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Aims Amputation is the most disturbing and damaging thing a person may experience in his 
or her life. The aim of the present research was to investigate the effect of mindfulness-based 
stress reduction (MBSR) on anxious thoughts of wives of veterans with amputation.
Materials & Methods In this experimental study with pre-test post-test design with control 
group, 28 wives of veterans with amputation referring to veterans counseling center of Ahvaz 
were randomly chosen by available sampling method and they were assigned to experimental 
and control groups. The experimental group received 8 sessions of intervention based on 
MBSR. The instrument was the Wells’s Anxious Thoughts Inventory scale, which was filled out 
by participants in pre-test and post-test stages. Data analysis was performed, using SPSS 20 
software by multivariate covariance analysis and Bonferroni post hoc test.
Findings By controlling the effects of pre-test, there was a significant difference between the 
mean scores of the dimensions of the anxious thoughts in the experimental and control groups 
in the post-test (p<0.05). There was a significant difference between the mean scores of health 
worry (p<0.05) and meta-worry (p<0.0001) in the experimental and control groups, but there 
was no significant difference between the mean score of social worry in the experimental and 
control groups (p>0.05).
Conclusion Reducing MBSR decreases the anxious thoughts of wives of veterans with 
amputation.
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  چکيده

 کیاست که  یاواقعه نیتررسانبیو آس نیترکنندهعضو، مختلقطع  :فاهدا
 ریتاث یخود تجربه کند. هدف پژوهش حاضر، بررس یفرد ممکن است در زندگ
همسران جانبازان قطع  یبر افکار اضطراب یآگاهبر ذهن یکاهش استرس مبتن

  عضو بود.
آزمون با گروه پس -آزمونشیاز نوع پ یشیپژوهش آزما نیدر ا :هاو روش مواد

کننده نفر از همسران جانبازان قطع عضو مراجعه ۲۸، تعداد ۱۳۹۴کنترل در سال 
در دسترس انتخاب شده  یریگشهر اهواز به روش نمونه ثارگرانیبه مرکز مشاوره ا

 ۸ یط شی. گروه آزمادو کنترل قرار گرفتن شیبه در دو گروه آزما یطور تصادفو به
قرار گرفت.  یآگاهبر ذهن یکاهش استرس مبتن یدرمانهجلسه تحت مداخله گرو
کنندگان در ولز بود که توسط شرکت ینامه افکار اضطرابابزار پژوهش پرسش

ها با استفاده از داده لیو تحل هیشد. تجز لیآزمون تکمو پس آزمونشیمراحل پ
 یبیو آزمون تعق رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل آزمون قیاز طر 20	SPSSافزار نرم

  صورت گرفت. یبونفرون
 ینمرات ابعاد افکار اضطراب نیانگیم نیب آزمون،شیبا کنترل اثرات پ :هایافته

وجود داشت  یداریآزمون تفاوت معنو کنترل در مرحله پس شیگروه آزما
)۰۵/۰<p۰۵/۰( یسالمت ینمرات نگران نیانگی). م<p۰۰۰۱/۰( ی) و فرانگران<p (

 یداریعنداشت، اما تفاوت م یداریو گروه کنترل تفاوت معن شیگروه آزما
و کنترل مشاهده نشد  شیگروه آزما یاجتماع ینمرات نگران نیانگیم انیم
)۰۵/۰>p.(   

 یباعث کاهش افکار اضطراب یآگاهبر ذهن یکاهش استرس مبتن :گیرینتیجه
  .شودیهمسران جانبازان قطع عضو م

 ینگران ،یاجتماع ینگران ،یفرانگران ،یآگاهبر ذهن یمبتنکاهش استرس  ها:کلیدواژه
  یسالمت
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  ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  k.beshlideh@scu.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه 
 که فرد یک نامناسب وضعیت و محرومیت از است عبارت معلولیت
 نقشی انجام از مانع که طوریبه است، ناتوانی و نقص پیامد
 و اجتماعی جنسی، سنی، شرایط به توجه با فرد برای که شودمی

 حرکتی یهامعلولیت میان، این در. شودمی تلقی طبیعی فرهنگی
 از یکی عضو قطع دارند.ها معلولیت در را شیوع میزان باالترین
طبق فرهنگ لغت پزشکی  .است حرکتی یهامعلولیتترین شایع

دادن کامل یا قسمتی از دست، پا و ستقطع عضو به معنی ازد
 به ای نسبتناحیه از جهان در عضو قطع . عوامل[1]زانوها است

 عضو قطع عواملترین شایع. است متفاوت بسیار دیگر ناحیه
 کشورهای در اما. هستند مادرزادی یهابدشکلی وها بیماری تروما،

 معموالً  عضو قطع زورگو، یهاقدرت تجاوز مورد یا توسعه حال در
 یهاناتوانی که دهدمی رخ جنگی یهاآسیب یا تصادفات علتبه

قطع عضو  .[2]باشد داشته همراهبه است ممکن نیز را دیگری جانبی
ای است که یک ترین واقعهرسانترین و آسیبکنندهیکی از مختل

. در کشورهایی که اخیرًا [3]فرد ممکن است در زندگی خود تجربه کند
علت جنگ است. ها بهقطع عضو %٨٠اند حدود تجربه کردهجنگ را 

هزار نفر دچار قطع اندام ١٥در طول جنگ عراق علیه ایران حدود 
  .[4]فوقانی یا تحتانی شدند

مدت شاید به قطع عضو یک مرحله بحرانی است که عوارض طوالنی
 جانبازان در. [3]همراه دارداندازه تمام عمر برای فرد و خانواده او به

 فقدان ها،دست و پاها در حرکتی وضع کندی مانند هاییناتوانی
 در اختالل و روده و مثانه کنترل عدم ها،اندام از بسیاری در حس
 و زناشویی روابط در اساسی تغییرات موجب جنسی عملکرد
 همسرانشان بر زیادی فشار طبیعتاً  و شودمی افراد این اجتماعی

 شکایات میزان عادی زنان به نسبت ای کهگونهبه، [5]کندمی وارد
 افسردگی، متقابل، روابط در حساسیت وسواسی، تمایالت جسمی،
 زنان این در پارانویا افکار و مرضی ترس پرخاشگری، اضطراب،
 هایویژگی از یکی تکرارشونده، منفی افکار .[6]دارد بیشتری شیوع
 افراد از بسیاری. [7]است شناختیروان مشکالت از بسیاری مهم
 موضوعات از وسیعی حوزه آنها نگرانی و نگرانند زیادی زمانمدت

 با افرادی، چنین در تفکر سبک کلی طوربه. گیردمی بر در را مختلف
 نشان مطالعات. [8]شودمی مشخص ناپذیرکنترل و مفرط نگرانی
 نگرانی یهاشاخص بارزترین از نگرانی ناپذیریکنترل که دهدمی

	 .[10	,9]است پاتولوژیک
 یهاشباهت وها تفاوت است کوشیده خود فراشناختی مدل در ولز

 در. کند تبیین را شناختیآسیب نگرانی و بهنجار نگرانی بین موجود
 در نگرانی( فرانگرانی و فراشناختی منفی باورهای نقش بر ،ولز مدل
 تاکید اختالل این پایداری و گیریشکل در) نگرانی مورد
ها از پایان جنگ هنوز پیامدها و پس از گذشت سال .[11]شودمی

اثرات ناشی از جنگ بر سالمت فیزیکی و روانی جانبازان و 
شود. با توجه به این که در شرایط های آنها مشاهده میخانواده

فشار و استرس، داشتن یک الگوی فکری، رفتاری و احساسی 
داشتن ثبات نسبی نیازمند مناسب دشوار است، در چنین حالتی 

کشیدن آنها چالشکسب مهارتی ورای شناسایی افکار منفی و به
است، مهارتی که بتواند در برابر سیر سریع افکار منفی قرار بگیرد و با 
هدایت درست توجه، توانایی بازگشت به شرایط عادی را فراهم کند. 

ه همسران تواند بآگاهی میذهن بر مبتنی استرس بنابراین کاهش
های جانبازان کمک کند که این فرصت را داشته باشند تا مهارت

مندی را که به آن احتیاج دارند توسعه خودکنترلی و خودکفایت
 توسط استرس، با مرتبط خلق بدعملکردی برابر در را فرد دهند تا
 مجدد مثبت ارزیابی مانند شناختی کردنمقابله فرآیندهای افزایش

 محافظت پریشانی تحمل مانند هیجان تنظیم یهامهارت تقویت و
 هایمهارت یادگیری با	آسیب با شدهمواجه افراد نتیجه . در[12]کند
 پیشامدهای با موثری	طوربه توانندمی سازگارانه رفتارهای و جدید
   .[3]بدهند خود زندگی	به را ایتازه معنی و شده مواجه زندگی
آگاهی بنیادین که زیربنای کنند که ذهنو همکاران عنوان می سگال

آن براساس پذیرش افکار ناخوشایند و حاالت هیجانی ناخوشایند 
شکل گرفته، توانمندی فرد را در کنترل تاثیرپذیری از افکار و 

دهد برد و به فرد اجازه میطور چشمگیری باال میهیجاناتش به
ات را بدون تجربه آشفتگی هیجانی، طیف وسیعی از افکار و هیجان

آگاهی بنیادین با قابلیت باالیی که در . ذهن[13]در ذهن تجربه کند
شود فرد در مواجهه کاهش استرس و افزایش تمرکز دارد، باعث می
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با افکار خودآیندی که در صورت داشتن بار هیجانی به فرانگرانی 
فکر مزاحم بیش  اش را حفظ کند و بهشود، ثبات هیجانیتبدیل می

گر عبور این فکر از ذهنش باشد. در از حد توجه نکند، بلکه نظاره
های بدنی خود آموزیم احساسآگاهی میهای ذهنفرآیند آموزش

طور را که با ادراک تجارب خوشایند و ناخوشایند مرتبط هستند، به
آگاهانه دریابیم و به شناسایی نقاطی از بدن که سبب این 

شود و همچنین به پذیرش هیجانات و افکاری که ها میبرافراشتگی
ها هستند بپردازیم، به این ترتیب به احساسات مرتبط با این حس

توانیم آنها را از یکدیگر تفکیک کنیم و دهیم و میخود معنا می
  . [14]شود چه چیزی در بدن ما در حال وقوع استبرای ما روشن می

 از مندیبهره کیفیت توانمیگاهی آذهن مفهوم ماهیت به توجه با
 افراد روابط بهبود در موثر عامل یک عنوانبه را شناختی سازه این
 استرس تاثیر کاهش حاضر، بررسی هدف پژوهش لذا. گرفت نظر در

 عضو قطع آگاهی بر افکار اضطرابی همسران جانبازانذهن بر مبتنی
  بود.

  
  ها مواد و روش

 آزمونپیش طرح با آزمایشی مطالعات نوع از حاضر پژوهش
 همسران بین ۱۳۹۴در سال است که  کنترل گروه با آزمونپس

 منظوربه .اهواز انجام شد شهر جانبازان بنیاد عضو قطع جانبازان
 از پس اهواز شهید بنیاد مشاوره مرکز در جامعه، این از گیرینمونه

قطع عضوی از همسران جانبازان  مرکز، در موجود پرونده ۲۰۰بررسی 
 برای حل مشکالت زناشویی مراجعه مرکز مشاوره ایثارگران که به

 از سپس آمد. عمل به دعوت پژوهش در شرکت منظوربه کرده بودند
 واجد که نفر ۲۸گیری در دسترس داوطلبان به روش نمونه بین

های ورود برای مالک. شدند انتخاب بودند، پژوهش به ورود شرایط
طح تحصیالت حداقل سیکل (سوم راهنمایی)، گروه نمونه شامل س

پزشکی، رضایت و تعهد به شرکت در عدم استفاده از داروهای روان
این  سال به باال بود. سپس ۱۰آگاهی و ازدواج تمام جلسات ذهن

طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند نفر به ۲۸
  نفر).  ۱۴(هر گروه 

 توسط نامهاضطرابی بود. این پرسش فکارا نامهابزار پژوهش پرسش
 گویه ۲۱شده و دارای  ساخته نگرانی مختلف ابعاد سنجش برای ولز
 نسبت نگرانی گویه)، ۸اجتماعی ( نگرانی زیرمقیاس شامل سه و
نامه است. این پرسش )گویه ۷( فرانگرانی و گویه) ۶سالمتی ( به

ای (تقریبًا هرگز، گاهی اوقات، اغلب و براساس لیکرت چهاردرجه
این  و همکاران فتی ایران در. شودگذاری میتقریبًا همیشه) نمره

دانشجویان بررسی  از نفری۷۰۳ نمونه یک نامه را درپرسش
 و دارمعنی عامل سه دهندهنشان ابزار این عاملی . تحلیل[15]کردند
 ،۸۴/۰ برابر ترتیب به آن هایمقیاس درونی پایایی. است بوده پایا
 .[10]است ۷۷/۰ و ۸۴/۰ ،۷۶/۰ برابر بازآزمایی پایایی و ۷۵/۰ و ۸۱/۰

 با استفاده از آلفای [15]و همکاران فتیپایایی آزمون توسط 
 ،۸۱/۰ فرانگرانی مقیاسخرده برای و ۹۱/۰ مقیاس كل برای كرونباخ
 پایایی و ۸۶/۰ اجتماعی نگرانی برای و ۶۹/۰ سالمتینگرانی  برای

 نگرانی برای ،۹۲/۰ آزمون كل برای روز ۱۵ فاصله به بازآزمایی
 ۷۸/۰ فرانگرانی برای و ۷۵/۰ سالمتی نگرانی برای ،۸۲/۰ اجتماعی
همچنین برای بررسی روایی آزمون، از تحلیل عاملی . شد گزارش

 اجتماعی، نوان نگرانیاکتشافی استفاده شد که سه عامل با ع
 ظاهر ساخت. همچنین ضریب فرانگرانی سالمتی و نگرانی

 ۶۳/۰ بك اضطراب نامهپرسش نمره با نامهپرسش این همبستگی
 نگرانی برای کرونباخ آلفای حاضر، پژوهش در .است شده گزارش

 ۸۷/۰ و برای فرانگرانی ۸۰/۰ سالمتی نگرانی برای ،۸۵/۰ اجتماعی

   .آمد به دست
 افکار اضطرابی را نامهپرسش آزمون،پیش مرحله هر دو گروه در

 درمانیگروه مداخله تحت آزمایش گروه سپس کردند. تکمیل
 جلسه ۸ از پس و گرفت آگاهی قرارذهن بر مبتنی استرس کاهش
   .شد انجام آزمایش و کنترل گروه روی آزمونپس درمانی،گروه
آگاهی ذهن بر مبتنی استرس درمانی پژوهش، کاهش روش

(MBSR) .۸ در و زین -کابات متد بر مبتنی درمانی روش این بود 
 بر جلسات کار اساس .[16]گیردمی ای انجامدقیقه۱۵۰ درمانی جلسه
 و آگاهی و تمرکز اصلی مهارت دو زمینه در تمرین و آموزش
 جدید یهامهارت کسب برایها مهارت این از استفاده همچنین
  . )۱بود (جدول  استوار فردیبین روابط و هیجانات مدیریت

از طریق  20	SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده
بودن برای بررسی توزیع نرمالاسمیرنوف  - آزمون کولموگروف

ها، تحلیل متغیرها، آزمون لوین بری بررسی همگنی واریانس
ها و در گروه هاکوواریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت میانگین

آزمون و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تفاوت پیش
  آزمون صورت گرفت.پس

  
آگاهی بر افکار شرح جلسات درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن )۱جدول 

  اضطرابی همسران جانبازان قطع عضو
   جلسه اول
 آن، شرح اثربخشی و آگاهیذهن مبانی و کلیات توضیح درمانگر، و اعضا معارفه
 ذهن خودکار هدایت فرآیند خصوص در درمان، توضیح جلسات قوانین و اهداف

 از اینمونه عنوانبه کشمش خوردن چرخه، تمرین این تخریب چگونگی و
  روزانه زندگی در تمرکز هایفعالیت

   جلسه دوم
عمیق،  تنفس برای ایعنوان شیوهبه تنفسی بررسی تکالیف هفته قبل، تمرینات

  ایدقیقه۳ تا ۲ کوتاه تنفس و بدنی، تمرکز وارسی تمرین
   جلسه سوم
 آرامش، حالت با( آگاهانه رفتنای از جلسه قبل و بررسی مشکل، راهخالصه
 فهرستی ، تهیه)رفتنراه هنگام بدن احساسات تمام به توجه و زمین به کردننگاه
 سپس و تجربه حین در خود هیجانات و احساسات و ثبت خوشایند وقایع از

  ایدقیقه۳ تا ۲ کوتاه تنفس و پیداکردن یک داستان مثبت، تمرکز
   جلسه چهارم

آگاهانه، ذهن و عمیق تنفس ای از جلسه قبل، اجرایبررسی تکالیف و خالصه
 احساسات ثبت و خوشایند وقایع از فهرستی آگاهانه، تهیهذهن نشستن تکنیک

مثبت (هر روز  داستان یک پیداکردن سپس و تجربه حین در را خود هیجانات و
  یک رویداد)
   جلسه پنجم

 جلسه این در تمرینات بازخورد پیرامون بررسی و بررسی تکالیف هفته قبل، بحث
 تمرکز – آگاهانهذهن است، نشستن آگاهانهذهن تمرینات گسترش آن هدف که

   ایدقیقه۳ تا ۲ کوتاه تنفس و صوت، تمرکز
  جلسه ششم

 و افکار مدیتیشن شده، اجرایجلسه قبل و بررسی تکالیف انجامای از خالصه
 سئواالت، تمرین به پاسخگویی تمرینات خصوص در گفتگو و احساسات، بحث

  ایدقیقه۳ تا ۲ کوتاه تنفس و بدنی، تمرکز وارسی
  جلسه هفتم 

 الزم قبل و رفع مشکل، توضیحات هفته شده، مرور تمریناتانجام تکالیف بررسی
 روزانه، تمرینات خصوص فعالیت در یکدیگر با تمرینات آمیختن خصوص در

  ایدقیقه۳ تا ۲ تنفس و نشسته، تمرکز مدیتیشن و آگاهانهذهن تنفس
   جلسه هشتم

 آنها از پایان نهایی، در بندیبدنی، جمع وارسی شده، تمرینانجام تکالیف بررسی
 توجه با روزمره زندگی در و رفته تمرینات سراغ به انتخابی طوربه تا شد خواسته

  .کنند استفاده مناسب جای در هاتکنیک از خود نیاز نوع و شرایط به

  
  هایافته
 با سال ٦٤ تا ٣٣ سنی دارای دامنه پژوهش در کنندگانشرکت
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 گروه سنی میانگین. بودند لیسانسفوق تا سیکل تحصیالت
 ۰/۴۴±۹/۷کنترل  گروه سنی میانگین سال و ۰/۴۰±٧/٥ آزمایش
 %۳/۳۹سطح تحصیالت سیکل، کنندگان شرکت %۱/۳۲ .سال بود

لیسانس و مدرک فوق %۱/۷مدرک لیسانس و  %۴/۲۱مدرک دیپلم، 
  د. باالتر داشتن

آزمون، بین میانگین نمرات ابعاد افکار با کنترل اثرات پیش
آزمون تفاوت اضطرابی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس

داشت. میانگین نمرات نگرانی سالمتی و داری وجود معنی
داری داشت، اما کنترل تفاوت معنی گروه و آزمایش فرانگرانی گروه
داری میان میانگین نمرات نگرانی اجتماعی گروه تفاوت معنی

  ).۲آزمایش و کنترل مشاهده نشد (جدول 
  

قطع مقایسه میانگین آماری ابعاد افکار اضطرابی همسران جانبازان ) ۲جدول 
  نفر) ۱۴آزمون (هر گروه آزمون و پسعضو در مرحله پیش

سطح   Fمیزان   گروه کنترل  گروه آزمایش  متغیرها
  داریمعنی

  نگرانی اجتماعی
  ۵۷/۱۷±۷۲/۵  ۷۸/۱۸±۲۷/۶  آزمونپیش

۱۰/۲  ۱۶/۰  
  ۰۷/۱۴±۳۰/۴  ۷۰/۱۳ ±۷۸/۳  آزمونپس

  نگرانی سالمتی
  ۲۰/۱۱±۴۰/۳  ۲۱/۱۲± ۷۰/۴  آزمونپیش

  ۲۱/۱۰±۴۰/۲  ۳۵/۹±۸۰/۲  آزمونپس  ۰۵/۰  ۹۵/۳
  فرانگرانی
  ۰۰۰۱/۰  ۶۷/۱۷  ۹۲/۱۳±۱۹/۵  ۲۱/۱۶±۹۳/۵  آزمونپیش
  ۰۷/۱۴±۱۳/۵  ۷۱/۱۰±۹۷/۲  آزمونپس

  
	بحث 
آمده حاکی از اثربخشی کاهش استرس مبتنی عملهای بهتحلیل
آگاهی بر کاهش نگرانی سالمتی و فرانگرانی همسران بر ذهن

توان به مطالعات جانبازان بود. در تایید این فرضیه پژوهش می
 سطح تواندمی MBSR داد اشاره کرد که نشان استیونس -هازلت

 ارزیابی از ترس فرانگرانی، عمومی، اضطراب اضطرابی، برانگیختگی
تحقیقات نشان داد 	. همچنین[17]دهد کاهش را افسردگی و منفی

 تواندمی بودن لحظه در حضور دلیلآگاهی بهذهن که تمرین
 استفاده دهد. مزایای کاهش را افسرده و مضطرب بیمار یهارنجش

 در یوگا، و بدن تشخیص مراقبه، جمله از آگاهی،ذهن یهاروش از
 فلسفه شناخت که است داده نشان شواهد بر مبتنی تحقیقات
 توجه مهم نقش تواندمی غرب، شناسیروان تکمیل نحوه و بودایی
درمان  .[18]برساند حداکثر به را روانی یهابیماری درمان در

 ۱۰۸آگاهی روی رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن - شناختی
جلسه  ۱۲بیمار مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی نشان داد که 

 افزایش و اجتماعی اضطراب کاهش آگاهی منجر بهتمرین ذهن
 . نتایج[19]شودمی تمرکز بیشتر و) تفکر شیوه تغییر( بازنگری
 با مدل این که داد نشان آموزاندانش آگاهی رویذهن از حاصل
 باعث منفی یهاارزیابی کاهش و مساله حل کیفیت افزایش
 بهبود را آگاهی خلقذهن . مراقبه[20]شودمی نگرانی کاهش
 کاهش را اضطراب و خستگی آن مدتکوتاه آموزش و بخشیده

 سازگاری و اضطراب و افسردگی آگاهی برذهن آموزش. [21]دهدمی
 عزت و استرس یهانشانه بهبود به و [22]دارد تاثیر شناختیروان
 در و همکاران ایوانس. براساس پژوهش [23]شودمی منجر نفس
 جلسه، ۸ از آگاهی پسذهن درمان متحده، مداخله ایاالت
 کنندگانشرکت را در افسردگی فرانگرانی و اضطراب، یهانشانه
  . [24]داد کاهش داریمعنی طوربه

آگاهی با ترغیب توان گفت درمان ذهنتبیین نتایج حاصل می در
های خنثی و آگاهی افراد به تمرین مکرر توجه متمرکز روی محرک

هدفمندانه روی جسم و ذهن، افراد را از اشتغال ذهنی با افکار 
کند و ذهن آنها را تهدیدی و نگرانی در مورد افکار و عملکرد رها می

نماید؛ یعنی این فنون با افزایش آگاهی می از دنده اتوماتیک خارج
و برگرداندن توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطالعات 

چون  شود،موجب کاهش نگرانی و تنش فیزیولوژیک در فرد می
آگاهی و آموزش آن باعث تعدیل احساسات بدون قضاوت و ذهن

و به  شودافزایش آگاهی نسبت به احساسات روانی و جسمانی می
های فیزیکی، همان گونه دیدن و پذیرش هیجانات و پدیدهواضح

. بنابراین در تعدیل رفتارهای [25]کندافتد، کمک میکه اتفاق می
های مثبت مرتبط با منفی و افکار منفی کمک کرده و موجب رفتار

عبارتی آموزش که قابل توجیه است. به [26]شودسالمت می
فرد را نسبت به احساسات روانی و  آگاهی، توجه و آگاهیذهن

کند و احساس اعتماد در زندگی، دلسوزی عمیق جسمانی بیشتر می
، زیرا یکی از [27]و پذیرش واقعی رخدادهای زندگی را به دنبال دارد

آگاهی این است که های مهم کاهش استرس مبتنی بر ذهنجنبه
نموده و گیرند با هیجانات و افکار منفی مقابله افراد یاد می

رسد صورت مثبت تجربه کنند. با این تفاسیر به نظر میبه
آگاهی با افزایش آگاهی های کاهش استرس مبتنی بر ذهنتمرین

افراد نسبت به لحظه حال، از طریق فنونی مثل توجه به تنفس و 
کردن آگاهی به اینجا و اکنون، بر نظام شناختی و بدن و معطوف

  زی افراد تاثیر دارد. ساپردازش اطالعات و آرام
 خالی از محدودیت مطالعه این تجربی، تحقیقات سایر همانند
نامه استفاده شده است که در این آزمون فقط از پرسش نیست.

ها را نداشته باشد. ممکن است دقت کافی برای ارزیابی متغیر
همچنین چون گروه نمونه در این تحقیق همسران جانبازان قطع 

شهر اهواز بودند ممکن است نتایج را به  عضو جنگ تحمیلی
 این شدنواقع موثر به توجه های دیگر نتوان تعمیم داد. باگروه
افکار  زمینه در روش این یهاسودمندی درنظرگرفتن با و درمان نوع

 و جانبازان برای درمان این گسترده کارگیریاضطرابی، به
  شود.می پیشنهاد آنها یهاخانواده

  

  گیری نتیجه
آگاهی باعث کاهش افکار اضطرابی ذهن بر مبتنی استرس کاهش
  شود.می عضو قطع جانبازان همسران

  
از همکاری و همراهی صمیمانه بنیاد شهید اهواز  تشکر و قدردانی:

کننده در این پژوهش صمیمانه های جانبازان مشارکتو خانواده
  شود.سپاسگزاری می

پس از کسب مجوز از دانشگاه شهیدچمران اهواز و تاییدیه اخالقی: 
 جلسات درمانی،روند بنیاد شهید شهر اهواز، گروه نمونه انتخاب و 

طور به ها و فواید احتمالیشود، زیانمیزمانی که صرف  ،اهداف آن
و اطمینان  داده شد کنندگان توضیحشرکت رایوضوح بکامل و به

  	.افراد محرمانه باقی خواهدکامل داده شد که تمام اطالعات 
  تعارض منافعی وجود ندارد. تعارض منافع:

(نویسنده اول)، نگارنده زرنقاش  مریمسهم نویسندگان: 
 زادهمهرابی )؛ مهناز%٣٠مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (

 کیومرث)؛ %٢٠شناس/نگارنده بحث (هنرمند (نویسنده دوم)، روش
)؛ %٢٠(نویسنده سوم)، پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری (بشلیده 
 سیدعلی)؛ %١٥(نویسنده چهارم)، نگارنده مقدمه (داوودی  ایران

   )%١٥(نویسنده پنجم)، پژوهشگر کمکی/تحلیلگر آماری (مرعشی 



 ۸۳ همسران جانبازان قطع عضو یبر افکار اضطراب یآگاهبر ذهن یکاهش استرس مبتن ریتاثـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شناسی این پژوهش قسمتی از رساله دکترای روانمنابع مالی: 
  دانشگاه شهیدچمران اهواز است.
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