایت اجتماعی، خوددلگرم جست

های  منجر شده و راهبردهای کنارآمدن غیرمفید مانند واکنش
افسردگی، راهبردهای حل مساله منفعالنه و اجتنابی را کاهش 

  .[9]دهد می
هیجانی  -بر این باید اشاره نمود که از دیگر فرآیندهای روانیعالوه 
پذیر در همسران جانبازان، فرآیندهای هیجانی و تنظیم  آسیب

عدم برخورداری از تنظیم هیجان سبب  .[1]هیجان آنها است
شود که مدیریت هیجان و کنترل هیجانی نیز دستخوش تغییر  می

ای مورد استفاده در کاهش، عنوان راهبرده شود. کنترل هیجان را به
اند. کنترل هیجان از  افزایش، سرکوب یا ابقای هیجان تعریف کرده

های ذاتی و فطری آدمی است. در واقع، هیجانات و کنترل  ویژگی
های مرتبط با اهداف، استانداردها و ادراکات فرد  هیجان از ارزیابی

ی که فرد محیط - ها طی تبادالت فردی شوند و این ارزیابی ناشی می
و  واحدی. [12-10]گیرند کند، شکل می با جهان بیرونی برقرار می

همکاران کنترل هیجانی را گرایش به بازداری در ابراز منفعالنه 
. به اعتقاد آنها، کنترل هیجانی [13]دانند های هیجانی می پاسخ

دارای چهار مولفه است: الف) مرور ذهنی که درجه اندیشناکی 
گیرد، ب) بازداری  کننده هیجانی را اندازه می رویدادهای نگران

سنجد، ج)  شده را می هیجانی که تمایل به بازداری هیجان تجربه
کند و د)  ورزی را بررسی می کنترل پرخاشگری که بازداری خصومت

گری ارتباط دارد و برای تمایز از  خیم که با تکانش کنترل خوش
خیم  ی کنترل خوششود. افراد دارا کنترل عصبانیت آورده می

گری خویش را کنترل کنند.  های فوری و تکانش توانند تکانه می
توان نتیجه گرفت که افراد دارای کنترل هیجانی،  بنابراین می

  های خویش شوند. توانند مانع بروز واکنشی و انفعالی هیجان می
های  شناختی همسران جانبازان روش های روان برای بهبود مولفه

درمانی مختلفی به کار رفته است. یکی از جدیدترین  ای و مداخله
درمان . [1]آگاهی است درمانی مبتنی بر ذهن ها، شناخت روش
 حسینیهای  های آماری مختلف در پژوهش آگاهی در جامعه ذهن

، هافمن ،[16]اسچاتو  وود هوپ ،[15]پاریشپری ،[14]وردی امامو 
 [19]و همکاران کروسکاو  [18]و همکاران کروسول ،[17]گومزو  آنجلیا

آگاهی  ذهن که استفاده و کارآیی آن تایید شده است. مشخص شده
داری، عواطف و خلقیات منفی مانند  تواند به شکل معنی می

  افسردگی و اضطراب را در افراد تحت تاثیر قرار دهد.
آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، بدون  ذهن

افتد (یعنی تجربه  نظر درباره آنچه اتفاق می قضاوت و بدون اظهار
آگاهی روشی برای زندگی  . ذهن[20]واقعیت محض بدون توضیح) 

دارسازی زندگی است. انجام  بهتر، تسکین دردها، غنابخشی و معنی
،  آگاهی، شناخت و آگاهی افراد را از بدن های ذهن مستمر تمرین

آگاهی، احساس بدون  دهد. ذهن احساسات و افکارشان افزایش می
قضاوت و متعادلی از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش 

افتند؛ کمک  طور که اتفاق می های فیزیکی؛ همان یجانات و پدیدهه
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شناختی،  آگاهی با افزایش بهزیستی روان . از سویی ذهن[21]کند می
های درد همراه بوده  مندی و کاهش نشانه توافق، گشودگی، وجدان

آگاه در شناخت، مدیریت و حل مشکالت  افراد ذهن و در حقیقت، 
آگاهی موجب کاهش  های ذهن . جلسه[22]روزمره تواناتر هستند
پذیری در برخورد  های خودگردانی و انعطاف استرس و کسب مهارت
های فیزیکی و سالمت  زا و کسب مهارت با رویدادهای استرس

  .[23]شود ذهنی می
شناختی در همسران جانبازان  های روان حال با توجه به آسیب

ای و  های مداخله روشکارگیری  و لزوم به [4 ,2 ,1]اعصاب و روان
درمان مناسب و به هنگام، از سوی دیگر با مشاهده کارآمدی 

آگاهی در بهبود اختالالت  درمانی مبتنی بر ذهن شناخت
و سرانجام عدم  [19-14 ,1]های آماری مختلف شناختی جامعه روان

درمانی مبتنی بر  منظور بررسی اثربخشی شناخت انجام پژوهشی به
آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب  آگاهی بر تاب ذهن

درمانی  روان، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شناخت
آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز  آگاهی بر تاب مبتنی بر ذهن
  بود. اعصاب و روان

  
  ها مواد و روش

آزمون  پس - آزمون آزمایشی با طرح پیش پژوهش حاضر از نوع نیمه
در پژوهش در تهران انجام شد.  ۱۳۹۶با گروه گواه است که در سال 

تهران در سال  همسران جانبازان اعصاب و روانحاضر جامعه آماری 
گیری در  منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه  بودند. به ۱۳۹۶

ماه  صورت که در بازه زمانی مهر تا دی دیندسترس استفاده شد. ب
جانبازان اعصاب و  ۴با مراجعه به مرکز درمانی منطقه  ۱۳۹۶سال 

های داوطلبانه (برای شرکت در پژوهش) بین  روان و پخش فرم
همسر جانباز داوطلب شرکت در پژوهش از  ۳۰همسران جانبازان، 

صورت  به میان افراد داوطلب به شکل تصادفی انتخاب و دوباره
زن در گروه  ۱۵های آزمایش و گواه گمارده شدند ( تصادفی در گروه

دلیل انتخاب این تعداد حجم زن در گروه گواه).  ۱۵آزمایش و 
ای  های مداخله نمونه، رجوع به منابع علمی در زمینه پژوهش

دارد که در  بیان می [24]دالورشناختی بود. چنان که  روان
نفر مکفی بوده  ۱۵نمونه برای هر گروه  های آزمایشی، حجم پژوهش
های ورود شامل داشتن  مالکها را تعمیم داد.  توان یافته و می

همسر جانباز با آسیب اعصاب و روان (بنا بر تشخیص پزشک 
شناختی و  متخصص)، عدم ابتال به بیماری حاد یا مزمن روان

دیپلم جسمی (بنا بر خوداظهاری افراد)، داشتن تحصیالت حداقل 
های خروج نیز  و رضایت از شرکت در مطالعه بودند. همچنین مالک

شناختی همزمان، غیبت بیش از  های روان شامل دریافت آموزش
  دو جلسه و عدم انجام تکالیف محوله بودند.

درمانی مبتنی بر  در پژوهش حاضر متغیر مستقل شناخت
ی آوری و کنترل هیجان آگاهی و متغیرهای وابسته تاب ذهن

  همسران جانباز اعصاب و روان بود.
  از ابزارهای پژوهشی زیر استفاده شد:

 ۱۹۸۷در سال  نشوورو  راجر: (ECQ)نامه کنترل هیجانی  پرسش
این  نجاریانو  راجرنامه را تنظیم و  ساختار اولیه این پرسش

نامه  . در این پژوهش پرسش[25]نامه را تجدید نظر نمودند پرسش
ماده در چهار  ۵۶نامه دارای  تجدیدنظرشده به کار رفت. این پرسش

زیرمقیاس بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری، نشخوار و کنترل 
نامه نمره  ماده) است. در این پرسش ۱۴خیم (هر یک دارای  خوش

ت این گویی به سئواال باالتر بیانگر کنترل هیجانی باالتر است. پاسخ
ای بلی (نمره یک) و خیر (نمره  نامه به دو صورت دوگزینه پرسش

بوده و  ۵۶نامه بین صفر و  صفر) است. دامنه نمرات در این پرسش
دهنده کنترل هیجانی بیشتر است. در  کسب نمرات باالتر نشان

 ضریب آلفای کرونباخ  ای مطالعه
ترتیب  های یادشده به و برای زیرمقیاس ۶۸/۰برای کل مقیاس 

بین بعد  نجاریانو  راجر. [26]گزارش شد ۵۸/۰و  ۷۷/۰، ۷۶/۰، ۷۰/۰
رنجورخویی  نامه کنترل هیجانی و بعد روان نشخوار پرسش

دار یافتند.  نامه شخصیتی آیزنک" همبستگی مثبت معنی "پرسش
نامه کنترل  همچنین آنها بین بعد کنترل پرخاشگری پرسش

دار گزارش  یرابطه معن "دارکه ساورزی ب نامه کینه پرسش"هیجانی و 
نامه کنترل  نمودند. عالوه بر این بین بعد بازداری هیجانی پرسش

و  "نامه شخصیتی آیزنک پرسش"گرایی  هیجانی و بعد برون
نامه کنترل هیجانی و بعد  همچنین بین بعد کنترل خشم پرسش

همبستگی "نامه شخصیتی آیزنک  پرسش" گرایی پریشی روان
همچنین در پژوهش آنها ضرایب پایایی این  .[25]یافتندداری  معنی
به دست  ۷۴/۰نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  پرسش
نامه در پژوهش حاضر با استفاده  . میزان پایایی این پرسش[25]آمد

  به دست آمد. ۷۶/۰از ضریب آلفای کرونباخ 
در  دیودیسونو  کانرآوری توسط  مقیاس تابآوری:  مقیاس تاب

آوری افراد طراحی شد. این  برای سنجش میزان تاب ۲۰۰۳سال 
  ها پاسخ خود را روی یک  گویه دارد که آزمودنی ۲۵مقیاس 
  ای لیکرت از کامًال نادرست (صفر) تا همیشه درجه ۴مقیاس 
 ۱۰۰امتیاز کل در این آزمون از صفر تا  کردند. ) مشخص می۴درست (

آوری بیشتر در  دهنده تاب نشان است، در این مقیاس نمرات باالتر
آوری را با  ثبات درونی مقیاس تاب دیویدسونو  کانرشخص است. 

 ۸۷/۰و پایایی بازآزمایی آن را  ۸۹/۰استفاده از آلفای کرونباخ 
و  کانرو همکاران، پایایی مقیاس  محمدی. [27]گزارش نمودند

محاسبه و همچنین  ۸۹/۰را با استفاده از آلفای کرونباخ  دیویسون
. همچنین پایایی این [28]روایی آن را نیز مناسب گزارش کردند

 ۸۸/۰نامه در پژوهش حاضر نیز با استفاده از آلفای کرونباخ  پرسش
  محاسبه شد.

منظور انجام پژوهش با مراجعه به مراکز درمانی جانبازان اعصاب  به
خاب حجم نمونه از میان همسران آنها با رضایت کتبی و روان و انت

های  نامه های آزمایش و گواه، پرسش و گمارش آنها در گروه
شناختی  نامه اطالعات جمعیت پژوهش همراه با پرسش

صورت گروهی روی افراد حاضر در پژوهش اجرا شد.  ساخته به محقق
ت در منظور رعایت اخالق در پژوهش رضایت افراد برای شرک به

شدند. همچنین   برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه
به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنها نیز پس از اتمام فرآیند 

همچنین به هر دو  پژوهشی این مداخالت را دریافت خواهند نمود.
ماند و  نها محرمانه باقی میآکه اطالعات  دگروه اطمینان داده ش

های آزمایش مداخله  . در نهایت، روی گروهه درج نام نیستنیازی ب
جلسه آموزشی  ۸در  [29]آگاهی درمانی مبتنی بر ذهن شناخت
انجام شد، در  ای یک جلسه طی دو ماه و نیم ساعته، هفته ونیم یک

آگاهی را در طول  درمانی مبتنی بر ذهن حالی که گروه گواه شناخت
  ).١انجام فرآیند پژوهش دریافت نکرد (جدول 

ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی  برای تجزیه و تحلیل داده
استاندارد و  استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف

منظور بررسی  ویلک به - طی از آزمون شاپیرودر سطح آمار استنبا
بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین برای بررسی برابری  نرمال

متغیره برای بررسی  ها، همچنین از تحلیل کواریانس تک واریانس
 SPSS 23افزار  فرضیه پژوهش استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم

  تجزیه و تحلیل شدند.
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  [30]آگاهی درمانی مبتنی بر ذهن شناختآموزش  طرح کلی جلسات )۱جدول 
جلسه/ 
  خالصه جلسه  موضوع

  اول

هدایت 
  خودکار

آشنایی با اعضای گروه و انتظارات آنها، تعیین خط مشی گروه و
توضیح پیرامون مشکالت اعصاب و روان، تمرین خوردن کشمش،
تمرین مراقبه وارسی بدن، تکلیف: انجام یکی از کارهای روزمره با

  آگاهی و وارسی بدن  ذهن
  دوم

چالش با 
  موانع

دن، تکلیف: توجهآگاهی، تمرین وارسی ب ده دقیقه تنفس با ذهن
های روزمره، ثبت وقایع خوشایند، وارسی به یکی دیگر از فعالیت

  آگاهانه بدن و ده دقیقه تنفس ذهن
  سوم
آگاهی  ذهن

در حین 
  حرکت

زدن آگاهی، تمرین قدم تمرین حرکات کششی همراه با ذهن
روی آگاهانه، وارسی آگاهانه، تمرین وارسی بدن، تکلیف: پیاده

  های ناخوشایند تجربهبدن، ثبت 
  چهارم

ماندن در 
  لحظه

آگاهی نسبت به شنیدن و فکرکردن، داستان ببرهای تمرین ذهن
ای، تمرین وارسی بدن، تکلیف: دقیقه گرسنه، تمرین مکث سه

آگاهی، مکث وارسی بدن، استفاده از وسایل نقلیه همراه با ذهن
  ای دقیقه سه

  پنجم

پذیرفتن و 
  دادن اجازه

مراقبه نشسته با آگاهی از تنفس و بدن، پذیرش، تمرینتمرین 
ایجاد یک مشکل و کارکردن روی آن از طریق بدن، تمرین مکث

ای (به همراه احساس پذیرابودن)، تمرین وارسی بدن. دقیقه سه
  تکلیف: وارسی بدن و مکث سه دقیقه ای

  ششم
افکار 

واقعیت 
  نیستند

ای، تمرین وارسی بدن، دقیقه سهافکار جانشین، تمرین مکث 
ای و استفاده از آن در مواقع تکلیف: وارسی بدن، مکث سه دقیقه

  بروز احساسات ناخوشایند
  هفتم

مراقبت از 
  خود

ارتباط بین خلق و احساسات، چگونه به بهترین نحو از خود مراقبت
های کنیم، تمرین وارسی بدن، تکلیف: تهیه لیستی از فعالیت

  کننده بخش و خسته انرژی
  هشتم

کارگیری  به
ها و  آموخته
ها در  تمرین
  آینده

ریزی ها و برنامه تمرین وارسی بدن، بحث پیرامون تداوم تمرین
 شوند. برای انجام آن، بررسی مشکالت که مانع از انجام تکالیف می

  
  ها یافته

سال داشتند. میانگین  ٥٠تا  ٤١افراد نمونه پژوهش دامنه سنی 
سال بود. همچنین بیشترین میزان  ٥٤/٤٤±٥٦/٤آماری سنی آنها 

  نفر) بود. ١٤سطح تحصیالت مربوط به لیسانس (
آگاهی موجب ایجاد تفاوت  درمانی مبتنی بر ذهن آموزش شناخت

همسران  آوری و کنترل هیجانی تاب نمرات نیانگیدار م معنی
). p>٠٥/٠شد ( آزمون پس مرحله در جانبازان اعصاب و روان

 هایریمتغ نمرات نیانگیم گر، مداخلهی رهایمتغ کنترل با بنابراین
با  آوری و کنترل هیجانی همسران جانبازان اعصاب و روان تاب

 طوری که پیدا کرد به تغییر آگاهی درمانی مبتنی بر ذهن شناخت
آوری و کنترل هیجانی همسران جانبازان  تابآزمون نمرات  پس

  افزایش یافت. اعصاب و روان
آوری  تاب زانیم بر آگاهی درمانی مبتنی بر ذهن شناخت ریتاث مقدار

 ٧٣/٠ترتیب  به و کنترل هیجانی همسران جانبازان اعصاب و روان
آوری و  تاب هایریمتغتغییرات % ٥٣ و ٦٧ترتیب  و به بود ٨٤/٠و 

توسط عضویت  ی همسران جانبازان اعصاب و روانکنترل هیجان
شد (جدول تبیین  )آگاهی درمانی مبتنی بر ذهن شناخت( گروهی

٢.(  

آوری و کنترل هیجانی  تاب بری گروه تیعضو ریتاث انسیکوار لیتحل) ٢جدول 
  همسران جانبازان اعصاب و روان

  اثر اندازه  یدار یمعن سطحFمیزان ی    آمارهای  شاخصمتغیرها/ 
  آوری تاب
  ٠٣/٠  ٤٣/٠  ٦٢/٠  آزمون شیپ

  ٧٣/٠  ٠٠٠١/٠  ١٠/٧٥  عضویت گروهی
  کنترل هیجانی

  ١٧/٠  ٠٢/٠  ٤٧/٥  آزمون شیپ
  ٨٤/٠  ٠٠٠١/٠  ٢٦/١٤٥  عضویت گروهی

  
  بحث

درمانی مبتنی بر  شناختپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی 
اعصاب و آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز  آگاهی بر تاب ذهن
درمانی مبتنی بر  شناختانجام شد. نتایج نشان داد که  روان
آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب و  آگاهی بر تاب ذهن
صورت که این درمان  داری داشته است. بدین تاثیر معنی روان

آوری و کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب  تابتوانست میزان 
  داری بهبود بخشد. و روان را به شکل معنی

درمانی مبتنی بر  نتایج پژوهش کنونی در باب تاثیر شناخت
آوری همسران جانباز اعصاب و روان با  آگاهی بر تاب ذهن
، [15]و همکارانپاریش  پری، [14]وردی امامو  حسینیهای  یافته
راستا است.  هم [19]و همکاران کروسکاو  [17]گومزو  هافمن

طوری که این پژوهشگران با توجه به نتایج پژوهش خود اظهار  به
تواند با  آگاهی می درمانی مبتنی بر ذهن داشتند که شناخت

شناختی  های روان های درمانی منسجم از آسیب کارگیری روش به
  افراد مختلف بکاهد.

آگاهی بر  درمانی مبتنی بر ذهن در تبیین اثربخشی شناخت
توان این گونه بیان  آوری همسران جانباز اعصاب و روان می بتا

، منجر به تغییر آگاهی درمانی مبتنی بر ذهن شناختآموزش کرد که 
شده و از اصول تقویت شرطی  افرادشناختی در طرز تفکر و اعمال 

آگاهی از طریق  رسد که ذهن برد. همچنین به نظر می سود می
درمانی  شناخت .[30]ثر واقع شودتواند مو آموزش کنترل توجه می

صورت آگاهانه  آموزد تا به آگاهی به افراد می مبتنی بر ذهن
شده و غیرارادی نشخوار ذهنی را شناسایی کرده و  الگوهای عادت

صورت الگوهای آگاهانه و قابل کنترل تبدیل کنند. با این  آنها را به
احساسات و کارگیری این فرآیندها،  آموزد تا با به روش فرد می

صورت رویدادهای ساده و  های منفی را شناخته و آنها را به اندیشه
عنوان توجه بدون  آگاهی به روش ذهنقابل کنترل تغییر دهد. 

عنوان مثال احساسات و شناخت) به  قضاوت به تجارب درونی (به
های خودکار به تجارب  دهد تا با کاهش پاسخ فرد اجازه می

گذشت زمان و افزایش آگاهی و پذیرش  زا بپردازند. با استرس
سازی  تواند تغییر کند)، فعال رویدادهای زندگی (که می

های جسمی کاهش  های پاسخ به استرس و نشانه سیستم
شود که همسران جانبازان اعصاب  و این روند سبب می [31]یابد می

آوری  شناختی، تحمل و تاب و روان با افزایش پذیرش و آگاهی
  شناختی باالتری را به دست آورند. روان

درمانی مبتنی بر  نتایج پژوهش کنونی در باب تاثیر شناخت
آگاهی بر کنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب و روان با  ذهن
، [16]اسچاتو  وود هوپ، [1]ساعتچیو  نژاد مهریای ه یافته

راستا است. در  هم [19]و همکاران کروسکاو  [18]و همکاران کروسول
آگاهی بر کنترل  درمانی مبتنی بر ذهن تبیین کارآیی شناخت

توان بیان کرد که  هیجانی همسران جانباز اعصاب و روان می
کارگیری راهبردهای رفتاری، شناختی و فراشناختی  آگاهی با به ذهن
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کند تا خلق منفی،  ویژه برای متمرکزکردن فرآیند توجه، تالش می
کننده را در فرد کاهش داده و  های نگران گرایش به پاسخ فکر منفی و

های  جای آن منجر به رشد دیدگاه جدید و ایجاد افکار و هیجان به
آگاهی  درمانی مبتنی بر ذهن . همچنین شناخت[29]خوشایند شود
تواند منجر به افزایش کنترل و  هایی است که می دارای تکنیک

 بایرونصاب و روان شود. تنظیم هیجانی همسران جانبازان اع
کارگیری  آگاهی با به درمانی مبتنی بر ذهن معتقد است شناخت

راهبردهایی مانند فقدان قضاوت و ارزشیابی، صبر و شکیبایی، 
تواند فرآیندهای  ذهن آغازگر، درگیرنشدن، و پذیرش و رهاشدن می

ثیر آگاهی با تا . در واقع ذهن[32]هیجانی افراد را دچار تغییر نمایند
بر شرایط فوق، به افزایش کمیت و کیفیت رفتارهای هیجانی 
خودمراقبتی منجر شده و موجب کاهش مشکالت و مسایل ناشی 

شود. به تعبیری  از وجود یک بیمار، در میان اعضای خانواده می
آگاهی موجب احساس آرامش، امیدواری و توانایی بهتر برای  ذهن

نفس و کنترل هیجانی درونی مقابله با تنش، افزایش اعتماد به 
  .[33]شود می

شود که  های حاصل از پژوهش حاضر توصیه می با توجه به یافته
های  مراکز درمانی جانبازان اعصاب و روان به موازات درمان

درمانی مبتنی بر  فیزیولوژیکی، برای بهبود جانبازان، از شناخت
ان این آوری و کنترل هیجانی همسر آگاهی برای بهبود تاب ذهن
  استفاده نمایند.افراد 

گیری  هایی مانند محدودیت نمونه پژوهش حاضر با محدودیت
جغرافیایی (تهران)،   گیری در دسترس)، منطقه تصادفی (نمونه

جامعه آماری (همسران جانبازان اعصاب و روان) و نیز عدم 
شود  این پیشنهاد می  بر برگزاری مرحله پیگیری مواجه بود. بنا

ا محدوده جغرافیایی و جامعه آماری دیگر، به شیوه پژوهشی ب
گیری تصادفی و برگزاری مرحله پیگیری انجام شود تا موجب  نمونه

  افزایش روایی بیرونی نتایج شود.
  

  گیری نتیجه
آوری و  تواند میزان تاب آگاهی می درمانی مبتنی بر ذهن شناخت

با  بخشد وکنترل هیجانی همسران جانباز اعصاب و روان را بهبود 
آوری و  توان از این درمان برای افزایش تاب میتوجه به این تاثیر 

  بهره برد. کنترل هیجانی در این افراد
  

تمام همسران جانبازان حاضر در  وسیله از بدینتشکر و قدردانی: 
و همچنین مسئولین مرکز درمانی منطقه  آنهاهای  پژوهش، خانواده

 .شود میجانبازان اعصاب و روان شهر تهران قدردانی  ۴
رضایت افراد برای شرکت در برنامه مداخله کسب و اخالقی:  تاییدیه

شدند، به افراد گروه گواه اطمینان   آنها از کلیه مراحل مداخله آگاه
ی این مداخالت را داده شد که آنها نیز پس از اتمام فرآیند پژوهش

اطمینان داده این همچنین به هر دو گروه دریافت خواهند نمود. 
ماند و نیازی به درج نام  نها محرمانه باقی میآکه اطالعات  دش

  .نیست
گونه تعارض منافعی  دارند هیچ نویسندگان اعالم میتعارض منافع: 

 وجود ندارد.
مالی هیچ موسسه و  پژوهش حاضر از پشتیبانیمنابع مالی: 

  سازمانی برخوردار نبوده است.
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