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 بسمه تعالی

 کنگره سخن دبیر علمی

های نوین در حیطه روان شناسی بالینی از جنبه های بهداشتی و اقتصادی مورد توجه فراون قرار گرفته  لزوم توجه به درمان

های درمانی ای که زمان کوتاه تری به خود اختصاص می دهند و اثربخشی بیشتری در کاهش مشکالت روشدر این خصوص . است

 .ین دارند، اولویت خاصی دارندمراجع

درمانهای . باشند ای از درمانهای جدید روانشناختی می شود، شاخه درمانهای موج سوم که به آنها درمانهای پذیرش هم گفته می

خواهند هیجانها،  شوند که افراد نمی موج سوم، بر مبنای این فرضیه روی کار آمدند که مشکالت روانی به این دلیل ایجاد می

به همین دلیل ممکن است از انواع راهکارهای فرار و اجتناب استفاده . احساسات، افکار ناخوشایند و دردهای بدنی را تجربه کنند

کنند برای نداشتن تجارب درونی ناخوشایند، از قبل جلوی ایجاد  افتد که افراد سعی می ادامه آسیب به این دلیل اتفاق می. کنند

های ایجاد کننده احساسات و افکار  اجتناب از موقعیت. شود که در روانشناسی به آن اجتناب گفته میچنین شرایطی را بگیرند 

خواهند  همینطور وقتی افراد نمی. شود زندگی فرد محدود شود و آنچه برایش مهم و ارزشمند است، انجام ندهد ناخوشایند باعث می

این . کنند ال ناخواسته بوده و تحت اراده فرد نیست، شروع به انتقاد از خود میکه احساسات و افکار ناخوشایند نداشته باشند که معمو

وارد عرصه  0991درمانهای موج سوم از سال. شود حالت سرزنش خود باعث افزایش تجارب درونی ناخوشایند مانند اضطراب می

خوشبختانه در ایران، تحقیقات . اند ستفاده قرار گرفتهروانشناسی شدند و به تدریج در مورد بسیاری از اختالالت انطباق یافته و مورد ا

زیادی در مورد این درمانهای جدید صورت گرفته است و گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان گروهی که 

رگزاری موفق اولین کنگره نظر در این زمینه ترتیب داده است و تجربه ب در سطح کشوری دو سمینار بزرگ با سخنرانی افراد صاحب

  .های رفتاری را در کارنامه خود دارد،همواره در زمینه معرفی و اعتالی این شاخه جدید رواندرمانی پیشرو بوده است موج سوم درمان

یک ها و مقاالت چندی به درمانهای پذیرش اختصاص یافته است، برگزاری  نامه با توجه به اینکه طی سالهای اخیر عناوین پایان

از اینرو گروه . رسد درمانی، ضروری به نظر می –کنگره کشوری جهت گسترش دامنه این درمانها در زمینه های پژوهشی و آموزشی 

روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، به همت اساتید بزرگ روانشناسی و پژوهشگران کشور بر آنند تا با برگزاری دومین 

 .به تجمیع آرای محققان و عالقمندان این حوزه بپردازند ومهای موج س کنگره درمان 

 

 دکتر عبداهلل امیدی 

 دبیر علمی دومین کنگره موج سوم درمانهای رفتاری
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 سید علیرضا مروجیجناب آقای دکتر: رئیس کنگره

  های رفتاری ن کنگره سراسری موج سوم درماندومیاعضای کمیته علمی 

یدکتر عبداله امید :دبیر علمی  

 اعضای کمیته علمی بر اساس حروف الفبا 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتر افشین احمدوند 1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر نگار اصغری پور 2

 دانشگاه تهران  دکترغالمعلی افروز 3

 دانشگاه تربیت مدرس دکتر عباسعلی الهیاری 4

 ندانشگاه علوم پزشکی کاشا دکتر عبداهلل امیدی 5

 دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان دکتر اصغر آقایی 6

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر رضا باقریان سرارودی 7

 دانشگاه تبریز دکتر عباس بخشی پور رودسری 8

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان حسین بیغم 9

  دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر بهروز بیرشک 11

 شگاه تبریزدان دکتر حمید پورشریفی 11

 دانشگاه تهران حمید پیروی 12

 علوم پزشکی کاشاندانشگاه  ساناز جوکاردکتر  13

  دانشگاه خوارزمی دکتر محمد حاتمی 14

 دانشگاه خوارزمی دکتر حمیدرضا حسن آبادی 15

 الزهرا دانشگاه دکترسیمین حسینیان 16

 دانشگاه تبریز دکتر حسن حمید پور 17

 عالمه طباطبایی دانشگاه رتاجدکتر فریبرز د 18

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دکتر بهروز دولتشاهی 19

  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دکتر امین رفیعی پور 21

 دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر عباس رمضانی 21

 دانشگاه شاهد دکتر رسول روشن 22

 کاشان دانشگاه علوم پزشکی دکتر فاطمه زرگر 23

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتر زهرا زنجانی 24

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتر زهرا سپهرمنش 25

 دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسین سلیمی 26
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 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتر خدیجه شریفی 27

 دانشگاه محقق اردبیلی دکتر ناصر صبحی قراملکی 28

 مبارزه با مواد مخدر ستاد حمید صرامی 29

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دکتر سید کمال صولتی 31

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتر فرهاد طارمیان 31

 دانشگاه شهید بهشتی دکتر کارینه طهماسیان 32

 دانشگاه اصفهان دکتر محمدرضا عابدی 33

 دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر احمد عاشوری 34

 دانشگاه علوم پزشکی ایران اسماء عاقبتیدکتر  35

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتر فاطمه عصاریان 36

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتر گودرز عکاشه 37

  دانشگاه پیام نور دکتر احمد علی پور 38

 دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر بنفشه غرایی 39

 پزشکی بقیه اهلل دانشگاه علوم دکتر علی فتحی آشتیانی 41

 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات اصفهان دکتر الهام فروزنده 41

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتر فاطمه سادات قریشی 42

 دانشگاه اصفهان دکتر امیر قمرانی 43

 دانشگاه علوم پزشکی ایران مهرداد کاظم زاده عطوفی 44

 ایران دانشگاه علوم پزشکی دکتر فهیمه لواسانی 45

 دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر ابوالفضل محمدی 46

 دانشگاه تبریز دکتر مجید محمود علیلو 47

 دانشگاه شاهد دکتر محمد ابراهیم مداحی 48

 واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی  دکتر نادر منیرپور 49

 پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی دکتر فرشته موتابی 51

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان اطمه مهرزاددکتر ف 51

 مرکز مطالعات وپژوهشهای جمعیتی آسیااقیانوسیه دکترامیرهوشنگ مهریار 52

 علوم پزشکی تهراندانشگاه   دکتر احمد نورباال 53

 دانشگاه خوارزمی دکتر ربابه نوری قاسم آبادی 54

 دانشگاه آزاد رودهن دکتر شهرام وزیری 55

 دانشگاه شاهد عقوبیدکتر حمید ی 56

 دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر رخساره یکه یزدان دوست 57

 خوارزمی دانشگاه  دکتر فریدون یاریاری 58
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 اعضای کمیته اجرایی دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری

 حمیدرضا بنفشهر آقای دکت: دانشگاه و ناظر امور اجرایی تحقیقات و فناوریمعاون 

 زهرا زنجانی دکتر  :دبیر اجرایی

 اعضای کمیته اجرایی

1.  
 دکتر ساناز جوکار

 مسئول دبیرخانه

2.  
 آقای علی شعبانی

 مدیر اجرایی

3.  
 خانم محبوبه قاسمی و مجید مرشدی

 امور مالی کنگره

4.  
 خانم زهره آذرباد

 نماینده معاونت تحقیقات و فناوری

5.  
 جوادی مقدم مصطفیدکتر 

 بط عمومیروا

 بصری -سمعی آقای حسین گرانمایه پور  .6

 فناوری اطالعات آقای حمیدرضا سپهری  .7

 تدارکات و کارپردازی حسین بوالقدر و محمد اکبریآقایان   .8

 پذیرایی سید مهدی جاللیاقای   .9

11.  
 فاطمه هاشمیخانم 

 وب سایت

11.  
 مرتضی نادیاقای 

 نظارت بر وب سایت و فناوری اطالعات

12.  
 سقاحضرتی وحیدآقای 

 حراست و انتظامات

13.  
 ناهید چهارباغیخانم 

 هماهنگی افتتاحیه و اختتامیه

14.  
 دکتر مجید حسن زاده

 هماهنگی دانشکده پزشکی

15.  
 امینه سادات حسینی خواه

 کارشناس دبیرخانه
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 لیست کمیته اجرایی دانشجویی

 خانم اکرم ترکیان: مسئول کمیته اجرایی دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وادگینام و نام خان شماره

 اکرم ترکیان 1

 صادق امید قائمی 2

 بهناز عطائی 3

 راستی امامی راد 4

 زهرا پورکمالی 5

 سارا حسین پور 6

 شفیقه یوسفی 7

 علی فقیهی 8

 مریم جندقیان 9

 سید ابوالفضل طاووسی 11

 امیرمسعود میرباقری 11

 سید حسین معصومی 12

 فاطمه محسنی 13

 زهرا صادقی نیا 14

 وجیهه قربانی 15

 ژیال حسنی 16

 پور ریحانه قربانی 17



 کاشان -1921ماه آذر1آبانماه تا 92 –ن کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری دومی                     
 

 

 

 

6 

 

 

 انجمن روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی کاشان لیست کمیته اجرایی دانشجویی

 حامی دومین کنگره سراسری موج دوم درمانهای رفتاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی شماره

 علی کربالئی 1

 محمدرضا سلمانی 2

 رقیمهسا ط 3

 مائده مختصی 4

 علی اکبر خوبی 5

 مصطفی فنایی 6
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 کنگره موج سوم درمان های رفتاری ندومیتفصیلی برنامه 

 29/8/98چهار شنبه : روز اول 

 تخصص سخنرانان موضوع سخنرانی ساعات سخنرانی

 اسالمی جمهوریقرائت قرآن، سرود  8:  11 – 8:  01

 پزشکی اجتماعی سید علیرضا مروجیدکتر  (ریاست محترم دانشگاه) افتتاحیه و خیرمقدم ریاست کنگره 8:  01 – 8:  01

 دکتر حمیدرضا بنفشه دانشگاه ت و فناوریتحقیقاسخنرانی معاونت  1-8:01::8
 دکتر

 ی فارماکولوژی

 فوق تخصص اطفال دکتر عباس تقوی سخنرانی معاونت آموزشی دانشگاه  8:  1: – 8:  01

 پست دکتری روان تنی دکتر عبداهلل امیدی گزارش دبیر علمی کنگره از سمینارها و کنگره قبلی 8: 01 – 1::8

 دکتری روانشناسی محمد حاتمیدکتر  س محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاورهسخنرانی رئی 1::9:11-8

 استیون هیزدکتر  معرفی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  9:01-9:11
پایه گذار درمان مبتنی بر 

 پذیرش و تعهد

 ردکتر علی سازو دکتر محمد منایی، ،دکتر خدیجه شریفی، دکتر فاطمه سادات قریشی: رئیسههیئت 

 سمپوزیوم درمانهای موج سوم؛ اختالالت و مشکالت روانپزشکی 

9:0: – 9:01 
آموزه های دینی مبتنی بر پذیرش در : سخنرانی کلیدی

 ارتقاء سالمت روان

االسالم حبیب  حجت

 اله یوسفی

 دکترای الهیات

9:01-9:0: 
درپیشگیری  آوری تاب درمانهای موج سوم و :سخنران کلیدی

 کودکان و نوجوانان انپزشکیرو اختالالتاز 
 دکتر اسماء عاقبتی

دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالینی

:1  :9 – 01  :9 
  دکتر علی اکبر فروغی مفهوم بندی، تحقیقات و مداخالت :شفقت به خود

دکتری تخصصی روانشناسی 

 بالینی

01 – :1  :9 
 علوم اعصاب شناختی دکترای  دکتر مرتضی علی اشرفی نوروساینس ذهن آگاهی و هیپنوتیزم

:1  :01 –01 
 بازدید از نمایشگاه کتاب -بازدید از پوسترها –استراحت و پذیرایی 

 

 دکتر فرزاد گلی ذهن تن یافته: سخنرانی کلیدی 01: 1: –1::01
 فلوشیب روان تنی

00:01-01::1 
های موج  های مشترک درمان مولفه :سخنرانی کلیدی

 سوم
 دکتر ابوالفضل محمدی

ی تخصصی دکتر

 روانشناسی بالینی

00:01-00:01 
پس  نشانگان ضربه عشقبر  درمان متمرکز بر شفقتاثربخشی 

 ی عاشقانه از قطع رابطه
  مینا سلطانی

کارشناسی ارشد مشاوره 

 خانواده

00::1- 00:01 
ناسازگار  یو تعهد بر باورها رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش

 خوردندر افراد مبتال به اختالل  یمرکز

روانشناس کارشناس ارشد   هدا معتمد الصنایعی

 بالینی

 صفاییپریوش   نکات کلیدی رویکرد ذهن آگاهی 1::00 -00:01
 روانشناس بالینی
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12:31-11:41 

شناسی اختالالت روانی از نگاه رویکردهای موج  آسیب: پانل

 سوم

 حمید یعقوبیدکتر : کننده هماهنگ

نوری، دکتر ابوالفضل  دکتر حمید یعقوبی، دکتر ربابه

  ، دکتر فرزاد گلیمحمد مناییمحمدی، دکتر 

 ناهار ونماز 1::1-00:::0

 سمپوزیوم درمانهای موج سوم؛ اختالالت مصرف مواد و رفتارهای اعتیادی

 ، دکتر امیر قادریآقای علی بیغم، دکتر محمد آقاجانی، دکتر معصومه حسینیان:   هیئت رئیسه

13:51 – 13:31 
؛ مولفه مشترک نظیم هیجانت: رانی کلیدیسخن

 درمانهای موج سوم
 حمید یعقوبیدکتر 

دکتری تخصصی روانشناسی 

 بالینی

00:01- 00 
 دکتر ربابه نوری ذهن آگاهی و رفتارهای اعتیادی:  سخنرانی کلیدی 

دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالینی

00:01 – 00:01 

ارهای در رفتتنظیم هیجان  نقش :  سخنرانی کلیدی

 دکتر امیر قادری اعتیادی

 مطالعات اعتیاددکتری 

00::1- 00:01 

آوری، رضایت  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب

زناشویی و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با نگهدارنده 

 متادون

 معصومه حسنی

کارشناس ارشد روانشناسی 

 بالینی

0::11- :1  :00 

یصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تأثیر درمان فراتشخ

آزمایش : تنظیم هیجان بیماران مبتال به اختالل پرخوری

 تصادفی کنترل شده یک سوکور

 ملیحه رحمانی

دانشجوی دکتری روانشناسی 

 بالینی

 بازدید از نمایشگاه کتاب -بازدید از پوسترها 11::0 -1:::0
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 31/8/98پنج شنبه : روز دوم 

 تخصص سخنرانان موضوع سخنرانی نرانیساعات سخ

 قرائت قرآن :8:0 – 8:  1:

 سمپوزیوم درمانهای موج سوم و اختالالت جسمی

 دکتر روح اهلل نوریان، ، دکتر سعید مدنیفرح لطفیدکتر رضا دانشور، دکتر دکتر نادر منیرپور، :  هیئت رئیسه

 منیرپور نادر دکتر گاهیسوژه بدن مند سرچشمه ذهن آ: سخنرانی کلیدی 8:  41– 9
دکتری تخصصی 

 روانشناسی سالمت

9:01-9 

به عنوان مدل روان درمانی یاریگر  ACT: سخنرانی کلیدی

 پور دکتر میالد خواجه سالمت جویان و سالمت یاران

 تخصصی دکتری

 روانشناسی سالمت

9:01-9:01 
پست دکتری روان  شهرام وزیری دکتر ارتقا پذیرش خود در بیماران مبتال به سرطان: سخنران کلیدی

 تنی

9::1-9:01 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری بیماران 

 MSمبتال به 
دانشجوی دکترای  جواد سید جعفری

 روانشناسی

11:11 – 51  :9 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و 

 روده تحریک پذیر میزان نگرانی مراجعین مبتال به سندروم

آناهیتا ثمررخی و 

 معصومه همتی
 

دانشجوی دکتری 

 تخصصی روانشناسی

 بازدید از نمایشگاه کتاب -بازدید از پوسترها –استراحت و پذیرایی  1-01:11::01

51 :11 – 31  :11 
استاد پیشکوست  مصطفی دهقانیان تاثیر ذهن بر بدن

 کانگ فو توآ

11:11-11:51 
 دکتر علی کالهدوزان زند بدن ما چگونه حرف می

دکتری تخصصی 

 یروانشناس

 دکتر  محمدرضا عابدی  ذهنی سازی: سخنرانی کلیدی 11:31-11:11
دکتری تخصصی 

  روانشناسی بالینی

00:01-00::1 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه سازی و 

 مبتال به میگرنباورهای  فراشناختی و شدت درد بیماران 
 نفیسه اصیلی فرد

کارشناسی ارشد 

 روانسناسی

12:31 – 41  :11 
 نقش متافور در درمان و آموزش بیمار: پانل

 امیرهوشنگ باقریدکتر :  کننده هماهنگ

و  دکتر شهرام وزیری امیرهوشنگ باقری،دکتر 

و  دکتر محمدرضا عابدی دکتر نادر منیرپور،

 تیدکتر عباس شف

:1  :0: – :1  :00 
 ناهار و استراحت –نماز 

 

 تنی سمپوزیوم درمانهای موج سوم و اختالالت روان



 کاشان -1921ماه آذر1آبانماه تا 92 –ن کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری دومی                     
 

 

 

 

11 

 

 

 دکتر افشین احمدوند، دکتر زهرا گلی  دکتر مریم مطمئن،  : هیئت رئیسه

13:51-13:31 

( ACT)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: سخنرانی کلیدی

 در بیماران مبتال به درد مزمن

کتر امراهلل د

 ابراهیمی

پست دکتری روان 

 تنی

00:01-00 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در : سخنران کلیدی

 دکتر زهرا زنجانی اضطراب بیماری

دکتری تخصصی 

 روانشناسی بالینی

 دکتر سجاد بهرامی DNA: سخنرانی کلیدی 00:  01 -00:01
دکتری تخصصی 

 روانشناسی سالمت

00::1-00:01 

آگاهی بتنی بر ذهناثربخشی آموزش شناخت درمانی م

(MBCT )استرس  با کنارآمدن راهبردهای و بر پذیرش بیماری

 پذیردر بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک

کمال مقتدایی و زهرا 

 عبدالی

 روانشناسی سالمت

0::11- 00::1 

شناختی در رابطه بین  پذیری روان ای انعطاف نقش واسطه

کیفیت زندگی در دو افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی و  

 بعد روانی و جسمانی

 روانشناس بالینی علی فقیهی

0:::1- 11  :0: 

 بازدید از پوسترها

 بازدید از نمایشگاه کتاب
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 1/9/98جمعه : روز سوم 

ساعات 

 سخنرانی

 تخصص سخنرانان موضوع سخنرانی

 قرائت قرآن 8:  :0 – 8: 1:

 الت خانواده و کودکسمپوزیوم درمانهای موج سوم و مشک

 ، خانم انسیه طلیقیفر، دکتر فاطمه عصاریان، دکتر زهرا سپهرمنش دکتر آمنه فهیمی: هیئت رئیسه

دکتری تخصصی روانشناسی  دکتر ساناز جوکار کودکان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در : سخنرانی کلیدی 8:51-8:31

 بالینی

دکتری تخصصی روانشناسی  دکتر فاطمه زرگر ن اگاهانهوالدگری ذه : سخنرانی کلیدی 1::9:01-8

 بالینی

9:01-01  :9 
 ذهنی سازی و دلبستگی

 حسینمحمدسید 

 موسوی

دکتری تخصصی دانشجوی 

 تسالمروانشناسی 

9::1-9:01 
 زاده مردانی اسماعیل اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختالل کژ کاری جنسی زنان

روانشناسی  دانشجوی دکترا

 بالینی

  مسلم عباسی زناشویی نفس جنسی و دلزدگی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت 1::9 –9:01
 دکتری تخصصی روانشناسی

در خود متمایز سازی و ( ACT)بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  9:01 –1::9

 ستانه طالقسازگاری زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی در آ

دکتری تخصصی روانشناسی   سعید ایمانی

 بالینی

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی در  1::01:11-9

 زنان مطلقه
 نسرین صادقی

 کارشناسی ارشد روانشناسی

 -کتاببازدید از نمایشگاه  -بازدید از پوسترها –استراحت و پذیرایی  1-01:11::01

 روانپزشک دکتر امیرهوشنگ باقری هیپنوتیزم در خانواده :سخنرانی کلیدی 11:31- 11:  51

 روانپزشک دکتر علی شریفی هیپنوتیزم در روانپزشکی کودک:سخنرانی کلیدی 11:51 -11:11

ی مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان توام با آموزش والدگری ذهن تاثیر مداخله 11:21-11:11

گاهانه در ارتقاء کیفیت زندگی مرتبط با سالمت مادرانِ نوجوانان دارای نشانه های آ

 بیش فعالی و مشکالت رفتاری برونی سازی شده/ نقص توجه

 یدکترای تخصصی روانشناس دکتر اشکان ناصح

 بالینی

 ارآمدیخودک ناسازگار و های طرحواره بر حالت سازی آرام بر مبتنی درمان اثربخشی 00:01 -1::00

 طالق های خانواده در دختر نوجوانان

مهشاد ایمانی و راضیه 

 ایزدی

کارشناسی ارشد مشاوره 

 خانواده

 دانشجوی دکتری روانشناسی مژده بقایی الکه  مطلقه زنان گسستگی خود آوری، تاب بر شفقت بر متمرکز درمان اثربخشی 1::00:01-00

00-00:01 
 هیپنوآنالیز

کاظم  سید محمد

 اییطباطب

 بالینی روانشناس

 درمانهای موج سوم در مشکالت زناشویی: پانل 12 – 12:  31

 دکتر عبداله امیدی:  کننده هماهنگ

دکتر علی  ،دکتر امیرهوشنگ باقری دکتر عبداهلل امیدی، 

 دکتر فاطمه زرگر شریفی،

 اختتامیه 00: 1:-:0
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 در حیطه درد مزمن( ACT)کاربر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 دکتر امراله ابراهیمی

 دانشیار گروه روانشناسی سالمت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 واقعی یا احتمالی آسیب با که ناخوشایند روانشناختی و حسی تجربه یک" را درد ،(IASP)درد مطالعه المللی بین انجمن:  مقدمه

بنابراین مفهوم درد یک پدیده فرهنگی،  .کند می تعریف "آید می وجود به ها آسیب اینگونه های دوره در یا و بوده ارتباط در بافت

ادراک، شدت، نگرانی و فاجعه سازی  و اشتغال ذهنی با . اجتماعی و زبانشناختی است( contextual)روانشناختی و بدنی در بافتار

یکی از  "زندگی با درد"یت و با ظهور موج سوم رفتار درمانی، مدیر. درد بسته به میزان انعطاف پذیری روان شناختی فرد است

 ACTله تبیین مدل هدف این مقا. است( ACT)های مهم درمانهای رفتاری موج سوم بویژه درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد حیطه

 evidence-based)بعنوان یک درمان مبتنی بر شواهد ACTدر درد مزمن و با نگاهی به متاآنالیز های مربوط به کفایت 

psychotherapy)برای درد مزمن اشاره می شود. 

متاآنالیزهای با مرور  اکت در دردمزمن پرداخته و به تبیین مدل ACTدر این دستنوشته با بررسی منابع معتبر  :روش

در پایان بعنوان نمونه نتایج . بعنوان یک درمان مبتنی به شواهد ارائه می شود ACTهای بالینی آن شواهدی برای تایید  کارآزمایی

مرکز تحقیقات روان تنی اصفهان در حیطه ( – Pelvic painیکی درد مزمن در مردان و دیگری درد مزمن لگن در زنان)دو مطالعه

ACT تحت درمانی مراکز به کننده مراجعه مزمن درد به مبتال مرد مطالعه کارآزمایی بالینی با بیماران. شود ن ارائه میودرد مزم 

 تصادفی طور به و انتخاب دسترس در گیری نمونه روش با ورود های مالک واجد بیمار 1:. بود اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پوشش

 مقیاس کوتاه فرم ،(CPAQ) مزمن درد پذیرش های پرسسشنامه شامل پژوهش ابزار. ندتخصیص یافت کنترل و آزمایش گروه دو به

 پیگیری انجام ومرحله ساعته 0/: جلسه 8 طی مداخله. بود( PIS)درد شدت مقیاس ،(PASS-20)درد با مرتبط اضطراب نشانگان

مراجعه کننده به درمانگاه زنان و زایمان و اورولوژی  در نمونه زنان، بیماران با روش مذکور از بین بیماران.صورت گرفت از پس ماه دو

 .بیمارستان الزهرا انتخاب شدند

و ابعاد ششگانه ( RFT)نتایج بررسی متون تبیین تئوریک از پدیده درد مزمن در قالب نظریه چهارچوب ارتباطی: ها یافته

همچنین .یختگی شناختی و اجتناب قابل تبیین استبیشترین سهم واریانس درد با آم.پذری روانشناختی را نشان می دهد انعطاف

 .بررسی مطالعات متاآنالیزها نشان از اندازه اثر باالی این درمانها که دال بر اثبات این رویکرد بعنوان درمانی مبتنی بر شواهد است

 و درد با مرتبط اضطراب هشکا درد، پذیرش افزایش بر تعهد و پذیرش درمان نتایج دو مطالعه اکت در دردمزمن مردان نشان داد

در مطالعه زنان مبتال به درد مزمن لگن تنها نمرات پذیرش درد افزایش و نمرات فاجعه پنداری و (.P<0/05)است موثر درد شدت

 .ناتوان کنندگی درد کاهش معنی داری داشت

ایات درد مزمن، این رویکرد یکی از در شک ACTبا توجه به متاآنالیز های متعدد کارآزمایی های بالینی درمان  :نتیجه گیری

در جمعیت ایرانی نیز این درمان برای دردهای مزمن و اختالل درد مزمن .مداخالت مبتنی بر شواهد برای درد مزمن تلقی می شود

 .لگن توصیه می شود

 درد مزمن، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد:کلید واژه ها
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 شغلی خالقیت با هوشی باورهای و فراشناختی آگاهی رابطه

 4زاده یوسف پیمان 3 تابش کریم فاطمه 2 پرینازمهرابی 1 اثباتی الهام

 

 .جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی اثباتی، الهام -0

 .حقیقاتت علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی مهرابی، پریناز -0

 .رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی تابش، کریمی فاطمه -:

 .تهران پزشکی علوم واحد آزاد دانشگاه ، مانی رواندر تخصصی دکتری زاده، یوسف پیمان -0

pyousefzadeh@hotmail.com 

 

 .بود شغلی خالقیت با هوشی باورهای و فراشناختی آگاهی رابطه حاضر پژوهش هدف :مقدمه

 گیری نمونه روش به که آسمان هواپیمایی شرکت کارکنان از نفر 150 - روی حاضر همبستگی توصیفی پژوهش : روش

 و حجازی و سرمد هوشی یباورها جزنی، شغلی خالقیت های پرسشنامه طریق از ها داده .شد انجام شدند، ای انتخاب خوشه

 آماری روش با و 21 ویرایش spss افزار نرم از استفاده با نتایج تحلیل .شد آوری جمع و ریچارد مختاری فراشناختی آگاهی

 .شد انجام پیرسون همبستگی

 وجود و معناداری ی رابطه هوشی، باورهای و فرشناختی آگاهی بین که داد نشان آمده، دست به ی ها یافته :یافته ها

 > p)  ندارد وجود معناداری ی رابطه شغلی خالقیت و فراشناختی آگاهی میان همچنین(  ( r=-0/131 و( (p< 0/05 ندارد

0/05) (r= -0/04) ندارد وجود معناداری ی رابطه شغلی خالقیت و هوشی میان باورهای همچنین  p < 0/05r= 0/053)) 

 ندارد وجود معناداری ی رابطه شغلی خالقیت با هوشی باورهای و فراشناختی آگاهی بین داد نشان نتایج : گیری نتیجه

 شغلی خالقیت هوشی، باورهای فراشناختی، آگاهی :کلید واژه ها

 

mailto:pyousefzadeh@hotmail.com
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ی بر نشانگان افسردگی افراد مبتال به  بیماری عروق  کرونر نشخوار ذهنرفتاری مبتنی بر  –اثربخشی درمان شناختی 

 قلبی

 5، سید احمد رضا احمدی 4، خیراهلل صادقی3، مریم بختیاری 2باس مسجدی آرانی، ع1سید مجتبی احمدی

 استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران -0

 راناستادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ، کرمانشاه، ای -0

 دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، کرمانشاه، ایران -:

 دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران -0

 اهواز، ایران دانشجوی پزشکی ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه جندی شاپور اهواز ، -:

mojtabakmahmadi@yahoo.com 

شناختی، هم چون افسردگی ازجمله عوامل خطر در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر قلب هستند و در  عوامل روان :مقدمه

برای پژوهش در عنوان اولویتی  به( عود)جلوگیری از بازگشت  .هستند رگذاریتأثومیر ناشی از این بیماری  ابتال، عود عالئم و مرگ

. باشد ی میا هیباقی خاص عالئم گذار هدفیک رویکرد بالقوه برای بهبود درمان، شناسایی و . است شده ییشناسادرمان در افسردگی 

در (RF-CBT)بر نشخوار ذهنی  رفتاری مبتنی –ی حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی _چه گفته شد هدف مطالعهبا توجه به آن

 .باشدبیماران کرونر قلبی میدرمان افسردگی 

بیمار مبتال به بیماری عروق کرونر قلب ارجاع داده شده به بیمارستان طالقانی  0:این مطالعه کارآزمایی بالینی روی  : روش

ز بین ا. قرار داشتند انجام شد 09تا  8ی بین در بازه ( PHQ-9)ی سالمت بیمار نامهها در پرسش ی افسردگی آنکرمانشاه که نمره

 01)و گروه کنترل( نفر 01)طور تصادفی در دو گروه مداخله بیماری که معیار ورود و خروج از مطالعه را دارا بودند به 0:این بیماران 

جلسه و  00و گروه کنترل فقط درمان روتین را دریافت کرد؛ و پس از  RF-CBTجلسه  00گروه مداخله تحت .  قرار داده شدند( نفر

و  spssافزار  را تکمیل کردند؛ سپس دادها با استفاده از نرم PHQ-9ی  نامه آخرین جلسه درمانی، آزمودنی پرسش یک ماه پس از

 .گروه های مستقل و روش تحلیل واریانس اندازه های مکرر تحلیل شدند tروش های آماری 

و در مرحله  01/1 ±90/0آزمون به  بود که در پس90/00±98/0میانگین افسردگی در پیش آزمون گروه مداخله  :ها یافته

و در  00/9 ± 90/0بود که در پس آزمون به  11/00±0/::میانگین گروه کنترل در پیش آزمون . رسید 6/:0±00/0پیگیری به 

نتایج تحلیل داده ها نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منجر به کاهش معنادار .  رسید00/01±69/0پیگیری به 

 (. p<1/:1)افسردگی در مرحله پس آزمون و پیگیری شده است

توان از در کاهش افسردگی در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر قلب ، می RF-CBTبا توجه به تاثیر معنادار  :گیرینتیجه

 .این درمان برای کاهش افسردگی در بیماران عروق کرونر استفاده کرد

 رفتاری مبتنی بر نشخوار، افسردگی، بیماری عروق کرونر قلب -شناختی درمانی گروه :کلید واژه ها
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 مراجعه کننده به مراکز مشاوره نیدر زوج تیمیصم شیافزااثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر 

 3زاده مردانی اسماعیل ،2پژمان بریمانی، 1علیرضا اسالمی

 (نویسنده مسئول. )ساریزاد اسالمی واحد دانشگاه آ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،  -0

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند دانشجوی دکترا روانشناسی بالینی،  -0

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند دانشجوی دکترا روانشناسی بالینی،  -:

مراجعه کننده  نیجدر زو تیمیصم شیافزااثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر  نییتع حاضر پژوهش: مقدمه

 .ه استبود به مراکز مشاوره

زوجین  هیلجامعه آماری ک .است پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل نیمه آزمایشی با طرح پژوهش : روش 

یری روش نمونه گیری از نوع نمونه گ. بودند0:91خدمات روانشناسی و مشاوره ذهن برتر شهر بابل در سال مراجعه کننده به مرکز 

 یپرسشنامه ها از اطالعاتی گردآور جهت .انتخاب شد( نفر گروه گواه 01نفر گروه آزمایش و  01)نفر 01 دردسترس و حجم نمونه

و شد، ارائه آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان ساعته :.0 جلسه 8 گروه آزمایشهای آزمودنی .استفاده شد نیزوج متیصم

 .برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد کوواریانستحلیل از آزمون . ت ننمودندگروه کنترل مداخله خاصی را دریاف

یافته ها نشان داد که میانگین نمرات مؤلفه های صمیمیت در زوجین در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش  :یافته ها

 .پیدا کرده است

 نیدر زوج تیمیصم شیافزابر  آگاهی ذهن بر بتنیم شناختی درمانآموزش  داد حاضر نشان پژوهش جینتا :نتیجه گیری

 .شده است مراجعه کننده به مراکز مشاوره

 ینزوج ،تیمیصم شیافزا، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی  :کلید واژه ها
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 ژهیو یها ازینبا فرزندان  یدارا نیدر والد یبا تاب آور یوهوش معنو یذهن آگاه نیب یرابطه  یررسب

 3میترا مصلحی ،2یار علی دوستی ،1گنجی فاطمه اسدی 

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فروردین ،قائم شهر، ایران -0

 دکتری روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران  -0

 موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایراندکتری روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی،   -:

Fatemeh،asa41@gmil،com                         
   

ازجمله . تولد فرزند با نیاز های ویژه می تواند سازگاری والدین را تهدید کند وآسیب پذیری آن ها را افزایش دهد :مقدمه

پژوهش  هدف از.با نیاز های ویژه ذهن آگاهی و هوش معنوی می باشد  انعوامل تاثیر گذار با تاب آوری در والدین دارای فرزند

 .حاضر بررسی رابطه بین ذهن آگاهی، هوش معنوی با تاب آوری در والدین دارای فرزندان با نیاز های ویژه شهرستان بابل بود

لدین دارای فرزند با جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی وا روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و :روش

نمونه آماری و . ر بودندفن  :8که تعدداد کل آنها  ،0:91-98در بخش بندپی شهرستان بابل به در سال تحصیلی  های ویژهزنیا

نفر برآورد  11( 0911)روش نمونه گیری حجم نمونه با توجه به حجم جامعه و روش تحقیق و بر طبق جدول کرجسی و مورگان 

 آوری داده ها پرسشنامة ذهن آگاهی فرایبورگ، پرسشنامهدابزارگر. وش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدندشد، که از طریق ر

ها از آمار توصیفی و استنباطی با جهت تجزیه و تحلیل داده  .بود هوش معنوی کینگ و پرسشنامه تاب آوری  کونور و دیوید سون

  .فاده شداست 06نسخه SPSS استفاده از بسته نرم افزاری 

نیاز  با بین  ذهن آگاهی، هوش معنوی با تاب آوری در والدین دارای فرزندانیافته ها ی پژوهش نشان داد که   :یافته ها

 .های ویژه ارتباط معنی داری وجود دارد

از های ویژه درنتیجه می توان از ذهن آگاهی وهوش معنوی برای ارتقای تاب آوری والدین دارای فرزندان با نی: نتیجه گیری

 .بهره گرفت

آوری، والدین دارای فرزندان با نیاز های ویژه ذهن آگاهی، هوش معنوی، تاب :کلید واژه ها  
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اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه سازی و باورهای  فراشناختی و شدت درد بیماران مبتال به 

 میگرن

 

 1نفیسه اصیلی فرد

 یمومع یارشد روانشناس یکارشناس -0

 

تحقیق حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه سازی و باورهای فراشناختی و شدت درد : مقدمه

 . بیماران مبتال به میگرن در شهر کاشان می باشد

ه ی جامع. در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است:روش

. آماری این پژوهش شامل بیماران مبتال به میگرن بود که به مطب های روانپزشکی و مغز و اعصاب شهر کاشان مراجعه کرده بودند

نفر از بیماران مبتال به میگرن بود که به صورت در دسترس از بین بیماران مراجعه کننده در  1:نمونه آماری این پژوهش شامل 

سپس بسته آموزشی . گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند 0شدند و سپس به صورت تصادفی به یکی از  روزهای فرد هفته انتخاب

در پژوهش حاضر نیز جهت گردآوری داده ها از نمونه ی . جلسه اجرا شد 8درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای گروه آزمایش در 

، پرسشنامه شدت درد و پرسشنامه باورهای (:099)اران، آماری از پرسشنامه های مقیاس فاجعه سازی درد سالیوان و همک

 . استفاده شد( 0991)هاتن و ولز،  _فراشناختی کارت رایت

 . برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید: یافته ها

ن داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه سازی و نتایج پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون نشا :نتیجه گیری

 ( .  P<0/05)باورهای فراشناختی و شدت درد تاثیرگذار بوده است 

 

 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، فاجعه سازی، باورهای فراشناختی، شدت درد :کلید واژه ها
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 خانواده در دختر نوجوانان خودکارآمدی ازگار وناس های طرحواره بر حالت سازی آرام بر مبتنی درمان اثربخشی

طالق های  

 

 2، راضیه ایزدی1مهشاد ایمانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، ایران، اصفهان، سه راه سیمین، موسسه آموزش عالی صفاهان -0

 صفاهان عالی آموزش موسسه سیمین، راه سه اصفهان، ایران، خانواده، مشاوره دکترای -0

Email: r.izady@yahoo.com 
 

 ناساازگار اولیاه و   هاای  طرحاواره  بار  حالات  ساازی  آرام بار  مبتنای  درماان  اثربخشی تعیین حاضر پژوهش از هدف :مقدمه

 . بود طالق های خانواده در دختر نوجوانان خودکارآمدی

 

 در دختار  نوجوانان هیل کلشام یجامعه آمارروش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و  :روش

نفر از این نوجوانان بودناد کاه باه روش نموناه      1:نمونه آماری .بود 0:91-0:98 یلیدر سال تحص اصفهان در طالق های خانواده

پرسشانامه  هر دو گروه ابتدا . گمارده شدند( نفر :0)و گواه ( نفر :0)گیری تصادفی ساده انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی 

 آرام بار  مبتنی گروهی گروه آزمایشی در جلسات درمانتکمیل کردند و سپس  خودکارآمدی را  ناسازگار اولیه و های ی طرحوارهها

سپس پرسشنامه های ذکار شاده دوبااره    . در این مدت گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. شرکت کردند جلسه 01 طی حالت سازی

 . توسط هر دو گروه تکمیل گردید

 

 و هیجاان  تنظیم ناسازگار، های طرحواره بر حالت سازی آرام بر مبتنی نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان :ایافته ه

افزایش معنااداری را   خودکارآمدی ناسازگار کاهش معنادار و های به گونه ای که میانگین نمرات طرحواره .است موثر خودکارآمدی

 .  گروه کنترل نشان داد در پس آزمون در گروه آزمایشی نسبت به

 

 هاای  خاانواده  در نوجوانان خودکارآمدی ناسازگار و های طرحواره بر حالت سازی آرام بر مبتنی درمانآموزش  :نتیجه گیری

 . تاثیر دارد و می تواند به عنوان یک روش مفید درمانی مورد استفاده قرار گیرد طالق

 

 خودکارآمدی ناسازگار، های لت، طرحوارهحا سازی آرام بر مبتنی درمان :کلید واژه ها
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در خود متمایز سازی و سازگاری زناشویی زنان دارای ( ACT)بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

 تعارض زناشویی در آستانه طالق

 2مرتضی ذاکری، 1سعید ایمانی

المت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر تخصصی روانشناسی بالینی، استاد یار گروه روانشناسی بالینی و س -0

 دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مرکز آموزش و پژوهش منطقه  -0

 کشوری، گیالن، ایران 01

E_mail:S_imani@sbu.ac.ir 

. ن در زمینه اهداف شخصی، انگیزه ها و یا اولویت های رفتاری استتعارض های زناشویی حاصل اختالف نظر زوجی :مقدمه

در صورتی که تعارض به خوبی مدیریت شود با رشد و توامندی همراه است و در صورت مدیریت ناکارآمد زوجین محکوم به تحمل 

تعهد و پذیرش به شیوه گروهی بنابرین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی در مان مبتنی بر . رابطه ای دلسردکننده خواهند بود

  .در خود متمایزسازی و سازگاری زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی در آستانه طالق بود

جامعه آماری . پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بود-این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون: روش

زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی شهر رشت در سال پژوهش شامل کلیه زنان متاهل دارای تعارض 

زن متاهل به شیوه نمونه گیری در دسترس از میان زنان دارای تعارض زناشویی در آستانه  1:نمونه پژوهش شامل . بود0:91

ش و کنترل تقسیم شدند و به مقیاس های طالق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمای

جلسه دو  01گروه آزمایش مداخله ای در . پاسخ دادندDAS) )و سازگاری زناشویی اسپانیر ( DSI-R)خود متمایز سازی اسکورون 

نس استفاده برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریا. پس از اتمام جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ساعته دریافت نمودند

 .شد

نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تهعد در مرحله پس آزمون سبب افزایش خود متمایزسازی : یافته ها 

 .و سازگاری زناشویی شده است

با توجه به اینکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند باعث افزایش خود متمایز سازی و سازگاری : نتیجه گیری 

 .اشویی شود، پیشنهاد می شود از این رویکرد درمانی در مراکز مشاوره خانواده مورد استفاده قرار گیردزن

 قپذیرش و تعهد، خودمتمایز سازی، سازگاری زناشویی، تعارض زناشویی، طال: کلید واژه ها
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 یو دلبستگذهنیت 

 0و سیدمحمدحسین موسوی 1دکتر رضا باقریان سرارودی

 سی سالمت، گروه روانشناسی سالمت،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندانشیار روانشنا -0

 دانشجوی روانشناسی سالمت،گروه روانشناسی سالمت،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -0

گران که ذهنیت سازی به عنوان یک توانایی کامال انسانی اشاره دارد به درک و فهم فرایندهای روانشناختی خویش و دی

این فرایند روانشناختی به عنوان یک فعالیت ناخودآگاه و تصوری موجب ظرفیتی . دهد زیربنای تعامالت روزمره فرد تشکیل را می

ذهنیت . است که نه تنها سبب تعامالت اجتماعی موثر می گردد بلکه ایجاد احساس پایدار و غنی از خویش را موجب می شود

لذا طیف وسیعی . بیرونی تبیین نمود _عاطفی و درونی _آشکار، شناختی_دیگری، ضمنی _ولفه خودسازی را می توان در چهار م

همان فرآیندی که در مبتالیان به . های انسانی از جمله توانایی مشاهده رفتار شخصی و تمایز از دیگران را شامل می شود از ظرفیت

افراد از نظر توان ذهنیت سازی دارای نقاط ضعف و قوت . ناپدید شدهاختالالت شخصیت به ویژه در شرایط استرس کاهش یافته یا 

تفاوتهای فردی در ذهنیت سازی به عنوان یک ظرفیت . متفاوتی می باشند و غالباً خطاهای ذهنیت سازی را نیز تجربه می کنند

نیت سازی و خطاهای آن تدوین شده لذا روش های متفاوت ارزیابی به منظور سنجش توان ذه. سازگاری باید مورد توجه قرار گیرد

امروزه این فرایند روانشناختی اساسی در همه اختالالت روانی عمده مورد توجه قرار گرفته است و بر همین اساس فنون . است

در این مطالعه مروری جمع بندی از . درمانی منبعث از ذهنیت سازی برای طیفی از اختالالت روانپزشکی مورد تاکید می باشد

 .سعه، کاربرد و ارزیابی مفهوم ذهنیت سازی مورد بررسی قرار گرفته استتو

 ذهنیت سازی،اختالالت روانپزشکی،مداخالت روانشناختی:  کلیدواژه ها
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 در افراد مبتال به اختالل سوء مصرف مواد شدت ولع مصرفبا  یرابطه ذهن آگاه یبررس

 *4یدیدکتر عبداله ام، 3اطمی اردستانی، سید ابولفضل ف2، امیر حسین محمدی1ابراهیم بالنده

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، گروه روانشناسی-0

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی -0

 شگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکیدانشجوی پزشکی عمومی، دان -:

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان یدانشکده پزشک ینیبال یگروه روانشناس استاد تمام -0

* Abomidi20@yahoo.com 

ثری در بازگشت به مصرف از جمله موارد مهمی که نقش مو. اختالل عود کننده مزمن است کیسوء مصرف مواد  :مقدمه

در این . پژوهش ها نشان می دهند که رابطه ی منفی بین ذهن آگاهی و رفتار های اعتیادی وجود دارد. مواد دارد، ولع مصرف است

الگو در واقع ذهن آگاهی یعنی متمرکز کردن توجه عامدانه شخص نسبت به تجربه ای است که در حال حاضر در جریان 

 .می باشد با شدت ولع مصرف در افراد مبتال به اختالل سوء مصرف مواد یذهن آگاه رابطه بینالعه بررسی هدف از این مط.است

جامعه آماری شامل مراجعان به کلینیک های ترک اعتیاد شهر کاشان می . است مقایسه ای-علیمطالعه حاضر از نوع : روش

جهت جمع . به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند رف مواداختالل سوء مصنفر از افراد مبتال به  1:باشد، بدین منظور 

داده ها  لیو تحل هیجهت تجز. استفاده شد CBQو عقاید وسوسه انگیز  یکنتاکآوری اطالعات از پرسشنامه های ذهن آگاهی 

 .تحلیل گردید SPSS 17و با استفاده از نرم افزار  به کار برده شد رسونیپ یهمبستگ بیضر

و معکوس  ای رابطه و ولع مصرف در افراد مبتال به اختالل سوء مصرف مواد آگاهی ذهن نیتایج نشان داد که بن: یافته ها

 .به عبارتی هرچه نمره ذهن آگاهی کمتر باشد، آزمودنی دارای ولع مصرف بیشتری است. (p> 0.05) دار وجود دارد یمعن

ولع مصرف در افراد مبتال به اختالل سوء مصرف مواد  اهشکدر  آگاهی ذهن تیپژوهش حاضر بر اهم جینتا: گیری نتیجه

در کاهش ولع  درمان یبرات موج سوم رفتاری که مبتنی بر ذهن آگاهی هستند مداخالنشان می دهد  افتهی نیا. کند یم دیتأک

 .دنباش و کارآمد مؤثر نندتوا یم مصرف در افراد مبتال به اختالل سوء مصرف مواد

ولع مصرف، اختالل سوء مصرف مواد ی ،گاهذهن آ: کلید واژه ها

mailto:Abomidi20@yahoo.com
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 مطلقه زنان گسستگی  خود آوری، تاب بر شفقت بر متمرکز درمان اثربخشی

  3سیده خدیجه جمالی ،2سمیه رضایی، 1مژده بقایی الکه

 دانشجوی دکترا روانشناسی دانشگاه آزاد  -0

 کارشناسی ارشد روانشناسی  -0

 دانشجوی دکترا روانشناسی دانشگاه آزاد  -:

 

 مشکالت دچار متأهل افراد از بیشتر مطلقه افراد. است زندگی در روانی اختالل کننده ایجاد عوامل از یکی طالق :مقدمه

 مطلقه زنان زنان  گسستگی خود آوری، تاب بر شفقت بر متمرکز درمان اثربخشی تعیین حاضر پژوهش هدف:.شوند می روانی

 .بود مطلقه

 خروج و ورود های مالک به توجه با منظور بدین. بود گواه گروه با آزمون پس -آزمون یشپ نوع از تجربی پژوهش، روش :روش

 چند طی ها آزمودنی. شدند انتخاب دسترس در گیری نمونه روش مطلقه مراجعه کننده به مرکز روانشناختی پایا با زنان از نفر 01

 آوری، تاب پرسشنامه شامل پژوهش ابزارهای. کردند کتشر پیگیری نوبت 0 و شفقت بر متمرکز درمان جلسه 8 پایه، خط نوبت

 .گرفت صورت SPSS-22 افزار نرم کمک با راهه یک کوواریانس تحلیل از استفاده با ها داده تحلیل. خودگسستگی بودند پرسشنامه

 چهار و دو یگیریپ. داشت معناداری اثر گسستگی خود آوری، تاب بر شفقت بر متمرکز درمان که داد نشان نتایج :ها یافته

 .بود درمانی تغییرات پایداری از حاکی نیز ای هفته

 خود کاهش آوری و تاب نمرات افزایش موجب شفقت بر متمرکز درمان حاضر پژوهش های یافته اساس بر  :گیری نتیجه

 .شود مطلقه می زنان در گسستگی

 مطلقه نزنا گسستگی؛ خود آوری ؛ تاب شفقت؛ بر متمرکز درمان: ها  کلیدواژه
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 بررسی تأثیر استرس فرزندپروری برخودکارآمدی کودکان  بیش فعال و کمبود توجه

 *معصومه مقبلی هنزائی  ، 2، فاطمه زرگر1مهدیه بهبهانی

 شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایرانارشد، گروه روانکارشناسی -0

 لوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانکده پزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه عاستادیار، گروه روانپزشکی، دانش -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران(: نویسنده مسول)  -:

moghbelimasoum@yahoo.com 

یکی از شایعترین اختاللهای روانپزشکی کودک و نوجوان است که شروع  (ADHD)توجه فعالی وکمبوداختالل بیش :مقدمه

یابد و باعث آسیب در ابعاد مختلف زندگی ازجمله آن در دوره کودکی می باشد اما الگوی آن تا دوران نوجوانی و بزرگسالی ادامه می

های بالینی و هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس فرزندپروری با شدت نشانه. شود تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی می

 . توجه بوده استفعالی و کمبودخودکارآمدی کودکان دارای تشخیص بیش

خودکارآمدی کودک های سال با استفاده از پرسشنامه 00تا  1زوج مادر و کودک،  000در این مطالعه توصیفی تعداد  :روش

نتایج . و فرم کوتاه مقیاس استرس فرزندپروری مورد ارزیابی قرار گرفتند  SNAP-IVفعالی موریس، فرم سنجش بیش و نوجوان

 . گام مورد تحلیل قرار گرفتبهحاصل با استفاده از آزمون رگرسیون گام

کننده نمره بیش فعالی نتایج نشان میدهد که از میان زیر مقیاس های استرس فرزند پروری بهترین پیش بینی  :هایافته

پیش بینی کننده نمره بیش فعالی  R squre=132به اندازه   p≤0.006های روانی والدین میباشد که در سطح کودکان، آشفتگی

زیر   R squre=299به اندازه   p≤0.000ساز کودکان در سطح های مشکلکودکان بوده است و در گام دوم با افزودن ویژگی

 . اند میزان بیش فعالی کودکان را پیش بینی کنندزندپروری توانستهمقیاسهای استرس فر

 .باشدفعالی و کمبود توجه میکننده خودکارآمدی کودکان با تشخیص بیشاسترس فرزندپروری پیش بینی: نتیجه گیری

کنند در نتیجه قابل این کودکان به دلیل رفتارهای مخرب خود از دیگران بخصوص والدین واکنش های منفی زیادی دریافت می

انتظار می باشد که شکست های بیشتر بخصوص در روابط بین فردی را تجربه کنند در نتیجه این کودکان به دلیل افزایش باورهای 

 .کمبود شایستگی دچار احساس حقارت و افت خودکارآمدی می شوند

 .جهتوفعالی و کمبوداسترس،  فرزندپروری، خودکارآمدی، بیش :کلید واژه ها

mailto:moghbelimasoum@yahoo.com
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های کمبودتوجه بر شدت نشانه-فعالبررسی نقش  استرس فرزندپروری و کیفیت زندگی والدین کودکان  بیش

 بالینی

 *معصومه مقبلی هنزائی  ، 2، فاطمه زرگر1مهدیه بهبهانی

 شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایرانارشد، گروه روانکارشناسی -0

 لوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه عاستا  -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران(: نویسنده مسول) -:

moghbelimasoum@yahoo.com
 

-یکی از شایعترین اختاللهای روانی کودکان دبستان و نوجوانان می (ADHD)فعالی و کمبودتوجه  اختالل بیش: مقدمه

هدف پژوهش حاضر، . های زندگی خانوادگی، هیجانی و اجتماعی این کودکان تأثیر منفی میگذاردشدت این اختالل بر جنبه. باشد

 .های بالینی استکمبودتوجه بر شدت نشانه-فعالیترس فرزندپروری و کیفیت زندگی والدین کودکان بیشبررسی نقش  اس

ی دوم سال به همراه مادرشان که در نیمه ADHDمقطعی شامل کودکان -مطالعه حاضر، پژوهشی توصیفی  :هاروش

گیری ابزار اندازه. نفر از آنها تحلیل شد 000ایت اطالعات به درمانگاه روانپزشکی کارگرنژاد کاشان مراجعه کرده بودند، در نه 0:90

و پرسشنامه کیفیت زندگی  (PSI-SF36)فرم کوتاه استرس والدینی  ،(SNAP-IV) های سواسون، نوالن و پلهام نامهپرسش

(WHOQOL-26) ر گرفتهای بدست آمده با استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قراداده. بوده است. 

 t= 0.60)دارهای بالینی کودکان با استرس فرزندپروری رابطه مثبت و معنیتحلیل همبستگی نشان داد  نشانه :هایافته

,p<0.001 )داریو با کیفیت زندگی رابطه منفی و معنی(t= -29 ,p<0.001 )آفرین آشفتگی والدین و ویژگی مشکل. دارد

 .بینی کنندهای بالینی را پیشگی نشانهدرصد از پراکند :8/0توانند کودک می

های بالینی کودکان آفرین کودکان توان تبیین بخشی از واریانس نشانههای مشکلآشفتگی والدین و ویژگی :گیرینتیجه

ADHD با های بد روانی و فیزولوژیکی ناشی از تالش برای انطباق به این صورت که استرس فرزندپروری منجر به واکنش.را دارند

کننده و  فقر مدیریت رفتار کودکان و طیف وسعی از نتایج های تنبیههای فرزندان و در نتیجه باعث بکارگیری تکنیکخواسته

استرس . شوددر کودکان و تخریب کیفیت رابطه والد و فرزند می ADHDسازی و عالیم منفی از جمله افزایش رفتارهای برونی

هنگامی که میزان استرس . یابدکودکان، که توسط مادر گزارش شده انعکاس می ADHDفرزندپروری مادر، در شدت عالیم 

 .کنندبندی میتر درجهفعالی و مشکالت رفتاری کودکان را پایینفرزندپروری مادر کم باشد، مادر شدت عالیم بیش

 فعالی و کمبودتوجه، استرس، فرزندپروری، کیفیت زندگیبیش  :کلید واژه ها

mailto:moghbelimasoum@yahoo.com
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DNA-V 

 دل کاربردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای نسل جوانم

 بهرامی سجاد

 هیز استیون ، هیز لوییز ، هریس راس آموخته سالمت دانش روانشناسی تخصصی دکتری یدانشجو

 

DNA کاشف های استعاری معرف سه طبقه کارکردی از رفتار است تحت نام(D) ناظر ،(N )و راهنما (A ) که هر سه آنها در

قرار دارد که شامل عوامل بالواسطه محیطی و تارخچه شخصی  (یا زمینه)بافتاررفتار این سه تحت نفوذ . هستند( V) ارزشدمت خ

در اصل، . گذاردما و دیدگاه ما نسبت به خود و دیگران در دنیای اجتماعی ما تأثیر می DNAاین بافتار بر سطح مهارتهای . ما است

در ساختن رفتار  DNAهای آموزد که چگونه بافتارهای مناسب برای ارتقاء مهارتاین مدل به شما می تمام مداخالت ارائه شده در

 .مدار را ایجاد کنیدارزش

 بزرگساالن در. روانشناختی است پذیریانعطاف شود، ایجادآموزش داده می DNA-Vهایی که در مدل مهارت از نهایی هدف

 یا تغییر و آگاه، انسان یک عنوان به حال لحظه با تربرقراری تماس کامل توانایی» :شودریف میاینطور تع روانشناختی پذیریانعطاف

 ،S. C. Hayes، Luoma، Bond، Masuda، &Lillis) «کندارزشمند کمک می وقتی انجام آن به دستیابی اهداف رفتار حفظ

2006، p. 8 )توانایی نوجوانان یعنی روانشناختی در پذیریانعطاف»: دهیمتغییر می صورت به این را تعریف این ما نوجوانان برای 

 .«و عمل ارزشمدار شود ارتقاء رشد و ایجاد سرزندگی باعث که ایگونهبه DNA هایمهارت از استفاده

 حلراه فتنیا رفتار انسان و عملگرا در فهم و روشی علمی) رفتاری بافتارگرا علمدر بستر  که کنداین مدل رویکردی را ارائه می

 تغییر و تحلیل برای کارکردی هاینظریه و اصول بافتارگرا از رفتاری علم .ریشه دارد (انسان تحول و رشد ارتقاء و بشر، مشکالت

 گسترده را در چارچوب این DNA-V .کندمی دهد استفادهای خاص خود رخ میتاریخچه و موقعیتی بافتار عملی که در دل

کار ببرند و این مدل به طور به خود زندگی در کنند و آن را درک بتوانند نوجوانان ی داده است، طوری کهای جاساده فرایندهایی

 .قرار داردای چارچوب رابطه نظریه و کنشگر، نظریه گرایی کارکردی،بافت تکاملی، علم مستقیم تحت تاثیر

 ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نوجوانانDNA-V: کلیدواژه ها
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 مطالعه موردی: کنندگی آن بر کیفیت خواب زنان میانسالهندسی و نقش تنظیم مدیتیشن

 6و5و4و1محمد نامی  ،4و3و2، فرشاد نظرآقایی4و3و2و1فاطمه ترکمانی

 موسسه سالمت مغز دانا، انجمن علوم اعصاب ایران، شاخه فارس، شیراز .0

 آکادمی مدیتیشن فارس، شیراز، ایران .0

 دی و اجتماعی، شیراز، ایرانانجمن کاهش تنشهای فر .:

، گروه علوم اعصاب، دانشکده علوم و فن آوریهای نوین پززشکی، دانشکده (مغز، شناخت و رفتار)آزمایشگاه علوم اعصاب  .0

 علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 رانگروه علوم اعصاب، دانشکده علوم و فن آوریهای نوین پززشکی، دانشکده علوم پزشکی شیراز، شیراز، ای .:

 ، کالیفرنیاsenses culturalبنیاد سالمت  .6
torabinami@sums.ac.ir 

های مرسوم، های درمانبعلت محدودیت. روندشمار میاختالالت خواب از رایجترین مشکالت مرتبط با سالمت به : مقدمه

با این وجود، . اندهی و مدیتیشن مورد توجه متخصصان و نیز مردم قرار گرفتهآگاهای غیر دارویی همچون ذهنامروزه درمان

هدف این مطالعه مقدماتی، . مطالعات اندکی درباره اثربخشی تنوع این مداخالت بر کیفیت خواب افراد میانسال صورت گرفته است

 .میانسال بوده استبر کیفیت خواب زنان ( مدیتیشن. جی. اف)بررسی اثر شیوه نوین مدیتیشن هندسی 

نفر از مراجعین مرکز پس آزمون بر روی سه  -این پژوهش بر پایه طرح تجربی تک موردی و بصورت پیش آزمون: روش

های ورود به این پژوهش، سن باالتر از مالک. به شکل در دسترس انجام شد خوابی مراجعه کرده بودند،مشاوره که جهت درمان بی

و ( ساعت در هفته 0)جلسه  01مداخله طی . خوابی و عدم دریافت درمان دارویی در زمان مراجعه بودسال، تشخیص بالینی بی :0

ابزار مورد استفاده شامل . های مدیتیشن هندسی همراه با تکالیف خانگی صورت گرفتبا پیگیری دو ماهه بر پایه آموزش تکنیک

 .  بود (DASS21)راب و استرس و مقیاس افسردگی، اضط (PSQI)مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ 

. (PSQI<5)نتایجِ پس آزمون تغییرات معنادار و قابل توجهی را در کیفیت خواب هر سه مراجع نشان داد : یافته ها

 .ها بودهمچنین نتایج ثانویه حاکی از کاهش نمرات افسردگی، اضطراب و  سطح استرس آزمودنی

ن است مدیتیشن هندسی پتانسیل الزم برای بهبود کیفیت خواب و همینطور بر پایه نتایج پژوهش حاضر، ممک :گیرینتیجه

-تأیید این نتایج به پژوهش. های روانشناختی همچون افسردگی، اضطراب و استرس را در افراد میانسال داشته باشدکاهش نشانه

 را BB-FGM)) پایه دینامیک مغزمدیتیشن هندسی بر  شدت، به همچنین ما. های بزرگتر نیازمند استهای بیشتری در گروه

 و نمایند؛می تعیین آغاز درمان از را پیش مدیتیشن مداخله مسیر و نوع اعصاب علوم هایارزیابی روش، این در. کنیممی پیشنهاد

 .شودمنجر می مغز آوایی فراگیر درهم به (نوروتکنولوژی)عصبی  فناوری با مدیتیشن هندسی ادغام

 هندسی، مطالعه موردی یانسال، اختالل خواب، مدیتیشنزنان م: کلید واژه ها

mailto:torabinami@sums.ac.ir
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اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و میزان نگرانی مراجعین مبتال به سندروم روده 

 تحریک پذیر

 2معصومه همتی 1آناهیتا ثمررخی

 دانشجوی  دکتری روان شناسی عمومی -0

 دکتری مشاوره -0

anahitasamarrokhi@gmail.com 

به  مراجعاتدرصد  1:تا  :0ترین بیماری های گوارشی بشمار می رود وعلت  شایع یکی از سندرم روده تحریک پذیر:مقدمه 

این پژوهش با  .اشدمی باست که اضطراب و افسردگی در بین این افراد شایع  بیانگر این مطلبمطالعات .  متخصصین گوارش است

سندرم روده  بیماران مبتال بهو میزان سطح نگرانی بر کیفیت زندگی  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدهدف تعیین اثربخشی 

 . پذیر انجام شد تحریک

جامعه آماری پژوهش . پس آزمون به همراه گروه گواه بود،  طرح پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با پیش آزمون:روش

داوطلبین ،  .مراکز روان شناختی منطقه یک تهران انتخاب شد کننده به  هپذیر مراجع تحریک افراد مبتال به نشانگان روده از بین

به باال  06نفر ازکسانی که نمره      1:از بین آنان  .پرسشنامه مقیاس فراوانی و شدت عالیم روده تحریک پذیر را تکمیل نمودند 

از تمام این افراد آزمون های . جدا شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند داشتند بصورت رندوم 

مبتنی بر  IBSسپس گروه آزمایش تحت درمان .کیفیت زندگی سندروم روده ی تحریک پذیر و نگرانی پلسیلوانیا گرفته شد

پس از پایان مداخله از هر دو گروه پس آزمون و پس .رت نگرفت پذیرش و تعهد قرار گرفتند و در گروه کنترل هیچ مداخله ای صو

 .از گذشت دو ماه هر دو گروه مورد آزمون پیگیری قرار گرفتند

نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از ارتقا سطح کیفیت زندگی و کاهش میزان نگرانی گروه آزمایش در  :نتیجه گیری 

 .مقایسه با گروه کنترل بود

 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سندروم روده تحریم پذیر ، نگرانی ، کیفیت زندگی: کلید واژه ها

mailto:anahitasamarrokhi@gmail.com
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ادراک استرس اساس بر خون پرفشاری با زنان روانشناختی بهزیستی پیش بینی  

هیجان شناختی تنظیم واسطهای نقش با شده  

2دهقانی آرانی زهراو  1 جعفری اصغر  

 ایران کاشان، شان،کا دانشگاه روانشناسی، گروه استادیار،  -0

 ایران بادرود، بادرود، واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی  -0

As_Jafari@sbu.ac.ir 

 به توجه با. ییابدم کاهش آنان روانشناختی بهزیستی دلیل این به دارند باالیی استرس معموال خون، پرفشاری با افراد :مقدمه

 بهزیستی پیشبینی منظور به حاضر پژوهش. است متفاوت روانشناختی بهزیستی بر استرس تاثیر راهبردهای تنظیم هیجان،

 .شد انجام تنظیم هیجان واسطه ای نقش با ادراکشده استرس اساس بر خون باپرفشاری زنان روانشناختی

 مرکز به که( 91/001 از بیشتر یا مساوی(بودند خون پرفشاری با انزن جامعه آماری .بود همبستگی پژوهش روش :روش

 انتخاب شرکت کننده 001 تصادفی ساده نمونه گیری روش از استفاده با. کردند مراجعه کاشان در بیدگل و آران شهر بهداشت

 هیجان شناختی تنظیم و(:098) کوهن شده ادراک استرس ،(0981)روانشناختی ریف  پرسشنامه های بهزیستی و شدند

 به چندمتغیری رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب آزمون های با داده ها. کردند تکمیل را (0110)  همکاران و گارنفسکی

 .شدند تحلیل مراتبی سلسله شیوه

 نبی و معنادار و معکوس رابطه روانشناختی بهزیستی و هیجان تنظیم منفی راهبردهای شده، ادراک استرس بین :یافته ها

 رگرسیون نتایج تحلیل (p  (0.01>  دارد وجود معنادار و مستقیم رابطه روانشناختی بهزیستی و هیجان تنظیم مثبت راهبردهای

 واسطه ای نقش روانشناختی بهزیستی و استرس بین رابطه در هیجان تنظیم منفی و مثبت راهبردهای که داد مراتبی نشان سلسله

  P<0.01))معناداردارند و جزئی

 پرفشاری با زنان بهزیستی روانشناختی پیش بینی در استرس نقش بر تنظیم هیجان منفی و مثبت راهبردهای: گیری نتیجه

 استرس، به توجه بر عالوه خون، پرفشاری با زنان روانشناختی بهزیستی ارتقاء منظور به. نیست کامل تاثیر این اما تاثیر دارد خون

 .شود فراهم خون پرفشاری با زنان برای هیجانی تنظیم مثبت ردهایراهب کارگیری زمینه به است الزم

 سالمت روانی تنظیم هیجان، استرس، خون، پرفشاری: کلید واژه ها

mailto:As_Jafari@sbu.ac.ir
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ها چالش ها و فرصت: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کودکان  

 دکتر ساناز جوکار

 کاشان دکتری تخصصی روانشناس بالینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

 

یکی از درمان های شناختی و رفتاری معاصر است که در جهت افزایش انعطاف پذیری در پاسخ  ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

در این مدل درمانی، . کند آگاهی، پذیرش و تغییر رفتاری عمل می به افکار، احساسات و حس های بدنی از طریق فرایندهای ذهن

بر محتوا و فراوانی آسیب شناسی باشد، بیشتر بر تغییر بافتاری است که آسیب شناسی در آن رخ  تمرکز مداخله به جای اینکه

اگرچه حمایت تجربی مناسبی در رابطه با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختالل های روانشناختی در بزرگساالن . دهد می

ای نوظهور در ادبیات پژوهشی و در ابتدای مسیر تحول  نوز حوزهوجود دارد، متناسب سازی و کاربست این  درمان برای کودکان ه

علی رغم اینکه مطالعات تجربی اندکی بروی جمعیت کودکان صورت گرفته است، در سال های اخیر عالقه  تحقیقاتی . خویش است

در این جستار، ابتدا مرور . ه استای  در زمینه کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکالت دوران کودکی ایجاد شد فزاینده

هایی که در مسیر متناسب سازی و کاربست درمان برای کودکان، فرا روی محققین و بالینگران  مختصری خواهیم داشت بر چالش

م درمان برای مشکالت دوران کودکی خواهیو اثربخشی این  های تحقیقاتی در زمینه کاربرد  وجود دارد و پس از آن به مرور یافته

 .پرداخت

 ، کودکاندرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: کلیدواژه ها
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مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی بر ولع و 

 آشفتگی های روانشناختی در افراد سیگاری

 5رعنا زهتابی،  4عباسی اکرم ،  3محمود کهریزی، 2ثریا ابراهیمی، 1وحید حاجی علیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایران  -0

(vahidhajialiani@gmail.com) 
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران -0

 گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانکارشناس اروانشناسی ،  -:

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایران -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران -:

 

و درمان شناختی رفتاری یکپارچه  (MBSR)مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با هدف  این پژوهش:  مقدمه

 .بر ولع و آشفتگی های روانشناختی  در افراد سیگاری انجام شد (MICBT)شده با ذهن آگاهی 

فر از مردان سیگاری در سال ن  0:این مطالعه در قالب یک طرح پیش آزمون ا پس آزمون با گروه کنترل و با مشارکت:  روش

شرکت کنندگان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه  گروه قرار  .شددر تهران انجام 0:91

هفته پس از پایان مطالعه،  مقیاس ولع  8و کنترل در ابتدای مطالعه،  MICBTو   MBSRدر هر سه گروه  شرکت کنندگان .گرفتند

آموزش ذهن آگاهی و شناختی رفتاری جلسه   8به ترتیب MBSRمداخله  دو گروه. را تکمیل کردند (DASS-21)مصرف و 

 00های حاصل از بررسی  داده. دریافت کرد، گروه کنترل مداخله روانشناختی منظمی دریافت نکردند یکپارچه شده با ذهن آگاهی را

. اده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدندو با استف SPSS-24بیمار در دو گروه با نرم افزار 

به طور معناداری نسبت به گروه کنترل  آشفتگیهای روانشناختی و ولع میانگین نمرات  MICBTو   MBSRدر گروه :  یافته ها

 (.)کاهش یافت

کاهش آشفتگی روانشناختی افراد می تواند به عنوان درمانی مفید در آموزش ذهن آگاهی  پیشنهاد می شود که :  نتیجه گیری

 . سیگاری به کار رود

 ذهن آگاهی، اضطراب، افسردگی، ولع:  کلید واژه ها
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آوری، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب

 نگهدارنده متادون

 1معصومه حسنی

 

 ، ایران،(گیالن)تهران تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و کارشناس ارشد روانشناسی بالین -0

hasani.masome1@yahoo.com 

 

از جمله روش های درمانی موج سوم باوده کاه بار تغییار کاارکرد افکاار و       (ACT)رواندرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد:مقدمه

به همین دلیل پژوهش حاضار باا هادف بررسای اثربخشای      . ای تغییر شکل و محتوا یا فراوانی آن ها تاکید می کنداحساسات به ج

  .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری،رضایت زناشویی و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با نگهدارنده متادون انجام شد

جامعه مورد مطالعاه شاامل کلیاه    . آزمون با گروه کنترل بود آزمون ا پس  یشطرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی از نوع پ :روش

نفر از مردان معتااد   08بدین منظور . بود 91-98اعتیاد شهرستان رشت در سال  ترکهای درمانی  مردان مراجعه کننده به کلینیک

ادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تص تحت درمان با متادون به روش نمونه

آوری کاانر و دیویدساون، رضاایت زناشاویی اناریچ و کیفیات زنادگی ساازمان بهداشات           سپس هر دو گروه پرسشنامه تااب . شدند

جلساه   8مداخالت درمانی با رویکرد پذیرش و تعهد روی گروه آزمایش به صورت گروهای، طای   . را تکمیل کردند( SF/26)جهانی

و با اساتفاده    SPSSافزار  آوری شده به وسیله پرسشنامه توسط نرم در نهایت اطالعات جمع. ای یک بار برگزار شد ه، هفتهیک ساعت

 . تجزیه و تحلیل شد( تحلیل کوواریانس)و استنباطی( میانگین، انحراف معیار)از آمار توصیفی

آزماون گاروه    ، رضایت زناشویی و کیفیات زنادگی در پاس   های تاب آوری نتایج نشان داد که میانگین نمرات مقیاس :ها یافته

 .آزمون در گروه کنترل باالتر بود آزمایش به طور معناداری از میانگین نمرات پس

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش به دلیل آموزش پذیرش افکار و شرایط به مراجعان در بهبود سطح تااب آوری،   :گیری نتیجه

 .زندگی مردان تحت درمان با متادون تاثیر داشته استرضایتمندی زناشویی و کیفیت 

 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تاب آوری، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی، اعتیاد :ها کلید واژه 

mailto:hasani.masome1@yahoo.com
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اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری بیماران تحت درمان با 

 نگهدارنده متادون

 

 سیده زهرا حسینی نسب آستانهو  سنیمعصومه ح

 ، ایران،(گیالن)تهران تحقیقاتکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

hasani.masome1@yahoo.com 

 

ای درمانی موج سوم بوده کاه بار تغییار کاارکرد افکاار و      از جمله روش ه(ACT)رواندرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد :مقدمه

به همین دلیل پژوهش حاضار باا هادف بررسای اثربخشای      . احساسات به جای تغییر شکل و محتوا یا فراوانی آن ها تاکید می کند

 .ن انجام شددرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری بیماران تحت درمان با نگهدارنده متادو

جامعه مورد مطالعاه شاامل کلیاه    . آزمون با گروه کنترل بود آزمون ا پس  طرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی از نوع پیش :روش

نفار از ماردان معتااد     0:بادین منظاور   . بود 98اعتیاد شهرستان رشت در سال  ترکهای درمانی  مردان مراجعه کننده به کلینیک

گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم  وش نمونهتحت درمان با متادون به ر

و پرسشانامه پرخاشاگری   (0999گرانفساکی، کااراج و اساپینوون،    )سپس هر دو گروه پرسشنامه تنظایم شاناختی هیجاان    . شدند

جلساه یاک    8وی گروه آزمایش به صورت گروهای، طای   مداخالت درمانی با رویکرد پذیرش و تعهد ر.را تکمیل کردند(0:19)اهواز

و باا اساتفاده از     SPSSافازار   آوری شده به وسیله پرسشنامه توسط نرم در نهایت اطالعات جمع. ای یک بار برگزار شد ساعته، هفته

 .تجزیه و تحلیل شد( تحلیل کوواریانس)و استنباطی( میانگین، انحراف معیار)آمار توصیفی

نشان داد آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کنترل و بهبود تنظیم هیجان و کاهش پرخاشگری معتادان تحت  نتایج:ها یافته

 .درمان اثربخش بوده است

می توان با آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در کلینیک های ترک اعتیاد و محایط هاای آموزشای گاام      :گیری نتیجه

 .معتادان تحت درمان برداشت کاهش سطح پرخاشگریتنظیم شناختی هیجان و  موثری در جهت

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تنظیم شناختی هیجان، پرخاشگری ،اعتیاد :ها کلید واژه

mailto:hasani.masome1@yahoo.com
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 رابطه ذهن آگاهی با شادکامی در بین پرستاران

 4 ، سعید غالمی آهنگران3، مژگان فیروزی2، الله سمیعی1محمدرضا حسین پور

   .رانیتربت جام، ا ،یواحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسالم. یعموم ین شناسروا یدکترا یدانشجو .0

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری شهرستان الیگودرز. کارشناس ارشد روان شناسی بالینی .0

 (نویسنده مسئول. )دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران. واحد اراک. دکترای روان شناسی تربیتی .:

firouzi.m94@gmail.com  
 .دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران. واحد رودهن. کارشناس ارشد روان شناسی بالینی .0

 

 کاهش سالمت جسمی، افزایش همچون شماری بی محسوس منافع و است سالمت روانی معیار یک شادکامی :مقدمه

بررسی پژوهش ها نشان می دهند یکی از عوامل موثر در شادکامی،  .همراه دارد به را عمر شدن طوالنی و روانی های ناراحتی

 . پرستاران صورت پذیرفت بین در شادکامی با آگاهی ذهن پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه. مهارت ذهن آگاهی در افراد است

ای امام جعفر صادق و شهید ولیان نفر از پرستاران بیمارستان ه 011بر روی  0:91سال  در مقطعی مطالعه این :روش

شامل پرسشنامه های ذهن آگاهی فرایبورگ  مطالعه نمونه گیری به روش تصادفی ساده و ابزار. شهرستان الیگودرز انجام شد

(FMI )انحراف میانگین،) مرکزی و پراکندگی های شاخص توصیفی آمار از ها داده تحلیل و تجزیه برای. و شادکامی آکسفورد بود 

 .شد استفاده 09  نسخه SPSS افزار نرم از استفاده ضریب همبستگی اسپیرمن با و آزمون (تاندارداس

داری وجود دارد  رابطه معنی با شادکامی در بین پرستاران ذهن آگاهی بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش بین :یافته ها

(1:/1<p.) 

د با افکار تهدید آمیز و نگرانی در مورد عملکرد و خارج کردن ذهن از ذهن آگاهی با کاهش اشتغال ذهنی افرا :نتیجه گیری

حالت خودکار، تعدیل احساسات بدون قضاوت، احساس اعتماد در زندگی و پذیرش واقعی رخداد های زندگی سبب ایجاد احساس 

 .شادکامی و رشد و شکوفایی آنها می شود

 ذهن آگاهی، شادکامی، پرستاران :کلید واژه ها 

mailto:firouzi.m94@gmail.com
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 بر افسردگی در بیماران مبتال به سرطان (FG)ربخشی مدیتیشن های هندسی اث

 2مسعود محمدی و1فاطمه حسینی پناه

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، شیراز -0

 (نویسنده مسئول)استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، شیراز، ایران -0

mmohamadis@yahoo.com 

 

بر افسردگی در بیماران مبتال به سرطان انجام (FG)پژوهش حاضر با هدف  بررسی اثربخشی مدیتیشن های هندسی :مقدمه

 . گرفت

نفر مراجعه  1:بدین منظور تعداد . روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود :روش

شیراز، به شیوه هدفمند، انتخاب و همتاسازی شدند و در دو گروه آزمایش ( امید)ت از بیماران مبتال به سرطان کننده به بنیاد حمای

بیماران گروه آزمایش به مدت . ، پاسخ دهند(BDI II)0سپس از آنها خواسته شد به پرسشنامه افسردگی بک. و کنترل قرار گرفتند

در پایان دوره آموزش، مجدد از بیماران خواسته شد به . قرار گرفتند( FG)جلسه تحت آموزش مدیتیشن های هندسی  00

 .پرسشنامه پاسخ دهند

بر افسردگی، در گروه آزمایش تأثیر گذاشته و موجب کاهش (FG)نتایج پژوهش نشان داد، مدیتیشن های هندسی  :یافته ها

 .معنادار آنها در مقایسه با گروه کنترل شده است

این روش می تواند به  ،بر افسردگی  بیماران حمایت می کند (FG)ز تاثیر روش مدیتیشن هندسی نتایج، ا :نتیجه گیری 

 .عنوان یک روش مکمل درمان های پزشکی، مورد استفاده قرار گیرد

 

  سرطان، مدیتیشن های هندسی فرشاد، افسردگی :واژه ها کلید
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 کاشان دولتی دانشگاه دانشجویان در انیپریش تحمل و تکانشگری براساس اینترنت به اعتیاد بینی پیش

 4 زنجانی زهرا، 3نیاسری مفرد لطفی طاهره،  2سروش زهرا، 1حسینی  سیدحسین

 ،کاشان ایران کاشان، دولتی دانشگاه مشاوره مرکز مسئول مشاوره،کارشناس ارشد کارشناس 1- 

 اشانک دولتی دانشگاه مشاوره مرکز کارشناس بالینی، روانشناسی کارشناسی 2- 

 کاشان دولتی دانشگاه مشاوره مرکز عمومی،کارشناس روانشناسی ارشد کارشناس 3- 

 کاشان پزشکی علوم دانشگاه روانشناسی گروه استادیار بالینی، ناسیروانش تخصصی دکترای 4- 

 شبکه روزافزون هتوسع پیامدهای از یکی عنوان به یافته توسعه درکشورهای که است مدتی اینترنت به اعتیاد پدیده :مقدمه

 اعتیاد شیوع به توجه با است داشته همراه به جامعه و ،خانواده فرد برای بسیاری های کژکارکرد و شده مطرح ارتباطات الکترونیکی

 با حاضر ی مطالعه شناسی، روان مختف های سازه از تاثیرپذیری چنین هم و آن از ناشی عواقب و جوان قشر بین اینترنت در به

 . شد انجام کاشان دولتی دانشگاه دانشجویان اینترنت به اعتیاد پیشبینی در پریشانی تحمل و تکانشگری عوامل رابطهکشف  هدف

 بررسی مورد این دارد نقش روانی آسیبهای در پریشانی تحمل و تکانشگری متغیر دو دیالکتیکی رفتاردرمانی در نظریه آنجاییکه از

 .شد

گیری  نمونه روش به که بود کاشان دولتی دانشگاه ) پسر 250 و دختر 250  )نشجویدا 500 شامل مطالعه نمونه :روش

 مقطع در نفر 189 کارشناسی، دانشجوی نفر 259 بین این از .شدند انتخاب دانشگاه های دانشکده تمامی بین از ای خوشه

 به اعتیاد و تکانشگری پریشانی، تحمل های پرسشنامه آنها، رضایت کسب از بعد .بودند دکترا مقطع در نفر 52 و کارشناسی ارشد

 .گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون و پیرسون همبستگی آزمون با و SPSS-18 افزار نرم کمک با ها داده .کردند را تکمیل اینترنت

 وجود ادارمعن رابطه اینترنت به اعتیاد با (r=0/28) پریشانی تحمل و (r=0/43) تکانشگری بین داد نشان نتایج :یافته ها

 تحمل دوم گام در و  β=0/44  و (p<0/001) تکانشگری اول گام در داد نشان گام به گام رگرسیون تحلیل نتایج همچنین .دارد

 .کند می بینی پیش را اینترنت به اعتیاد واریانس درصد 20 و درصد 19 ترتیب به β= =10و  (p=0/04) پریشانی

 اینترنت به اعتیاد میزان بینی پیش در پریشانی تحمل و تکانشگری متغیر دو تگف توان می نتایج براساس :گیری نتیجه

 به دانشجو اعتیاد احتمال باشد کمتر وی پریشانی تحمل و بیشتر فرد تکانشگری هرچه دیگر عبارت به .دارد دانشجویان نقش

 طراحی دانشجویان در ها تکانه کنترل و پریشانی تحمل افزایش جهت هایی آموزش است الزم لذا .یافت افزایش خواهد اینترنت

 .گردد

 دانشجو اینترنت، به اعتیاد پریشانی، تحمل تکانشگری، :ها کلید واژه
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 مادران دارای کودکان دارای اختالل یادگیری اضطراب بر(  ACT) تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی

 

 :رفاطمه برزکا 2زاده مردانی اسماعیل 1فارسانی  خسروی آتوسا

 (نویسنده مسئول. )واحد کرمان اسالمی آزاد عمومی، دانشگاه ارشد روانشناسی کارشناسی - 0

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند دانشجوی دکترا روانشناسی بالینی، -0

 شهرکرد آزاد عمومی دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناسی -0

 

مادران دارای کودکان  اضطراب بر(  ACT) تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشیپژوهش حاضر به منظور بررسی  :مقدمه

 .انجام شددارای اختالل یادگیری 

نفر از 61جامعه آماری این پژوهش، . نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بودروش پژوهش  :روش

در این پژوهش با استفاده از  ، کهبودند شهرکرد وره شهر مراکز مشا مراجعه کننده به دارای کودکان دارای اختالل یادگیریمادران 

نفر در گروه  :0نفر در گروه آزمایش و  :0نفر از مادران انتخاب شدند که با گمارش تصادفی  1:گیری تصادفی ساده روش نمونه

دو جلسه در )ی هشت جلسه گروه آزمایش ط .شد اضطراب استفاده پرسشنامه ها از به منظور گردآوری داده . کنترل قرار گرفتند

بعد از اتمام دوره، هر دو گروه مجدداً . ای دریافت نکردو هر جلسه دو ساعت مورد مداخله قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله( هفته

 .قرار گرفتند(  پس آزمون)مورد ارزیابی 

ای نمرات اضطراب شرکت کنندگان شده بین میانگین ه می دهد تفاوت مشاهده کوواریانس نشانتحلیل نتایج  :یافته ها

 .می باشد معنی دارنسبت به پیش آزمون گروه آزمایش در مرحله پس آزمون 

مادران دارای کودکان دارای اختالل  اضطراب بر(  ACT) تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشیبنابراین : نتیجه گیری

 .تاثیر دارد یادگیری

 مادران، کودکان دارای اختالل یادگیری اضطراب ،( ACT) تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان :واژه ها کلید
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 مقایسه ذهن آگاهی و تنظیم هیجان در افراد مبتال به میگرن و افراد عادی

 2زهرا زنجانی  ، 1مینا خلیلی صفت

 انشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایرارشد، گروه روانکارشناسی -0

 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران -0

zanjani-z@kaums.ac.ir  

 

ه عنوان تبعات میگرن و نمود آن ب.از شایع ترین سردرد ها میگرن است.عمومی ترین سندرم درد،سردرد می باشد :مقدمه

فشارهای عصبی و استرس را می توان از عوامل مستعد کننده این بیماری . یک درد مزمن زندگی افراد را مختل می کند 

یکی از عواملی که باعث . طبق شواهد افراد مبتال به میگرن دچار کژکاری در تنظیم هیجان نسبت به افراد عادی هستند .دانست

 .ذهن آگاهی همچنین باعث بهبود درد مزمن می شود.آگاهی است تنظیم شناختی هیجان می شود،ذهن 

کلیه بیماران مبتال به میگرن که جامعه ی این پژوهش شامل . ایسه ای پس رویدادی بودقپژوهش حاضر از نوع علی م :روش

ی آنها در نظر گرفته مراجعه نموده و تشخیص سردرد میگرنی برا 91به کلینیک های مغز و اعصاب شهر کاشان دربهار و تابستان 

نفر از افراد فاقد  01و  میگرننفر از افراد دارای  01. میگرن  که از جامعه عمومی در دسترس انتخاب شدند بودو افراد فاقد  شد 

وضعیت تاهل همتا سازی دو گروه به لحاظ سن، وضعیت تحصیلی، جنسیت، سپس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدندمیگرن 

 ها با استفاده ازداده .را تکمیل نمودندکیفیت زندگی و تنظیم هیجان رکت کنندگان هر دو گروه، پرسشنامه های درنهایت ششدند

SPSS 16  و از طریق وt- test مورد تجزیه و تحلیل گرفت. 

 t=-2/88)نتایج نشان داد دو گروه مبتال به میگرن و افراد عادی در ذهن آگاهی تفاوت معنادار داشتند  :یافته ها

،p=0/005 .) همچنین در مولفه تنظیم هیجان تفاوت دو گروه بصورت معنادار(t=18/87،p<0/001 ) بود. 

نسبت به در افرادمبتال به میگرن ه ذهن آگاهی و تنظیم هیجان نتایج دو گروه نشان داد که سطح دو  مولف:نتیجه گیری

ارت های تنظیم هیجان ضعیف تری دارند و سطح ذهن آگاهی آنها یعنی افراد مبتال به میگرن مه.گروه غیر مبتال پایین تر است

 .نسبت افراد غیر مبتال پایین تر است

 تنظیم هیجان ذهن آگاهی، میگرن،:کلید واژه ها

mailto:zanjani-z@kaums.ac.ir
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 اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی در کاهش عالیم افسردگی دانشجویان داروسازی 

 2دکتر اصغر جعفری ،1نازیال خوش خطی

 شجوی دکترای مشاوره،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهردان -0

 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان -0

 

امروزه روانشناسان و .افسردگی یکی از رایج ترین اختالالت روانی است و ویژگی بارز آن اختالل در خلق بیمار است :مقدمه

شناختی استفاده می کنند، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی مستلزم یادگیری  مشاوران برای درمان افسردگی از مداخالت

فراشناختی و استراتژی های رفتاری جدید برای متمرکز شدن روی توجه، جلوگیری از نشخوارهای فکری وگرایش به پاسخ های 

در کاهش عالیم افسردگی در جهت پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی .نگران کننده است

 .بهبود کیفیت اموزش دانشجویان انجام شد

نفری  80نفر از بین جامعه آماری  1:.روش پژوهش آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود: روش

ان نمونه انتخاب شده و به دانشجویان دانشکده داروسازی که بیشترین نمره را در پرسشنامه افسردگی بک به دست آوردند به عنو

جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی . جایگزین شدند( نفر:0هر گروه)روش تصادفی ساده در گروه های آزمایش و کنترل

داده ها . ماه برای گروه ازمایش انجام شد و تاثیر آن بر روی کاهش افسردگی مورد بررسی قرار گرفت 0جلسه در طی  8به صورت 

 .و روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدندspss24نرم افزار از طریق 

نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی عالیم افسردگی را در دانشجویان داروسازی در مرحله  :یافته ها

 .(p<0/05)پس آزمون به صورت معناداری کاهش داد

بتنی بر ذهن آگاهی روش درمانی مناسبی در کاهش عالیم توان نتیجه گرفت که شناخت درمانی م می :نتیجه گیری

لذا پیشنهاد می شود که به منظور کاهش عالیم اافسردگی بهتر .افسردگی دانشجویان و در جهت بهبود کیفیت آموزش می باشد

 .است، که از روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی استفاده شود

 افسردگی، دانشجویان داروسازیشناخت درمانی، ذهن آگاهی،: کلیدواژه ها
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 بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان افسردگی بعد از زایمان

 2سعیده نصیری ،  1مائده شبانیان، 1ملیکا سادات خورشیدی فرد 

 دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران 1-

 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران- 2

 

با توجه به اثرات . درصد از مادران افسردگی متوسط تا شدیدی را در دوره ی پس از زایمان تجربه میکنند :0تا  01 :مقدمه

و عوارض ناخواسته ی دارو درمانی که بعنوان خط اول درمان در نامطلوبی که افسردگی می تواند بر رابطه بین مادر و نوزاد بگذارد 

نظر گرفته می شود، مطالعه ی حاضر با مروری بر مطالعات در زمینه ی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان افسردگی 

 .بعد از زایمان انجام گرفت

از سال   Pubmed, Google Scholar, ScienceDirect, SIDمروری جامع با استفاده از پایگاههای بین المللی :روش 

 mindfulness، Postpartumکلمات کلیدی انگلیسی . انجام گرفت و مقاالت فارسی و انگلیسی بررسی شدند 0109تا  0100

depression  و treatment   بود ذهن آگاهی، افسردگی پس از زایمان و درمانو کلمات کلیدی فارسی شامل. 

جا که وقایع هورمونی بارداری و زایمان می تواند منبعی برای اختالل پس از زایمان در نظر گرفته شود، آموزش ذهن از آن :یافته ها

آگاهی با باال بردن آگاهی از شرایط روانی، زمینه را برای کاهش تأثیرات جسمی و عاطفی افسردگی فراهم می کند و می توان از این 

نتایج مطالعات مروری نشان داد  .رو درمانی در زنان افسرده در دوره پس از زایمان استفاده کردروش بعنوان درمان مکمل در کنار دا

هفته چه به تنهایی چه همراه با دارو درمانی می تواند در کاهش  8آموزش ذهن آگاهی بصورت جلسات گروهی یا فردی بمدت 

 .عالئم افسردگی پس از زایمان موثر باشد

به منظور کاهش افسردگی پس از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نتایج این پژوهش، استفاده از  با توجه به :نتیجه گیری

از ذهن آگاهی می توان به عنوان ابزاری در رویکردهای درمانی برای عالئم افسردگی پس از زایمان  .زایمان پیشنهاد می گردد

 .استفاده کرد

 یمان، درمانذهن آگاهی، افسردگی پس از زا :ها کلید واژه
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 هستند رشد در تاخیر دارای که کودکانی والدین برای آگاهی ذهن بر مبتنی استرس روش کاهش

 1زهرا درویش زاده

 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی -0

elinw2010@gmail.com 

 

. در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشداختالل رشد یکی از مشکالت مهم سالمت کودکان :  مقدمه

 کنند می گزارش معمولی رشد با فرزندان والدین با مقایسه در را روان سالمت مشکالت( DD) رشد در تأخیر دارای کودکان والدین

مبتنی بر ذهن آگاهی  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر رویکرد کاهش استرس .است همراه کودک رفتاری مشکالت با عمدتا که

 بر بهبود سالمت رونشناختی و کاهش استرس مادران این کودکان می باشد

نفر  1:بدین منظور تعداد . پس آزمون است -روش مطالعه با استفاده از گروه کنترل و آزمایش و به سبک پیش آزمون: روش

شهر کاشان هستند، به شیوه غربالگری انتخاب و در دو  از مادرانی که دارای پرونده اختالل رشد در مراکز منتخب بهداشتی سطح

 گروه دوهر  از گاهی ذهن آ جلسه هشت در آزمایش گروه شرکت و آزمون پیش انجام از بعد. گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند

هزیستی و پرسشنامه ب (PSI-SF)به منظور بررسی وضعیت استرس مادران از شاخص استرس والدین .شد گرفته آزمون پس

 و (معیار انحراف و میانگین)توصیفی شهای آماری رو طریق از ها داده تحلیل و تجزیه. روانشناختی ریف استفاده شد

 . انجام گرفت  spss23آماری  تحلیل افزار نرم به کمک و( متغیره چند کواریانس تحلیل)استنباطی

عنی داری بر بهزیستی روانشناختی و کاهش استرس این پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی تاثیرمثبت و م: نتیجه گیری

 . مادران دارد

 بهزیستی روانشناختی -تاخیر رشد -کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی :کلیدواژه ها

mailto:elinw2010@gmail.com
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 CBT و DBT های شیوه در آن اهمیت و ایرانی مردان میان در روانی سالمت و دینداری بین رابطه

 5 بارفروش حسن محمد ،4مقدم شفایی الهام، 3 دقیق وحید، 2 نیازی محسن، 1دقیق احمد

 هندوستان آندرا، دانشگاه روانشناسی، فرا و روانشناسی دانشکده فلسفه، دانشکده -0

 ایران کاشان، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده  -:-0-0

 ایران کاشان، کاشان، واحد اسالمی آزاد دانشگاه جوان، پژوهشگران باشگاه -0

A_daghigh@yahoo.com 

 ی شده انجام تحقیقات .دارد وجود روانی سالمت و دینداری بین مثبت ی رابطه بر دال شواهدی اخیر مطالعات در: دمهمق

 سنجش ی بوته به را روانی سالمت و دینداری بین ی رابطه ما جستار اما، .کنند می حمایت نظر نقطه این نیز از ایران در پیشین

 دینداری بین ی رابطه های پیچیدگی با رابطه در جدیدی ژرفای ما تحقیق .یافت دست وتیمتفا های به یافته کلی طور به و نهاد

 تی، بی دی و تی بی سی های درمان فرایند در مشاوران و درمانگران روان به است ممکن که می آورد فراهم روانی سالمت و

 روانی سالمت بر است ممکن دینداری چگونه که است نکته این فهم تحقیق این هدف. کند ایرانی کمک مراجعین میان در خاصه

 .شود واقع مفید تی بی دی و تی بی سی های درمان برای تواند مطلب می این چگونه اینکه و باشد اثرگزار مردان

روان از طریق  سالمتیو BDR مقیاس از استفاده با دینداری .گرفت انجام مقطعی ی شیوه به ما ی مطالعه : روش

مرد در دانشگاه کاشان را نفر از دانشجویان و کارمندان :01ترکیبی از شرکت کنندگان پژوهش .سنجش شد GHQ 4ی  پرسشنامه

 .شدند شامل می

 .نمود بینی پیش را روان سالمت منفی شکل به دینداری و بودند همبسته معکوس شکل به روانی سالمت و دینداری:ها یافته

 .کند بینی پیش منفی شکل به را روانی سالمت که توانست)مناسک/احساسات(تقیدی بعد تنها بعد دینداری، چهار میان از

 یافته .دارد ایرانی مردان درمیان روانی سالمت بر منفی نسبتا اثری دینداری که رسد می نظر به حاضر حال در:نتیجه گیری 

 های شیوه در شناختی اهرم یک عنوان به دینداری از دارند قصد که است درمانگرانی روان از دسته آن برای داللتی حاوی ما های

 .بجویند بهره تی بی دی و تی بی سی بالینی

 مردان روانی، سالمت دینداری، :کلید واژه ها
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 بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب سخنرانی شرکت کنندگان دوره های آموزش سخنوری

 2و ابراهیم شاکری مطلق 1معصومه دلسوز

 

 دانشگاه تهران. روانشناسی عمومیکارشناس ارشد -0

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.کارشناس ارشد روانشناسی بالینی-0

delsooz91@yahoo.com 

باکاهش کارآمدی در ارتباط که  آید های اجتماعی به شمار می ترین نوع هراس کی از شایعاضطراب سخنرانی ی :مقدمه

هدف این مطالعه با .شود ها منجر می یا مهمانی ادامه دادن گفتگوها در گروه، کالس کالمی، به اجتناب فرد از آغاز کردن  یا

 .انجام گردیدبررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب سخنرانی شرکت کنندگان دوره های آموزش سخنوری 

نام در مرکز مشاوره نیکا به در این پزوهش ابتدا پرسشنامه های تکمیل شده  اضطراب سخنرانی که در زمان رزو ثبت  :روش 

نفر از افرادی که حایز باالترین نمره اضطراب سخنرانی بودند انتخاب شده و به صورت  1:. متقاضیان ارایه شده بود، بررسی گردید

دقیقه ای و دو  61جلسه 01گروه آزمایش، آموزش ذهن آگاهی را در قالب . تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند

الزم به ذکر است آموزش ذهن آگاهی پیش از آموزش سایر . در جلسه پایانی پس آزمون انجام شد.اعت در هفته دریافت نمودندس

 .بود (PSAS) بارسولومی و هولیهان مقیاس اضطراب سخنرانیابزار اندازه گیری این پژوهش .تکنیک های سخنوری ارایه گردید

گیری های  تحلیل واریانس با اندازه تجزیه و تحلیل نتایج حاصل، داده ها به روشبرای بررسی فرضیه پژوهشی و  :یافته ها

؛ تفاوت معنی آموزش ذهن آگاهیمقایسه ها نشان داد که به دنبال .  از نظر آماری تحلیل شدند 2×2مکرر در قالب یک طرح 

در مقایسه با  آزمایش این نحو که گروهایجاد شده است، به p> 0/001  سطح دو گروه در اضطراب سخنرانی  داری بین نمرات

 .داده است نشانسخنرانی  گروه کنترل کاهش معناداری را در میزان نمرات اضطراب

بر جلسات گروهی آموزش فنون ذهن آگاهی مبنی بر اثر کاهنده فرضیه پژوهشی این مطالعه ه، نتایج حاصل :نتیجه گیری

 .سخنرانی را تایید می نماید اضطراب

 ، آموزش ذهن آگاهیذهن آگاهی ، ، اضطراب سخنرانیاضطراب :هاکلیدواژه 
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 ال به سرطان پستانزنان مبتاحساس تنهایی بر    ACTپذیرش و تعهد تاثیر درمان مبتنی بر

 2علی اصغرحسین زادهو 1 شیوا دهقانی آذر

 

 .، محمودآباد، ایران(غیر دولتی -غیر انتفاعی) آموزش عالی خزرکارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، موسسه  .0

 .دکتری روان شناسی عمومی،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت اهلل آملی، آمل، ایران .0

 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به زنان سرطانی کمک می نماید تا از یک زندگی غنی و پرمحتوا در کنار رنجی که  :مقدمه

 زنان تنهایی احساس بر تعهد و پذیرش درمان مبتنی بر اثربخشی تعیین ،حاضر پژوهش هدف.برای آنها وجود دارد، برخوردار شوند

  .پستان بود سرطان به مبتال

 ی شیوه مهرداد شهر تهران به بیمارستان پستان سرطان به مبتال زنان از نفر 1: نیمه آزمایشی پژوهش یک طی :روش

 آزمایش گروه .شدند کاربندی ) نفر :0) کنترل و) نفر :0)آزمایشی گروه دو در تصادفی طور به و انتخاب در دسترس گیری نمونه

 دو هر .نکرد دریافت ای مداخله کنترل ولی گروه کردند؛ دریافت را تعهد و پذیرش بر مبتنی ی مداخله ای دقیقه 91 جلسه 8 طی

  . یانس تجزیه و تحلیل شدندداده ها وسیله آزمون کووار .پاسخ دادند ( 0981)همکاران و راسل تنهایی به پرسشنامه احساس گروه

نشان داد که در مرحله پس آزمون بین احساس تنهایی گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود  هایافته :هایافته

 .داشت

پذیرش و تعهد روشی موثر برای کاهش احساس تنهایی زنان مبتال به سرطان  توان گفت درمان مبتنی برمی :گیرینتیجه

 .استپستان 

 

 سرطان پستانزنان، تعهد، احساس تنهایی،  ،پذیرش: واژه ها کلید
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: تأثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتال به اختالل پرخوری

 آزمایش تصادفی کنترل شده یک سوکور

 4اله عاصمی ، ذات3، حسین اکبری2، عبداله امیدی1*ملیحه رحمانی

 شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران دانشجوی دکتری، گروه روان -0

 شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران استاد، گروه روان -0

 اشان، کاشان، ایراناستادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ک -:

 ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایرانهای متابولیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریدانشیار،  -0

 rahmani1300@gmail.comدانشگاه شاهد تهران، گروه روانشناسی بالینی، : نویسنده مسؤول*

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان بیماران : مقدمه

 .مبتال به اختالل پرخوری انجام شد

شکیل سو کور، جامعه پژوهش را تمامی زنان مبتال به اختالل پرخوری شهرستان کاشان تدر این کارآزمایی بالینی یک :روش

سال و تشخیص  09-0:نفر با دامنه سنی  61از بین افرادی که به کلینیک تخصصی تغذیه کاشان مراجعه کرده بودند، . دادمی

گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه اختصاص یافتند تا تحت درمان اختالل پرخوری، به روش نمونه

متغیرهای وابسته با استفاده از مقیاس . (n=30)هفته در لیست انتظار بمانند  00مدت یا به  (n=30)فراتشخیصی قرار بگیرند 

ها با استفاده از آزمون تحلیل در نهایت، داده. گیری شدهیجان گراتز و رومر اندازه تنظیم در دشواری پرخوری گورمالی و مقیاس

 .کوواریانس چندمتغیره تحلیل شد

قایسه با گروه کنترل، درمان فراتشخیص منجر به کاهش معناداری در نتایج پرخوری هفته، در م 00بعد از  :هایافته

، :0/:0±0/00: درمقابل -11/99±::/90)و دشواری در تنظیم هیجان ( P<0.001، -6/0:±91/0 درمقابل -±06/8:/::)

P<0.001) شد. 

های ریزی وعدهدن الگوهای خوردن، برنامهکردر درمان فراتشخیصی یکپارچه، عنصر رفتاری درمان روی عادی :گیرینتیجه

طور منظم دهد مقادیر کمتری از غذا را بههای پرخوری تمرکز دارد و به فرد آموزش میغذا، آموزش تغذیه و خاتمه دادن به چرخه

طور کلی به دنبال این به . پردازدچنین عنصر شناختی این درمان، به مقابله با افکار ناکارآمد همراه با پرخوری، میهم. مصرف کند

 .مداخله، تأثیرات مثبتی بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان مشاهده شد

 درمان؛ اختالل پرخوری؛ هیجان :هاکلیدواژه

http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=399
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 سرپرست بی زنان اضطراب درکاهش آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت اثربخشی

 

1روحتافی هنگامه
 2احمدیان حمزه 

 ایران ، ایالم اسالمی، آزاد دانشگاه ایالم، واحد مومی،ع روانشناسی ارشد کارشناسی -0

 ایران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد روانشناسی، گروه -0

Hengameh.rohtafy@yahoo.com 

 

 راجع به قضاوت بدون حال، زمان در بودن و واقعی اهداف به توجه طریق از که است آگاهی از نوعی آگاهی ذهن : مقدمه

 ایجاد باعث که مغز میشود از ای ناحیه شدن فعال موجب آگاهی ذهن مراقبه .میگردد پدیدار لحظه به لحظه آشکار تجربیات

 زنان اضطراب کاهش بر آگاهی ذهن بر درمانی مبتنی شناخت آموزش تاثیر بررسی منظور به پژوهش این .شود می مثبت عواطف

 .گرفت انجام سرپرست بی

نمونه   روش ببه که بود کرمانشاه شهر امداد کمیته حمایت تحت سرپرست بی زنان شامل وهشپژ این آماری جامعه : روش

 دو هر برای .شدند گماشته کنترل و آزمایش نفره 15 گروه دو در تصادفی صورت به و گردید انتخاب نفر 30 دردسترس گیری

 برنامه آموزش تحت هشت جلسه آزمایش گروه .گردید اجرا آزمون پس و آزمون پیش مرحله در زونگ اضطراب پرسشنامه گروه

 .گرفتند قرار آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت آموزشی

از  بعد که داد نشان کوواریانش تحیل نتایج .شد استفاده یکراهه کوواریانس تحلیل از ها داده تحلیل و تجزیه برای: ها یافته

 کاهش یافت کنترل گروه به نسبت داری معنی طور به آزمایش وهگر های آزمودنی اضطراب میزان آزمون، پیش نمرات تعدیل

(P≤0/05) 

 مشکالت کاهش در را نوین های درمان به توجه اهمیت و بود قبلی تحقیقات بر تائیدی پژوهش این نتایج: گیری نتیجه

 .دهد می نشان هیجانی

 سرپرست بی زنان ، اضطراب آگاهی، ذهن : ها واژه کلید
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مبتال به سندرم پیش از  کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی دانشجویاناثر بخشی درمان 

 قاعدگی

 

 3شفیقه یوسفی 2عبداهلل امیدی 1وجیهه روحی

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان -0

 استاد ، مدیر گروه روانشناسی بالینی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان -0

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ویدانشج -:

 

Sh.yusefi2012@yahoo.com 

اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر  کیفیت زندگی در دانشجویان هدف ازین پژوهش تعیین  : مقدمه

 .های دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد قاعدگی ساکن خوابگاهمبتال به سندرم پیش از 

شرکت کنندگان با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انتخاب و به پرسشنامه کیفیت زندگی : روش

(WHOQOL-BREF)  لسه تحت ج 8گروه آزمایش به مدت .نفره گماشته شدند :0(آزمایش و کنترل)پاسخ دادند و در دو گروه

تحلیل SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار آماری . گروه درمانی قرار گرفت در حالیکه گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند

 .شدند

نتایج نشان داد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، بصورت معنی دار کیفیت زندگی این گروه از افراد  :یافته ها 

 .است را افزایش داده

یافته های حاکی از این پژوهش نشان می دهد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت :نتیجه گیری 

 .زندگی این گروه از افراد تاثیر مطلوب داشته است

 درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، سندروم پیش از قاعدگی، کیفیت زندگی: واژه هاکلید

mailto:Sh.yusefi2012@yahoo.com
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 اگاهی باشیم؟ چگونه والدین ذهن

 دکتر فاطمه زرگر

 روانشناس بالینی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نظریات روانشناسی . باشد شان می های والدین اتخاذ روشهای ارتباطی و تربیتی مناسب در قبال فرزندان یکی از نگرانی :مقدمه

یکی از جدیدترین رویکردها در این حوزه . را به والدین آموزش دهند های موثر فرزندپروری اند تکنیک متفاوت سعی داشته

 . شود باشد که در این مقاله به آن پرداخته می آگاه نمودن والدین می فرزندپروری از طریق ذهن

االت ای منابع و مق شناسی مرور کتابخانه بوده که با استفاده از روش( حکایتی)پژوهش حاضر یک مطالعه موردی ساده  :روش

فرزندپروری  حیطه و چند کتاب در magiranو  PubMed ،google scholar ،Sciencedirect ،sidنمایه شده در پایگاه های 

 .آگاهانه انجام گرفته است ذهن

 

آگاهانه، نکات متمایز کننده این روش درمانی نسبت به سایر درمانهای قبلی درحوزه  پروری ذهن مفاهیم اصلی فرزند :ها یافته

 .آوری و ارائه شده است های مرتبط و نتایج بالینی آنها جمع پروری، پژوهش فرزند

 

 های حوزه در را خود اثربخشی فرزند پروری ذهن آگاهانه گفت توان می قبلی مطالعات بررسی نتایج اساس بر: گیری نتیجه

رفتاری  کاهش مشکالت زند پروری والدین ومانند افزایش رضایتمندی مراقبین، بهبود عملکرد خانواده و مهارتهای فر مختلف

مانند حجم نمونه کم، عدم وجود گروه کنترل و مقایسه با  ها درمانبا این وجود نقاط ضعف بعضی از این . فرزندان نشان داده است

  .سازد یم خاطرنشانکه لزوم مطالعات بیشتر را  استی پیشین در حوزه فرزند پروری ها درمانسایر 

 

  آگاهی، والدین فرزندپروری، ذهن :ها کلیدواژه
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 مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران تحت درمان با متادون با افراد بهنجار

 2کیامرث خضریانو 1دکتر زهرا زنجانی 

 استادیار، عضو هئیت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  -0

 بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی  -0

ها های عاطفی به موقعیتهیجانات یکی از جنبه های مهم روانشناسی انسان است، تنظیم هیجان فرآیند  تعدیل پاسخ: مقدمه

 به عبارت دیگر تنظیم هیجان به معنای تالش افراد برای تاثیر گذاشتن روی نوع، زمان و چگونگی تجربه و بیان، تغییر شدت. است

در افراد سوء مصرف  عیاز مشکالت شا یکی جاناتیه میدر تنظ یدشوار .ها استفرآیندهای رفتاری، تجربی و جسمانی هیجان

از این رو هدف پژوهش . گرددیگروه از افراد م نیدر ا یجانیو ه یحاالت عاطف تیریکننده مواد است که منجر به شکست در مد

 . ی در افراد مصرف کننده تحت درمان با متادون و مقایسه آنان با افراد بهنجار بودحاضر بررسی این مشکالت عاطفی و هیجان

نفره از افراد تحت درمان نگهدارنده با  01نمونه پژوهش شامل دو گروه . ای استپژوهش حاضر از نوع علی مقایسه: روش 

 .بود  DERSش پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان ابزار این پژوه. اندمتادون و بهنجار  بودند که به روش هدفمند انتخاب شده

مستقل نشان داد که افراد تحت درمان با متادون نسبت به افراد بهنجار از راهبردهای  - tنتایج حاصل از آزمون : یافته ها

دهای غیرموثر های منفی، انجام رفتارهای تکانشی در مواقع درماندگی، راهبرتنظیم هیجان ناکارآمدی مانند عدم پذیرش هیجان

 (.>p/110. )کنندتنظیم هیجان، عدم به کارگیری آگاهی هیجانی و عدم شفافیت هیجانی به صورت معنادار استفاده می

به کار گیری راهبردهای هیجانی ناکارآمد و ناقص مثل داشتن رفتارهای تکانشی برای کنترل هیجان و عدم : نتیجه گیری

از شفافیت و آگاهی هیجانی در افراد تحت درمان با متادون باعث بروز اشکاالتی در روند  پذیرش هیجانات منفی و استفاده ناقص

شود، بنابراین الزم است و پایین آمدن سطح کیفیت زندگی این بیماران می درمان آنان، ایجاد مشکالت خانوادگی و شغلی

و با آموزش روش های تنظیم هیجان این مشکالت را به درمانگران حوزه اعتیاد مولفه های هیجانی را در این افراد جدی بگیرند 

 .حداقل برسانند

 تنظیم هیجان، درمان نگهدارنده با متادون، اعتیاد:  کلید واژه ها
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 مطالعه مروری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختالل اضطراب بیماری

 2و معصومه مقبلی 1زهرا زنجانی

 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران دکتری روانشناسی بالینی، استادیار -0

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران -0

 

. تقسیم شدل اضطراب بیماری و اختال اختالل عالئم جسمی یبه دو اختالل مجزاDSM-5 در اختالل خودبیمارانگاری  :مقدمه

برای  DSM-5های تشخیصی مهم  مالک. نوعی بیماری اشتغال ذهنی دارند اختالل اضطراب بیماری شامل افرادی است که با ابتال به

مشغولیت ذهنی با ابتال به کسب بیماری جدی، عدم عالئم جسمی و یا در صورت وجود فقط : اند از اختالل اضطراب بیماری عبارت

پروتکلهای درمانی محدودی برای . مورد سالمتی مورد سالمتی و اقدامات افراطی در خفیفی دارند، سطوح باالی اضطراب در شدت

می توان به درمان مبتنی بر پذیرش و در این حوزه  و پروتکل های درمانی جدیدترین رویکردها از جمله. این اختالل دیده می شود

 . شود مقاله به آن پرداخته میکه در این  اشاره کرد (ACT)تعهد 

ای منابع و مقاالت نمایه شده در  شناسی مرور کتابخانه ی ساده بوده که با استفاده از روشرورپژوهش حاضر یک مطالعه م :روش

 .انجام گرفته است ACT حیطه و چند کتاب در magiranو  PubMed ،google scholar ،Sciencedirect ،sidپایگاه های 

درمان ، نکات متمایز کننده این روش درمانی نسبت به در اختالل اضطراب بیماری ACTپردازی سه ضلعی  مدل مفهوم :ها یافته

CBT ،ای  پروتکل ده جلسهACT  های مرتبط و نتایج بالینی آنها  پژوهشو  :010تدوین شده توسط ایلینبرگ و همکاران در سال

 .آوری و ارائه شد جمع
و  "ه حاضر، بودن در لحظ"باز بودن"با تاکید بر سه مولفه  ACTپروتکل ده جلسه ای لعات انجام شده براساس مطا :گیری نتیجه

ای که به  مطالعه در. عالئم اضطراب بیماری و آشفتگی های هیجانی کارایی داشته باشد تواند در بهبود می "انجام کارهای مهم"

ان به یک میزان در بهبود عالئم این اختالل نقش مکه هر دو در ه استگزارش شد ،پرداخته است CBTبا   ACT مقایسه اثر درمان

لزوم مطالعات بیشتر را  در مطالعات موجود، حجم نمونه کم محدود بودن تعداد مطالعات در این حیطه و با این وجود. دارند

  .سازد یم خاطرنشان

 

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختالل اضطراب بیماری :ها کلیدواژه
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مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری، اضطراب و استرس در مادران کودکان مبتال به سندروم 

 نفروتیک 

 5وحید حاجی علیانی،  4اکرم عباسی، 3محمود کهریزی، 2 ثریا ابراهیمی، 1رعنا زهتابی

  آزاد تبریز، تبریز، ایران، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه بالینیدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی  -0

 ، ایرانکرمانشاه ،کرمانشاهروانشناسی عمومی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد  دکتری تخصصی دانشجوی  -0

 ، ایرانکرمانشاه، دانشگاه پیام نور کرمانشاه، گروه روانشناسی  روانشناسی عمومی کارشناسی -:

 روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه   -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایران -:

 

مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری، اضطراب و استرس در مادران کودکان مبتال این پژوهش با هدف : مقدمه

 .فروتیک انجام شدبه سندروم ن

جامعه . در تهران انجام شد 0:91این پژوهش به صورت شبه آزمایشی پیش آزمون ا پس آزمون با گروه کنترل در سال : روش

نفر از آنها به صورت در  0: مبتال به سندروم نفروتیک مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان بود که پژوهش شامل مادران کودکان 

در هر دوگروه در شروع مطالعه  شرکت کنندگان .به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتنددسترس انتخاب و و 

و مقیاس  (DASS-21)،  مقیاس (پیگیری)و دوماه پس از آن ( آزمون-پس)هفته پس از آموزش ذهن آگاهی  8و ( آزمون-پیش)

دریافت کرد، گروه کنترل مداخله روانشناختی منظمی  ذهن آگاهی راآموزش جلسه   8مداخله  گروه. هوکسما را تکمیل کردند -نولن

بیمار در دو گروه با نرم افزار  1:های حاصل از بررسی  داده. دریافت نکردند و فقط اطالعات معمول پیرامون بیماری به آنها داده شد

SPSS-20  ،ای مکرر تجزیه و تحلیل شدندتست و تحلیل واریانس با انداره گیری ه و با آزمون های کای اسکوئر . 

نسبت به گروه  به طور معنادارینشخوار فکری، اضطراب و استرس میانگین نمرات  در گروه مداخله نتایج نشان داد که : یافته ها

(.)کنترل کاهش یافت

آشفتگی روانشناختی افراد می تواند به عنوان درمانی مفید در کاهش آموزش ذهن آگاهی  پیشنهاد می شود که: نتیجه گیری

 . سیگاری به کار رود

 نشخوار فکری، سندروم نفروتیک ذهن آگاهی، اضطراب، استرس،: کلید واژه ها
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تاثیر آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان ابراز شده خانواده بیماران مبتال به اختالل  

 دوقطبی

 3ساعی رضوان ،  2ربابه نوری ، 1سید علی سازور

 .سیدعلی سازور ، دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی ، بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد ، کاشان   -0

alisazvar@yahoo.com 

 

ی بیمار است که برای پیش بینی احتمال عود در  های قابل توجه محیط خانواده هیجان ابراز شده یکی از ویژگی :مقدمه

پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم . کاربرد داردای از اختالالت روانی  طیف گسترده

 .هیجان ابراز شده در خانواده بیماران مبتال به اختالل دوقطبی می باشد

ل پرسشنامه هیجان ابراز شده  قبل و پس از مداخله توسط مراقبین تکمی. نمونه به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند :روش

با استفاده از داده ها  . آموزش داده شد جلسه 01تعهد به عنوان مداخله در  -آموزش روانی  خانواده مبتنی بر رویکرد پذیرش. شد 

 . اسمیرنوف و آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  -، کولموگروف t  ،levenوآزمونهای آماری SPSS-19 نرم افزار

ی بیماران مبتال به اختالل دو قطبی  ی حاصل از این مطالعه نشان داد که سطح هیجان ابراز شده در خانوادهها یافته :یافته ها

کاهش سطح هیجان ابراز شده در تمامی چهار زیر مقیاس نگرش منفی، . داری کاهش پیدا کرد  بعد از مداخله به شکل معنی

 (p<0.001) .دار بوده است یگری و پاسخ هیجانی معن انتظار، مزاحمت و مداخله/ تحمل

آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان ابراز شده  خانواده بیماران مبتال به اختالل دوقطبی  :نتیجه گیری

 .می تواند موثر باشد

 اختالل دوقطبی،پذیرش وتعهد،هیجان ابراز شده :کلیدواژه ها
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 گیو افسرد( ACT)درمان مبتنی بر پذیرش و تهعد 

 2مهدی جهانبخشیو  1معصومه سلطانی

  دانشگاه جندی شاپور، بیمارستان گلستان اهوازکارشناس ارشد مشاوره  -0

  دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد ارومیه  -0

soltanimahsa60@yahoo.com 

 

به دلیل عوارض متعدد سوختگی از . تا آخر عمر باقی مانده و گریبانگیر فرد میشود عوارض سوختگی در اکثر مواقع: مقدمه

برانگیز و باعث انزوای فرد از اجتماع میگردد و بیماران سطوح  بدشکلی و اختالل عملکرد عضو، فرآیند بهبود، چالش  ،سکارا جمله

این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر . را تجربه میکنند افسردگی و عزت نفس پایین های روانی از جمله باالیی از تنش

 .پذیرش و تهعد بر افسردگی، عزت نفس در بیماران مرد و زن مبتال به عوارض سوختگی بود

پژوهش نیمه تجربی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود، از بین بیماران دارای عوارض سوختگی : روش

برای گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه عزت . نفره قرار گرفتند :0نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  1:پس از ترخیص،

سپس برنامه درمانی پذیرش و تعهد برای گروه آزمایش . استفاده گردید( BDI-S)بک نفس آیزنبرگ و فرم کوتاه شده افسردگی

و  00ورژن SPSSدقیقه ای در دو هفته اجرا شد و پس از اجرای پس آزمون، داده ها با استفاده از نرم افزار  61جلسه  8طی 

 .تحلیل شد( MANCOVA)آزمون تحلیل واریانس چندراهه 

حلیل واریانس چندراهه نشان داد که پس از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بین افسردگی نتایج آزمون ت :یافته ها

(01/00F= )و عزت نفس(99/9F= )بر اساس میانگین نمرات بدست آمده، . دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد

  .است درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش افسردگی و افزایش عزت نفس شده

این پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک مداخله مناسب برای کاهش افکار منفی درباره خود  :نتیجه گیری

 . و بهبود تنش های روانی افراد دچار عوارض سوختگی است

 ، افسردگی، عزت نفس، عوارض سوختگی(ACT)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  :کلید واژه ها

mailto:soltanimahsa60@yahoo.com
https://article.tebyan.net/113539/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-
https://article.tebyan.net/113539/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-
https://article.tebyan.net/79769/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://article.tebyan.net/79769/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C
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 ی عاشقانهپس از قطع رابطه نشانگان ضربه عشقبر  درمان متمرکز بر شفقتاثربخشی 

 

  0مریم فاتحی زاده 1مینا سلطانی

 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران -0

 بیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانشیار گروه مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تر -0

m.soltani@edu.ui.ac.ir 

 

 ی عاشقانهپس از قطع رابطه نشانگان ضربه عشقبر  درمان متمرکز بر شفقتهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی  :مقدمه

 . است

بدین منظور سه مراجع دختر به . انجام شدساده یشی تک موردی و از نوع خط پایه بررسی حاضر به روش نیمه آزما :روش

. قرار گرفتندجلسه  8فردی متمرکز برشفقت در طی  انتخاب شده و تحت درماندر شهر اصفهان شیوه نمونه گیری هدفمند 

، یکماهه تم و مرحله پیگیری و در طی جلسه های دوم، چهارم، ششم، هش( پیش از درمان)مراجعین در مرحله ی خط پایه 

( (LTIپرسشنامه ضربه عشق پیش از درمان،  یهم چنین در مرحله. را تکمیل نمودند LTSI))نشانگان ضربه عشق پرسشنامه های 

 .کامل کردند 0اختالل جدی در محور را برای شناسایی  MMPI-2RFپرسشنامه جهت میزان آشفتگی پس از قطع رابطه عاشقانه، 

برای تحلیل داده ها از دو روش معناداری بالینی و شاخص . تشخیص اختالل شخصیت مورد مصاحبه قرار گرفتندسپس برای 

 . درصد بهبودی استفاده شد

، نشانگان شناختی ضربه عشق %(0:) در بهبود نشانگان ضربه عشق متمرکز بر شفقتنتایج نشان داد که درمان  :یافته ها

 .اثربخش بوده است%( 01)نشانگان رفتاری  و%( 00)، نشانگان هیجانی %(08)

به کمک درمان متمرکز بر شفقت، نسبت به د دارای نشانگان ضربه عشق افرا، بنابراین می توان نتیجه گرفت  :نتیجه گیری

ورد ش و همچنین ترسیم انتظارات سطح باال از خود را متد چرخه معیوب انتقاد نسبت به خوینگذشته جرأت مندتر شده و می توان

که مستلزم سختی و آزار  د و با نگاهی جدید و دلسوزانه نسبت به خود معیارهای واقعی و توقعات قابل دستیابینسؤال قرار ده

  .دنرا باز طراحی کن نباشد

درمان متمرکز بر شفقت، نشانگان شناختی ضربه عشق، نشانگان هیجانی ضربه عشق، نشانگان رفتاری ضربه  :هاکلیدواژه

 عشق

mailto:m.soltani@edu.ui.ac.ir
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 بررسی روند تحول با تاکید ویژه بر طرحواره درمانی:ان درمانی های موج سوم رو

 

 رضا سلمانیمحمد

 دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه کاشان

 

پژوهش حاضر که از نوع پژوهش های مروری است به بررسی روند تحول روان درمانی های موج سوم با تاکید بر طرحواره 

رفتاری هستند که موج اول آن با نظریه رفتار -های اصوال نشات گرفته از روان درمانی های شناختی  درمانی روان. پردازد درمانی می

گرایی کالسیک  و درمان های مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی رفتار و یادگیری ایجاد شد ، موج دوم نیز بر فرایندهای شناختی و 

رمان  اختالالت روانشناختی  تاکید دارند و از ترکیب این دو موج  مجموعه ای نقش  و نقش فرایند های شناختی در پدید آیی و د

موج سوم نیز، با تلفیق سنتهای معنوی شرقی، از جمله . رفتاری ایجاد شده اند –از درمان ها تحت عنوان درمان های شناختی 

. فیق به عنوان موج سوم روان درمانی یاد می شود شناختی سنتی است که از این تل –فنون مراقبه تفکر نظاره ای  با رفتار درمانی

طرحواره درمانی هم به عنوان یکی از درمان های موج سوم توسط جفری یانگ به عنوان یک مدل درمانی مطرح شد که بیشتر 

دهند ،  رفتاری  کالسیک مقاومت نشان می -برای درمان اختالالت شخصیت و سایر اختالالت مزمنی که نسبت به درمان شناختی

 .رود  به کار می

 

 رفتاری، طرحواره درمانی_روان درمانی موج سوم، درمان شناختی : هاکلیدواژه
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 MSاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری بیماران مبتال به 

 4ریحانه موسوی،  3نازنین حقیقت بیان، 2شیوا جلیلی،  1جواد سید جعفری

 ی،دانشگاه عالمه طباطبائی،تهرانکاندیدای دکتری روان شناس -0

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات البرز -0

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز -:

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد، واحد علوم پزشکی -0

Javad_jafary90@yahoo.com 

 

در این بیماری پوشش سیستم عصبی .یک بیماری عصبی مزمن،التهابی و میلین زدای سیستم عصبی مرکزی است  MS :مقدمه

مهم از آنجایی که استرس یکی از عوامل .:011هولند و هالپر،)مرکزی از جمله مغز،عصب بینایی و نخاع شوکی دچار آسیب می شوند

محققان و درمانگران موج سوم سعی کرده اند تاثیر درمان های مذکور را بر بهبود این  دخیل در این بیماری محسوب می شود،

این پژوهش،با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی .یکی از این درمان ها،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است.بیماران بررسی کنند

 .انجام شد  MSبیماران مبتال به بیماری  بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری

جامعه آماری  .پس آزمون با گروه کنترل بود_طرح پژوهش حاضر ، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون:مواد و روش ها: روش

ه نفر بود که بر اساس نمون 01مراجعه کننده به مجتمع پزشکی پارسیان تهران و حجم نمونه شامل  MSبیماران مبتال به  پژوهش،

 .گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند

نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که افزایش نمرات تاب آوری گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و همچنین پیگیری :یافته ها

 (. P<0.01)سه ماهه نسبت به گروه کنترل معنادار بود

 .مورد استفاده قرار بگیرد MSتنی بر پذیرش و تعهد می تواند برای درمان اختالالت روان تنی از جمله درمان مب:نتیجه گیری

 MSدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،تاب آوری،بیماری :کلید واژه ها

mailto:Javad_jafary90@yahoo.com
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دانش آموزان جسمی  جرأت ورزی بر میزان  (MBSR )استرس کاهش بر مبتنی آگاهی ذهن آموزش اثربخشی

 توسطه دومحرکتی دوره م

 3،  حسین سراوانی  2،  منیژه عزتی رستگار*1منصور شادکام

 کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، نایب رییس انجمن نابینایان ایران -0*

 کارشناس ارشد مشاوره، آموزش و پرورش استثنایی استان تهران -0

 کارشناس ارشد روانشناسی، دبیر انجمن نابینایان ایران  -:

anjoman.nabinaian.iran@gmail.com 

 الزمه بوده که های جرأت ورزانه رفتار وجود عدم رایج ترین مشکالت دانش آموزان معلول جسمی حرکتی از یکی: مقدمه

ذهن آگاهی که  روشهای آموزش در این میان .است محیط از مؤثر ادراک و خود، تواناییها از داشتن آگاهی جرأتمندانه رفتار داشتن

 استرس کاهش بر مبتنی ذهن آگاهی آموزش آن رایجترین وج سوم رفتاردرمانی می باشد عملی مؤثر بوده کهاز جمله مداخالت م

از مداخالت موج سوم  (MBSR )استرس کاهش بر مبتنی آگاهی ذهن آموزش حاضر اثربخشی پژوهش هدف از. است

 . بود دانش آموزان جسمی حرکتی دوره متوسطه دوم جرأت ورزی رفتاردرمانی بر میزان 

 برگیرنده در آماری جامعه .بود کنترل گروه با پس آزمون -پیش آزمون طرح با آزمایشی نیمه حاضر پژوهش روش :روش 

 بود نفر :0 بر مشتمل آماری نمونه. دانش آموزان پسر جسمی حرکتی مدارس استثنایی دوره متوسطه دوم مناطق غرب تهران بود

 و کنترل آزمایشی، گروه های در به تصادف نمونه گروه افراد .داشتند باال اضطراب و نپایی ورزی جرئت پایین، ذهن آگاهی که

پیش  مرحله در را کتل اضراب پرسشنامه و ریچی و گمبریل جرأت ورزی آزمون نمونه گروه افراد کلیه. شدند جایگزین پالسیبو

 . کردند تکمیل پیش آزمون حلهمر در را(MAAS) هوشیاری و توجه آگاهی، ذهن مقیاس و و پس آزمون، آزمون

 ذهن آگاهی روش که داد نشان یکطرفه واریانس تحلیل و کوواریانس تحلیل روش استفاده از با دادهها تحلیل :یافته ها 

 کاهش و ذهن آگاهی بین آموزش.  (F=35/64,P<0/001)جرأت  ورزی تأثیر داشته است افزایش بر استرس کاهش بر مبتنی

 به وسیله  جرأت  ورزی درصد  واریانس 61درنهایت   (F=6/823,P<0/001).شد   مشاهده عنی دارم تفاوت نیز اضطراب

MBSR می  شود تبیین.  

 گروه از اثربخش تر معنی داری به طور اضطراب کاهش و جرآت ورزی افزایش در ذهن آگاهی آموزش روش: نتیجه گیری

 .بود پالسیبو و کنترل

جسمی حرکتی  اضطراب، جرأت ورزی، سوم رفتار درمانی،ذهن آگاهی، موج  :کلیدواژه ها
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 کودکان دارای مشکالت ویژه یادگیریکارکردهای اجرایی بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر 

 

 2و معصومه دلسوز 1ابراهیم شاکری مطلق

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.کارشناس ارشد روانشناسی بالینی  -0

 دانشگاه تهران. عمومی کارشناس ارشد روانشناسی -0

 Shakeri.ebrahim@gmail.com 

آمیز در موقعیات هاای  طور موفقیت سازد به هایی اسات کاه فارد را قاادر می کارکردهای اجرایی شامل توانایی :مقدمه

مشکالت رای ها نشاان داده اناد کودکاان دا بسایاری از پژوهش .عمل کند ورانهمختلاف باه صورت مستقل، هدفمند و خود یا

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر . یاادگیری ، در کارکردهای اجرایی خود دچار آسیب هساتند ویزه

 .کودکان دارای مشکالت ویژه یادگیری انجام شدکارکردهای اجرایی 

در . وه کنترل استفاده شده استپس آزمون با گر -روش این پژوهش شبه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون: روش

. ابتدا با والدین کودکان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری خلیج فارس شهر خورموج صحبت شد

 در ادامه دانش.نفر از والدینی که تمایل به همکاری داشتند پرسشنامه کارکرد های اجرایی ارایه شد 00پس از تشریح پژوهش، به 

گروه آزمایش . گرفتندر آموزانی که والدین آنها پرسشنامه را تکمیل نموده بودند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرا

فرم والدین ) BRIEFپرسشنامه کار کردهای اجراییابزار اندازه گیری این پژوهش .لسه آموزش ذهن آگاهی شرکت کردندج 8در 

 .بود(

تجزیه و تحلیل  SPSSست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و  بهره گیری از نرم افزاری بدها داده :ها افتهی

تفاوت معنی داری وجود کارکردهای اجرایی دو گروه در  ی حاصل از پژوهش نشان داد که بین عملکردها افتهی. شدند

 (.P<1110/1)دارد

، در درا منظم و مشخص کن شرا قاادر میسازد تا اهدافتند که فرد هسکارکردهای اجرایی مهارتهای مکملی : نتیجه گیری

مای  شباه اهاداف فردآشافتگی و گسایختگی کاه ماانع از رسایدن  ازد و صورت کنترل شده عمل کنا ، بهدحافظاه  فعال نگه دار

ای خاص، هدفمند، در زمان کنونی و هه توجه به شیوآموزش ذهن آگاهی می تواند با هدایت آگاهانه  .شاود، جلاوگیری مای کنناد

 .   کودکان گرددکارکردهای اجرایی موجب افزایش  بدون قضاوت و پیشداوری

 مشکالت ویژه یادگیری، کودکان دارای مشکالت ویژه یادگیری ذهن آگاهی، کارکرد های اجرایی،: کلید واژه ها
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 استعاره ها و کاربرد آنها در هیپنوتراپی

 ادقیسعید ص -حسن شاهون 

 

استعاره جمله ای به نثر یا به نظم است که حالتی هیجانی یا شناختی در افراد به وجود می آورد و در پی آن با : مقدمه

استعاره درمانی یک روش غیر مستقیم برای تغییر دادن رفتار،خلق، روندهای .پیغامی آگاهانه، دیدگاهی تازه به فرد می بخشد

است و به  گستردهی راپکاربرد استعاره های درمانی در هیپنوت.ت و گفتگوی درونی بیمار استفیزیولوژیک، تجسم، ادراک، شناخ

این مطالعه سعی در .عنوان روشی برای انتقال تلقینات بدون استفاده از کلمات و عبارات یکسان از ارزش خاصی برخوردار است

 .یهای تنی، روانی و روان تنی دارددرمان بیماربرای  در هیپنوتراپی بررسی تاثیر استعاره های درمانی

ی برای درمان خشم، اضطراب و عدم راپاستفاده از استعاره درمانی با تلفیق هیپنوتدر این مطالعه تالش شده است با :روش

 .، بیماران با مشکالت یاد شده درمان شده یا بهبود یابنداعتماد به نفس

و دریافت های حسی در زبان، مفهوم سازی می شوند، هر دریافت به ز آنجا که هر زبان نوعی جهان بینی است ا:یافته ها

از این رو برخی ساختارهای زبانی و .چیزهای خاصی را می بیند و آن چیزها را به شکل خاصی بازتاب می دهد عنوان مفهوم و گزاره

ها و یا با استفاده آگاهانه از آنها باعث  کنایه ها و استعاره ها ویژه یک زبان و فرهنگ خاص است که می تواند باعث افزایش ناخوشی

  . این امر باعث شده است که روان درمانگران نسبت به فرهنگ و زبان شناسی حساس تر شوند.بهبود بیماری ها شود

« نیبذر افشا»معموال به آن که )هنگامی که استعاره ها قبل از تلقینات قابل فهم و ساده تر به بیمار ارایه شوند : نتیجه گیری

 .شناختی یا عاطفی را آسانتر کنند -می توانند درست مانند تلقینات هیپنوتیزمی تغییرات رفتاری، مفهومی ( دیک عقیده می گوین

 استعاره، هیپنوتراپی، زبان:کلید واژه ها
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 سیستماتیک مرور :نابارور در زنانپیامدهای روانشناختی  بر آگاهی ذهن بر مبتنی برنامه بررسی

 3نصیری ، سعیده2فرد خورشیدی سادات ملیکا، ¹انیانشب مائده

 رانیکاشان،کاشان،ا یپزشک علوم دانشگاه ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،ییماما یکارشناس یدانشجو -0

 رانی،ا ،کاشان کاشان یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما یپرستار دانشکده ،ییماما گروه -0

 زنان .بیشتر یا ماه00 بمدت محافظت بدون و منظم جنسی تالشاز  بعد حاملگی به دستیابی عدم یعنی ناباروری: مقدمه

کنند و احتمال ابتال به مشکالت روان شناختی در آنها بیش از  می تحمل را بیشتری منفی عواطف و روانی در اجتماع فشار نابارور

 .است بوده نابارور زناندر  آگاهی بر پیامدهای روانشناختی ذهن بخشی اثر بررسی مطالعه این در هدف .زنان بارور است

 از iranmedex, SID, pubmed, Google Scholar, science Direct های پایگاه از استفاده جامع با مروری: روش

 Depressionشامل انگلیسی کلمات کلیدی .شدند بررسی فارسی و انگلیسی مقاالت و گرفت انجام0109 تا :010سال

mindfulness, infertility,anxiety, stress, و  آگاهی ذهن استرس، اضطراب، افسردگی، شامل و کلمات کلیدی فارسی

 .ناباروری بود

شناخت  کنند، شناسایی میشود استرس و اضطراب باعث که را موقعیتهایی تا میکند کمک افراد به ذهن آگاهی :ها افتهی

 موقعیتها را این با مواجهه برای مقابله ای اهبردهایر سپس و را بشناسند خود قوت و ضعف نقاط کنند، پیدا به خود نسبت بهتری

بصورت جلسات گروهی بمدت  یآگاه ذهن بر یمبتن یها برنامهمشخص شد که  گرفته صورت مطالعات مرور اساس بر .بیاموزند

 . ماه می تواند در بهبود عالئم روانشناختی زنان بارور کمک کند 0-:

 

در کاهش عالئم استرس و  مناسب و اعتماد قابل روشی عنوان به آگاهی ذهن بر یمبتن های روش از استفاده: گیری نتیجه

 .گردد می توصیه روش این از استفاده و بوده نابارور زنان افسردگی

 سیستماتیک افسردگی،  ناباروری، مروراسترس، اضطراب،  آگاهی، ذهن: واژه ها کلید
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 (آرتروز)استئوآرتریت سالمت روان بیماران مبتال به  بررسی رابطه میزان درد ادراک شده با خودمهرورزی و

 *4، جواد مومنی3، خدیجه عسگری2، هادی جلیلوند1شکوه شهیدی

 (ارائه دهنده مقاله)کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان  -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز -0

 خانواده، دانشگاه علوم پزشکی اراککارشناس بهداشت  -:

 (نویسنده مسئول)کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان  -0

 

شناسایی علت بیماری و اصالح . استئوآرتریت یک بیماری شایع و یکی از مهم ترین علت ناتوانی در سالمندان است :مقدمه

در میان عوامل متعددی که . عوامل خطر آن در این سن میتواند از بروز بیماری پیشگیری کند و یا پیشروی آن را به تاخیر اندازد

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه . دارند میتوان به عوامل روانشناختی اشاره نمود در شروع و یا پیشروی استئوآرتریت دخالت

 .میزان درد ادراک شده با خودمهرورزی و سالمت روان در بیماران مبتال به استئوآرتریت می باشد

ی شهرستان که قبال نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت :00این مطالعه از نوع توصیفی است و  تعداد : روش

پرسشنامه های . توسط پزشک متخصص تشخیص ارتریت داشته اند، به صورت تصادفی برای پر کردن پرسشنامه ها انتخاب شدند

، پرسشنامه دردهای مزمن و پرسشنامه خودشفقت  (DASS-21)مورد استفاده در این پژوهش نیز پرسشنامه افسردگی و اضطراب

 .تجزیه و تحلیل شده است SPSSده ها نیز با استفاده از نرم افزار دا.  می باشد (SF-12)ورزی 

یافته های حاصل از این پژوهش نشان میدهند که،  میزان درد ادراک شده با خرده مقیاس های قضاوت کردن  :یافته ها

( P˂0.000)معنی دارهمبستگی معکوس و ( r= -  0.306)و همانند سازی افراطی( r= -  0.268)،   انزوا (r= -  0.302)خود

( r=   0.374)و استرس( r=   0.381)و اضطراب( r=   0.328)عالوه بر این، میزان درد ادراک شده با افسردگی. نشان داده است

 .داشته است( P˂0.000)نیز رابطه مستقیم و معنی دار 

تال به استئوآرتریت با متغیر های بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش میزان درد ادراک شده افراد مب: نتیجه گیری

. همچنین، متغیرهای درمان های موج سوم نیز با میزان درد ادراک شده رابطه نشان داده است. سالمت روان رابطه مستقیم دارد

لذا، کار بر روی بهبود متغیرهای ذهن آگاهی نظیر پذیرش و خودمهرورزی باعث بهبود سالمت روان و درنتیجه بهبود ناتوان 

 .نندگی درد در بیماران مبتال به دردهای مزمن نظیر استئوآرتریت خواهد شدک

 استئوآرتریت، خودمهرورزی، سالمت روان، میزان درد ادراک شده: کلید واژه ها
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بر کیفیت زندگی و ذهن آگاهی بیماران مبتال به  (MBCT)اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 

 سرطان شهر مشهد

 3، علیرضا باری2زهرا زنجانی , 1شیخ زاده معصومه 

 گروه روانشناسی بالینی،واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی ، قم، ایران -0

 استادیارگروه روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اصفهان، ایران -0

 کی مشهد، مشهد ، ایرانگروه داخلی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزش -:

 

. سرطان یکی از بیماری های شایع مزمن است و به عنوان یک بحران موجب بهم خوردن تعادل زندگی افراد می شود :مقدمه

بر کیفیت زندگی و ذهن آگاهی بیماران مبتال به  MBCT))پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی 

 .ت گرفتصورشهر مشهد  سرطان

به دو بیمارستان قائم و امام نفر از بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده  01تعداد . روش این مطالعه آزمایشی است :روش

که واجد مالکهای پژوهش بودند، به صورت در دسترس انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو  0:91در سالرضا  شهر مشهد 

هر دو گروه قبل و بعد از خاتمه جلسات درمانی . قرار گرفتند( داخالت روانشناختی دریافت نکردندهیچگونه م)و گواه  MBCTگروه 

تحت آموزش ( دقیقه ای 001الی 91)جلسه  8گروه آزمایش .از نظر میزان کیفیت زندگی و ذهن آگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند 

MBCT ابزارهای پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی . قرار گرفتWHOQOL-BRIEF  و پرسشنامه ذهن آگاهی بود و داده ها با

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS-22استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار 

 MBCTتفاوت معناداری بین میانگین ذهن آگاهی در پس آزمون در گروه  نتابج تحلیل کوواریانس نشان داد :یافته ها

همچنین نتایج نشان داد بین میانگین کیفیت  F,4/05=P=0/05))وجود دارد ( 008/:8-+69/00)  و گروه گواه(:0-+10/0:1)

) در پس آزمون تفاوت معناداری وجود داردSD=83, M=10/8) )وگروه گواه  MBCT ((SD=9/9, M=89/90زندگی دو گروه 

(F,8/5=P<05/0. 

د بر بهبود کیفیت زندگی و ذهن آگاهی بیماران مبتال به سرطان موثر باشد و می توان MBCTنتایج نشان داد  :نتیجه گیری

 .این درمان می تواند در کنار سایر شیوه های درمانی مانند دارودرمانی برای بیماران مبتال به سرطان به کار برود 

 ، سرطانشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، کیفیت زندگی،ذهن آگاهی: کلید واژه ها           
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 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی در زنان مطلقه

 نسرین صادقی

 Nasrinp65@yahoo.comکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، 

 

زایش میزان طالق و تاثیر منفی ان بر کیفیت زندگی زنان مطلقه، الزم است که اموزش های الزم برای با توجه به اف :مقدمه

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و . بهزیستی و سازگاری بهتر با ادامه زندگی به این گروه داده شود

 .م گرفتتعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی در زنان مطلقه انجا

نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به کیلنیک های استان اصفهان و  :روش

نفره، آزمایش و کنترل و تقسیم  :0نفر به طور تصادفی به دو گروه  1:شوراهای حل اختالف انتخاب شدند که از میان انها تعداد 

توسط شرکت کنندگان تکمیل (0101)مه انعطاف پذیری روانشناختی دنسی و وندرورالدر مرحله پیش ازمون پرسشنا. شدند

قرار گرفت و گروه کنترل هیچ گونه درمان روانشناختی یا ( درمان پذیرش و تعهد)گروه ازمایش تحت اموزش متغیر مستقل.شد

داده ها با استفاده از .االجرا پاسخ دادند در مرحله پس ازمون هر دو گروه مجددا به پرسشنامه فوق.خدمات مشاوره دریافت نکرد

 .تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در انعطاف پذیری روانشناختی زنان مطلقه معنی دار بوده :یافته ها

 (p<0/001)است

ت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موثر است و میتوان این نوع درمان را در افزایش این یافته بیانگر ان اس: نتیجه گیری

 .انعطاف پذیری روانشناختی و میزان سازگاری زنان مطلقه توصیه کرد

 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روانشناختی، زنان مطلقه: کلید واژه ها

 

mailto:Nasrinp65@yahoo.com
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بر کیفیت زندگی افراد مبتال به مالتیپل  (MICBT)آگاهیمبتنی بر ذهنبررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری 

 اسکلروزیس

 3، سید محمدحسین موسوی نسب2، مسعود فضیلت پور1لیدا صباغ کرمانی

 .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، بخش روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران -0

lida.sabagh@yahoo.com  

 .استادیار روانشناسی شناختی، بخش روان شناسی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران  -0

 .استادیار روان شناسی سالمت، بخش روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران -:

مالتیپل اسکلروزیس، این مطالعه با هدف  باتوجه به اهمیت و ضرورت توجه به مسائل و مشکالت بیماران مبتال به :مقدمه

افراد ( سالمت جسمانی و روانی)بر کیفیت زندگی( MICBT)رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی -بررسی اثربخشی مداخله شناختی

 .صورت گرفته است MSمبتال به 

ر کرمان بوده است، که شه MSمراجعه کننده به انجمن بیماران  MSی بیماران مبتال به جامعه پژوهش شامل کلیه :روش 

های تجدید نظر شده کورتزکه  به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به مورد از بیماران  شناخته شده بر اساس شاخص 1:تعداد 

از پرسشنامه کیفیت . آگاهی و گروه گواه گمارده شدندرفتاری مبتنی بر ذهن-صورت تصادفی در گروه مداخله با درمان شناختی

 .به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد MSQOL-54مالتیپل اسکلروزیس  اران مبتال بهزندگی بیم

نشان داد که سالمت جسمانی و روانی و به طور کلی کیفیت زندگی در گروه ( ANCOVA)نتایج تحلیل کواریانس  :هایافته 

MiCBT نسبت به گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است . 

ای موثر در کاهش مشکالت روانشناختی بیماران آگاهی به عنوان مداخلهرفتاری مبتنی بر ذهن-درمان شناختی :گیرینتیجه

 .شوداز جمله افسردگی، اضطراب و استرس و افزایش سطح کیفیت زندگی آنها پیشنهاد می MSمبتال به 

 .مت جسمانی، سالمت روانی، کیفیت زندگیرفتاری، ذهن آگاهی، مالتیپل اسکلروزیس، سال-درمان شناختی: کلید واژه ها

mailto:lida.sabagh@yahoo.com
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 ( Mindfulness)نکات کلیدی رویکرد ذهن آگاهی 

 پریوش صفایی

 روانشناس بالینی از دانشگاه آمستردام هلند،روان درمانگر روان تنی از هلند
 دانش آموخته ی مکتب ذهن آگاهی از بلژیک و ایران،دارای درجه ی مربی گری یوگا از هندوستان،

 سبق هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ایران،دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانعضو ا

parivash46@yahoo.com 

، ذهن آگاهی، پرورش نوعی آگاهی از طریق توجه کردن به شیوه ای خاص و مداوم یعنی هدف مند، به زمان حال :مقدمه 

در "به معنی  "حضور". است حس حضوربدون قضاوت و همراه با پذیرش به تجارب لحظه به لحظه یا در حقیقت پرورش و افزایش 

یعنی به حداقل رسیدن پراکندگی ذهن و همچنین آگاهی و توجه تمام و کمال به هر آنچه در دنیای بیرون و "لحظه حال بودن

و  "عدم یا نقصان حس حضور"نتایج . در هر لحظه در حال وقوع است( نی و واکنش هاافکار، هیجانات، حس های بد) درون فرد 

، (زمینه ساز افسردگی) سیرذهن در گذشته و آینده، زندگی با ذهن هدایتگر شرطی شده خودکار و به تبع آن نشخوار فکری 

ذهن . جدایی از بخش های مثبت زندگی است و( زمینه ساز استرس و خستگی)، توقعات زیاد از خود (زمینه ساز اضطراب) نگرانی 
 . ، آمیخته ای ازمداخالت بالینی، مراقبه هایی برگرفته از خرد وسنت های کهن معنوی شرق و حرکات یوگا استآگاهی

به تبع آن آرمیدگی و رها . با توجه و تمرکز آگاهانه فرد بر نقطه هدف، ذهن و امواج مغزی آرام می شوند: نحوه عملکرد

دن و عضالت اتفاق می افتد که موجب کاهش فشارعضالت براعصاب ،عروق، استخوان ها و در نتیجه بهبود جریان خون و شدن ب

 .لنف می شود

آرامش تن و روان و تعادل ذهن ایجاد شده موجب افزایش توان تمرکز فرد برعناصر سازنده ی تجارب، بهتر دیدن واقعیت، 

 .   دادها و در نهایت واکنش جدید خردمندانه غیر اتوماتیک به رویدادها استدرک شفاف تر رابطه علت و معلولی روی

بنابر تحقیقات فراوان، انجام تمرینات ذهن آگاهی موجب تغییر درساختار و کارکرد مغز و پیامدهای این  :تاثیرات و فواید

انتخاب "به  "هدایت خودکار و عادتی"از  تغییرات در ارتباط با افکار، هیجانات و حس های بدنی است که امکان تغییر رفتار

روانی مانند  -انجام این مراقبه ها اثرمثبت برعوارض و فرایند بسیاری مشکالت روحی. را فراهم می سازد "هشیارانه با آگاهی

وسواس، افسردگی، استرس، اضطراب، مشکالت یادگیری و بخصوص افسردگی های تکرار شونده و حتی بسیاری بیماری های 

 .می مانند سرطان، دیابت، بیماری های سیستم ایمنی، دردها وخستگی های مزمن را داردجس

مخاطبین این روش از طیف افراد با اختالالت روانی یا عارضه ی پزشکی تا کسانی هستند که خواهان کاهش استرس و 

 .ارتقای سطح زندگی خود می باشند

در . انجام مراقبه موجب کاهش رنج و افزایش بهزیستی می گردد در خرد کهن معنوی شرق بخصوص بودیسم :نتیجه گیری

دهه های اخیر درغرب، تناسب سازی این مراقبه ها به شکل روش ها و مراقبه های مدرن و ساختارمند، درکاربردهای غیروابسته به 

بنابر . امیابی شکل گرفته انددر زمینه پزشکی، سالمت روان و ک ذهن آگاهیمذهب بودایی، در چندین رویکرد درمانی از جمله 

شواهد علمی و تجربی، انجام تمرینات ذهن آگاهی موجب کاهش رنج و بهبود کیفیت های مثبت در حوزه جسم و روان و افزایش 

 .     سالمت و کارایی افراد می شود

          ، مراقبه، بهزیستی، حس حضور(ترانس پرسونال)ذهن آگاهی، روان شناسی فرافردی : کلید واژه ها

mailto:parivash46@yahoo.com
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 حیطه پژوهشی جدیدی در روانشناسی مثبت: تاب آوری

 اسماء عاقبتی

دکترای روانشناسی بالینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 روانشناسی مثبت می باشد که بر توانمندی هاسمت آسیب شناسی به مطالع حرکت از  ،پارادایم جدید پژوهش در روانشناسی

به جای تمرکز بر ضعف ها و مطالعه تاب آوری یکی از حیطه های پژوهشی جدید است که سعی دارد . کید داردتا و منابع افراد

این مفهوم از چالش تعداد فزاینده ای از مطالعات در زمینه . مشکالت انسان ها بر عوامل بهبود دهنده سالمت روان تمرکز نماید

عوامل خطر به طور حتم منجر به ایجاد آسیب شناسی که شد که این پندار را های روانشناسی، روانپزشکی و جامعه شناسی ایجاد 

 . می شوند زیر سوال می برند

برای این مفهوم دو دسته تعریف تاکنون . در ادبیات پژوهشی توافقی در مورد آن وجود ندارد وتعریف تاب آوری دشوار است 

به نظر می رسد گرایشی در پژوهش  .تاب آوری به عنوان یک فرایند (0تاب آوری به عنوان صفت انسانی و  (0: مطرح شده است

 . یک صفت شخصی به فرایندی پویا وجود دارد ازاین مفهوم  تعریفِمبتنی بر تغییرِ  های تاب آوری

سختی . با شرایط دشوارمواجهه  پس ازمثبت  تطابقمواجهه با سختی ها و کسب  :می باشددو جزء مهم دارای تاب آوری 

منفی را  رشدی پیامدهای مواجه شدن باکه احتمال بروز مسائل آسیب شناختی یا  هستندمتغیرهایی  زندگی یا عوامل خطرهای 

تعریف در مورد . فردی و بافت محیطی خصوصیات: در دو دسته قرار می گیرندمل خطر در ادبیات تاب آوری اعو. افزایش می دهند

ی این که مالک هادر رابطه با اما  را دربرگیردسازگاری خارجی که این مفهوم باید پژوهشگران توافق نظر دارند  ،تطابق مثبت

باشند یا خیر ( مانند بهزیستی روانشناختی مثبت در برابر پریشانی و مشکالت هیجانی)باید شامل تطابق داخلی خوب  مذکور

 .همچنان اختالف نظرهایی وجود دارد

هدف نسل اول . الش کرده اند تا به سواالت موجود در این حیطه پاسخ دهندتاکنون دو نسل از پژوهش های تاب آوری ت

در جمعیت های چه عواملی "پژوهشگران با این سوال مواجه بودند که . یافتن عوامل محافظتی مرتبط با تاب آوری بودمتمرکز بر 

ای تاب آوری بر این نسل دوم پژوهش ه. "متمایز می کند؟ یکدیگردر معرض خطر باال، افراد دارای عملکرد خوب و ضعیف را از 

پژوهشگران در این نسل بر تعامل عوامل خطر و . دنآوری یک فرایند است نه مجموعه ای از صفات تاکید دار موضوع که تاب

 .محافظتی تمرکز کرده اند

 این مفهومدر رابطه با  مطالعات بسیار کمیهرچند ارتباط تاب آوری و فرهنگ در مطالعات مختلفی نشان داده شده است اما 

جهت فراهم کردن اطالعات نظری غنی تر در این رابطه و طراحی مداخالت مبتنی بر فرهنگ،  .در جوامع آسیایی منتشر شده است

 .نیاز به مطالعات بیشتری در این حیطه وجود دارد

 آوری، روانشناسی مثبت تاب: کلیدواژه ها
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نترل خشم، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در دانشجویان مبتال مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر ک

 به میگرن

 5وحید حاجی علیانی ،4ی، رعنا زهتاب3، ثریا ابراهیمی2محمود کهریزی ،1اکرم عباسی

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایران -0

(abbasi.akram@mail.com) 
 کارشناس روانشناسی ، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، کرمانشاه، ایران -0

 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران -:

 انشناسی بالینی دانشگاه تبریز، تبریز، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه رو -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایران -:

همچنین مطالعات از رابطه دو . نتایج مطالعات نشان داده که میگرن می تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد:مقدمه 

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهیبر کنترل خشم، استرس این پژوهش با هدف . و استرس با میگرن حکایت دارندسویه خشم 

 .ادراک شده و کیفیت زندگی در دانشجویان مبتال به میگرن انجام شد

بود که کز جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران مر. مطالعه حاضر یک ک مطالعه نیمه تجربی است :روش 

درهر دوگروه در شروع  شرکت کنندگان.نفر از آنها به صورت در دسترس انتخاب ودر دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند 00

. را تکمیل کردند و خشم اشپیلبرگر  SF-36استرس ادراک شده کوهن، هفته پس از آموزش ذهن آگاهی،  مقیاس های 8مطالعه و 

. دریافت کرد، گروه کنترل و فقط اطالعات معمول پیرامون بیماری به آنها داده شدهن آگاهی راآموزش ذجلسه  8مداخله گروه

 . تجزیه و تحلیل شدند و با آزمون SPSS-20بیمار در دو گروه با نرم افزار  8:های حاصل از بررسی  داده

سترس ادراک شده و کیفیت زندگی پس از کنترل خشم، امیانگین نمرات  در گروه مداخلهنتایج نشان داد که :یافته ها 

(.)آموزش ذهن آگاهی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است 

با توجه به اهمیت حاالت خلقی و هیجانی در میگرن پیشنهاد می شود در کنار درمان های دارویی از  :نتیجه گیری 

 . فاده شودمداخالت غیر دارویی از جمله ذهن آگاهی است

 میگرن، کیفیت زندگیذهن آگاهی، خشم، استرس ادراک شده،: کلید واژه ها

mailto:abbasi.akram@mail.com
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 نفس جنسی و مهارتمندی هیجانی زنان بدسرپرست تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت

 0، سعیده شاد:، بهمن تیزرو0، نوراهلل محمدی 0مسلم عباسی

 Abbasi@kazeronsfu.ac.ir)مسئول نویسنده.( ی کازرون،کازرون،ایراناستادیارگروه روانشناسی دانشگاه سلمان فارس -0

.  استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، فارس، ایران -0
nmohamadi@rose.shirazu.ac.ir 

 Bahman.tizro@gmail.com.ایران فارس، کازرون، فارسی سلمان دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس -:

 .ایران فارس، کازرون، فارسی سلمان دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس -0

 

نفس جنسی و مهارتمندی هیجانی  تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت با هدف پژوهش حاضر :مقدمه

 . انجام گردیدزنان بدسرپرست 

نفر از زنان  01نمونه پژوهش شامل . آزمون با گروه کنترل بود آزمون ا پس روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش :روش

های آزمایش و  طور تصادفی در گروه صورت در دسترس انتخاب شده و به بود که به 0:96بدسرپرست شهر کازرون در سال 

فرم -نفس جنسی زنان ی شاخص عزتها نامه های پژوهش از پرسش آوری داده برای جمع. قرار گرفتند( نفر برای هر گروه 01)کنترل

های دشواری در شناسایی  خرده مقیاس)01-و دو خرده مقیاس از مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو( 0996زینا و اسچوارز، )کوتاه

جلسه برای گروه آزمایش  8مداخله درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در . استفاده شد( ها و دشواری در توصیف احساسات احساس

برای تحلیل داده . عمل آمد آزمون به آزمون و پس ای اعمال نشد و از هر دو گروه پیش شد، ولی برای گروه کنترل هیچ مداخله برگزار

 .ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد

یانگین نمرات متغیری نشان داد که پس از مداخله، م تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند :یافته ها

ها از لحاظ آماری  که این تفاوت یافت؛ نفس جنسی و مهارتمندی هیجانی افزایش گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در عزت

 (.P<110/1)دار بود معنی

نفس جنسی و مهارتمندی  نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش عزت  :نتیجه گیری

 .زنان بدسرپرست مؤثر است هیجانی

 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، عزت نفس جنسی، مهارتمندی هیجانی، زنان بدسرپرست :کلید واژه ها
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 زناشویی نفس جنسی و دلزدگی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت

 4، بهمن تیزرو3 ، سعیده شاد2، نوراهلل محمدی 1 مسلم عباسی

، (مسئول سندهینو) رانیکازرون،کازرون،ا یدانشگاه سلمان فارس ینشناسروا ارگروهیاستاد  -0

Abbasi@kazeronsfu.ac.ir 

 رانیفارس، ا راز،یدانشگاه ش یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب یاستاد گروه روانشناس  -0

 .رانیکازرون، فارس، ا یدانشگاه سلمان فارس ،یعموم یکارشناس ارشد روانشناس -:

 .رانیکازرون، فارس، ا یدانشگاه سلمان فارس ،یعموم ینشناسکارشناس ارشد روا -0

 نفس جنسی و دلزدگی زناشویی هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت پژوهش حاضر با: مقدمه 

  .انجام گردید

نفر از زنان  01هش شامل نمونه پژو. آزمون با گروه کنترل بود آزمون ا پس پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش روش: روش

های آزمایش و  طور تصادفی در گروه صورت در دسترس انتخاب شده و به بود که به 0:96بدسرپرست شهر کازرون در سال 

فرم -نفس جنسی زنان های شاخص عزت نامه های پژوهش از پرسش آوری داده برای جمع. قرار گرفتند( نفر برای هر گروه 01)کنترل

جلسه  8مداخله درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در . استفاده شد( 0996)، دلزدگی زناشویی پاینز(0996وارز، زینا و اسچ)کوتاه

عمل  آزمون به آزمون و پس ای اعمال نشد و از هر دو گروه پیش برای گروه آزمایش برگزار شد، ولی برای گروه کنترل هیچ مداخله

 .چندمتغیری استفاده شد برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس. آمد

تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که پس از مداخله، میانگین نمرات  :یافته ها

ها از لحاظ آماری  نفس جنسی و در دلزدگی زناشویی کاهش یافت که این تفاوت گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در عزت

 (.P<110/1)ددار بو معنی

نفس جنسی و همچنین کاهش  نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش عزت  :نتیجه گیری

 .دلزدگی زناشویی زنان بدسرپرست مؤثر است

 نفس جنسی، دلزدگی زناشویی، زنان بدسرپرست درمان پذیرش و تعهد، عزت: ها کلید واژه
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ترس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشانه های روان شناختی زنان سرپرست اثر بخشی آموزش کاهش اس

 خانوار

 :زینب کرباسی.  0حسین علی کرباسی. :*دکتر حسن کرباسی.  0، مریم کرباسی0فائزه عباسی نسب

 6دکتر مراد رسولی آزاد

 دانشگاه آزاد اسالمی خمین،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مسئول اول، -0

 ر بیمارستان شهید بهشتی کاشانپرستا  -0

 .ha@yahoo.com-karbasi، روانپزشک  -:

 کارمند معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم  پزشکی کاشان  -0

 کاشان بهداشت حرفه ای شرکت فرهی  -:

 دانشگاه آزاد خمین -6

آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود عالئم روان شناختی  مقاله حاضر بررسی اثر بخشیهدف از  :مقدمه

جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهر کاشان . زنان سرپرست خانوار کاشان می باشد

 .می باشند :0:9در سال 

که به روش نمونه گیری در روه کنترل می باشد پس آزمون با گ-این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمونطرح  :روش

انتخاب شدند و به طور کامال  :0:9نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی کاشان در سال  1:و هدفمند دسترس 

 ،اضطراب، استرس) ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه. نفره آزمایش و گواه گمارده شدند :0تصادفی در دو گروه 

در روش اجرای پژوهش از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد و سپس زنانی که انتخاب شدند تا . می باشد( DASS_42)افسردگی

جلسه آموزشی شرکت نمودند و گروه گواه منتظر ماندند و در نهایت پس آزمون برروی هر دو  8در گروه آزمایش قرار گیرند در 

 .گروه مجددا انجام شد

تحلیل )و آمار استنباطی ( میانگین و انحراف معیار)های به دست آمده به وسیله دو سطح آمار توصیفی  داده :یافته ها

 .استفاده شده است( کوواریانس تک متغیره و چند متغیره

نتایج نشان میدهد آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود عالئم روان شناختی زنان سرپرست : گیری  نتیجه 

 (p=1/:11)شهر کاشان موثر است خانوار

 آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، عالئم روان شناختی، زنان سرپرست خانوار: کلید واژه ها

mailto:karbasi-ha@yahoo.com
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 اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد برمیزان اضطراب و افسردگی در زنان مبتال به سرطان

2، فیروزه زنگنه مطلق* 1حدیث السادات عدل  

 h_adl85@yahoo.comمربی؛ دانشجوی دکترای مشاوره،  دانشگاه آزاد اسالمی اراک،. 0

 دانشگاه آزاد اسالمی اراکشناسی عمومی ،  روان دکتری .0

 

با هدف تعیین اثربخشی   این مطالعه.بیماری سرطان با عوارض بسیار زیادی مثل اضطراب و افسردگی توام می باشد: مقدمه

 .درمان مبتنی بر آموزش  تعهد و پذیرش بر میزان اضطراب و افسردگی درزنان  مبتال به سرطان انجام شد

نفر از  زنان 1:. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون و پی گیری با گروه گواه انجام پذیرفت : روش

گروه آزمایش طی .گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتندمبتال به سرطان که به روش نمونه 

استفاده و افسردگی هامیلتون مقیاس اضطراب عمومی  به منظور گردآوری داده ها از.دقیقه ای آموزش دریافت کردند 91جلسه  8

  .ند متغیره صورت پذیرفتو به روش تحلیل واریانس چ SPSSتحلیل داده ها به کمک نرم افزار . شد

یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  به طور قابل مالحظه ای باعث کاهش نمرات اضطراب و  :یافته ها

 .داده ها در مرحله پی گیری نشان داد که اثر  درمان بر اضطراب و افسردگی زنان مبتال به سرطان ماندگار بود .افسردگی شد

نتایج نشان داد که درمان  مبتنی بر پذیرش و تعهد  بر اضطراب و افسردگی زنان مبتال به سرطان اثر بخش  :نتیجه گیری

 .است و بعنوان یک درمان مکمل برای بیماران خاص توصیه میشود

 

 پذیرش و تعهد ، اضطراب؛  افسردگی ؛ بیماران سرطانی : کلید واژه ها

 

mailto:h_adl85@yahoo.com؛
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 های اجرایی و عالیم مرضی در افسردگی اساسی قت بر کنشاثر بخشی درمانگری متمرکز بر شف تعین

 3، کلثوم طیبی2، سیدرضا سیدطبایی1نسرین عروجی

 .کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب -0

 .استادیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم -0

 .اه آزاد اسالمی واحد اردبیلکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگ -:

 

شناختی که برای درمان این  های روان در حوزه درمان. افسردگی اساسی یک اختالل خلقی شایع و عود کننده است :مقدمه 

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر درمان متمرکز بر . دهند رود، تقریبا حدود نیمی از بیماران به درمان پاسخ می اختالل به کار می

های اجرایی همراه  ها این اختالل با نارسایی در کنش همچنین از آن جا که بر اساس برخی یافته. ت بر عالیم افسردگی استشفق

 . های اجرایی نیز مورد بررسی قرار گرفت است، تاثیر این درمان بر کنش

نفر بیمار افسرده زن به  00تعداد . آزمون با گروه گواه است پس _آزمون  های آزمایشی، پیش نوع تحقیق این مطالعه از :روش

های روانپزشکی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایشی قرار  گیری در دسترس از درمانگاه روش نمونه

های  کنندگان قبل و بعد از درمان آزمون شرکت. جلسه درمان متمرکز بر شفقت شرکت کردند 8گروه آزمایش در . گرفتند

 .  برای تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. ین، استروپ و پرسشنامه افسردگی بک را انجام دادندویسکانس

و  (p< 0.01)ها نشان داد که درمان متمرکز برشفقت، افسردگی را در گروه آزمایش کاهش  نتایج تحلیل آزمون :ها یافته

 .بخشد ود میرا بهب (p< 0.05)های اجرایی  های کنش برخی از جنبه

تواند درمان موثری برای اختالل افسردگی اساسی  بر اساس یافته های این مطالعه درمان متمرکز بر شفقت می :گیری نتیجه

 .های اجرایی کمک کند این درمان می تواند به کاهش عالیم افسردگی و تا حدی به بهبود کنش. باشد

 .اساسی رایی، افسردگیهای اج درمان متمرکز بر شفقت، کنش :ها کلید واژه
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 رویکرد درمانی خاص افسردگی مزمن(: CBASP)رفتاری  -نظام تحلیل شناختی

 دکتر خدیجه علوی

 Kh.alavi@ub.ac.ir. شناسی دانشگاه بجنورد شناسی بالینی و عضو هیأت علمی گروه رواندکترای روان

 

شناختی، تهای جمعیّویژگی های عمده از نظردهند که بین افسردگی مزمن و غیرمزمن، تفاوتان میمطالعات نش :مقدمه

با این وجود و به رغم این واقعیت که . وجود دارد دهی به درمانبالینی، تاریخچه خانوادگی و پاسخاجتماعی،  -عملکرد روانی

-ن، اثربخشی اندکی در درمان افسردگی مزمن دارند، به ندرت پروتکلشده برای افسردگی غیرمزمهای درمانی رایجِ طراحیپروتکل

ترین رویکردهای درمانی که یکی از مطرح. اندشده هایی که به شکل خاص برای درمان افسردگی مزمن طراحی شده باشند، معرفی

مقاله حاضر به . است( CBASP)درمانی تحلیل شناختی رفتاری به شکل اختصاصی برای افسردگی مزمن طراحی شده، نظام روان

 . پردازدشناسی و ساختار درمان و نیز اثربخشی این رویکرد در درمان افسردگی مزمن میمعرفی نظریه آسیب

 رفتاری، افسردگی مزمن، افسردگی غیرمزمن -نظام تحلیل شناختی: کلید واژه ها

 

mailto:Kh.alavi@ub.ac.ir
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پریشانی و ذهن آگاهی در دانشجویان  پیش بینی وابستگی به تلفن همراه براساس اجتناب تجربه ای، تحمل

 دانشگاه آزاد تهران مرکز

 5وحید حاجی علیانی 4رعنا زهتابی  3ثریا ابراهیمی 2محمود کهریزی 1محبوبه علی پور

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران -0

 اسی  دانشگاه کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانکارشناسی روانشناسی، گروه روانشن -0

 دانشجوی  دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی  دانشگاه تبریز، تبریز، ایران  -:

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، تبریز -0

 انشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی د -:

zhtabyrna@gmail.com 

این مطالعه با هدف پیش بینی وابستگی به تلفن همراه براساس اجتناب تجربه ای، تحمل پریشانی و ذهن آگاهی در  :مقدمه

  .دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز انجام شد

 000. دانشگاه آزاد تهران مرکز بودجامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان . العه، از نوع توصیفی و همبستگی بوداین مط : روش 

شرکت کنندگان مقیاس وابستگی به تلفن همراه، مقیاس پذیرش و عمل، . نفر به صورت تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند

DTS-15   وFMI  و  و استرسDASS-21 سرانجام،، داده ها با نرم افزار   .درا تکمیل کردنSPSS-20  و با استفاده از آزمون

 .همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام تجزیه و تحلیل شدند

 ( r=0.49 )  ،P<0.01 ، تحمل پریشانی( r=0.46 )  ،P<0.01اجتناب تجربه اینتایج پژوهش نشان داد که : یافته ها

هم چنین، بر اساس نتایج . رابطه مثبت و معنا دار داشتوابستگی به تلفن همراه با   ( r=0.51 )  ،P<0.01 و ذهن آگاهی

درصد تغییرات مربوط  :0توانستند  براساس اجتناب تجربه ای، تحمل پریشانی و ذهن آگاهیتحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام، 

 .(P<0.001) را تبیین نمایندوابستگی به تلفن همراه به 

را می توان به عنوان  اجتناب از تجارب درونی، تحمل پریشانی ها  و ذهن آگاهیفته های پژوهش حاضر، براساس یا :نتیجه گیری

 .در نظر گرفت وابستگی به تلفن همراهمتغیرهای پیش بین 

 اهاجتناب تجربه ای، تحمل پریشانی، ذهن آگاهی، دانشجویان، وابستگی به تلفن همر: کلید واژه ها

mailto:zhtabyrna@gmail.com
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 بررسی رابطه بین ذهن آگاهی و هوش هیجانی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان

 3میترا مصلحی جویباری،  *2، یارعلی دوستی 1شهین غالم نتاج

. ایراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، -0
shahin.gholamnataj@yahoo.com 

 دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران  -0

 دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران -0

 

ن ذهن آگاهی و هوش هیجانی با بهزیستی روانشناختی  دانش آموزان دختر هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بی :مقدمه

 .بود

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است : روش

نمونه آماری این پژوهش بر  .نفر می باشند، تشکیل دادند :6:9که تعداد کل آنها برابر  0:91دوم شهر بابل در سال تحصیلی 

نفر با  استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب  80:با توجه به حجم آماری ( 0911)اساس جدول کرجسی ومورگان

در . آن بود -ابزارگرد آوری دادها اس بهزیستی روانشناختی، پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی و مقیاس هوش هیجانی بار.شدند

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته   00نسخه  spssداده ها بعد از گرد آوری و کد گذاری با استفاده از نرم افزار   این تحقیق،

اقتصادی پاسخگویان و توصیف متغیر های  _جهت توصیف داده ها و ترسیم تصویری کلی از ویژگی های جمعیتی و اجتماعی. است

سپس با استفاده از آمار استنباطی و تحلیلی . استفاده شده است( فراوانی، درصد، میانگین)وابسته و مستقل تحقیق، از آمار توصیفی

 .نظیر ضرایب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون فرضیه های تحقیق آزمون گردید

بستگی هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر ارتباط و همبینی پژوهش نشان داد که  ها یافته :ها یافته

ای مشابه بین ذهن آگاهی با بهزیستی روانشناختی و ذهن آگاهی با هوش هیجانی  همچنین رابطه. مثبت و معناداری وجود دارد

 .مشاهده شد

با افزایش ذهن آگاهی و هوش هیجانی در بین افراد از جمله دانش اموزان دختر، بهزیستی روانشناختی انها  :نتیجه گیری

ه براین، افزایش ذهن آگاهی در بین افراد از جمله دانش اموزان دختر منجر به افزایش هوش هیجانی آنها عالو. یابد افزایش می

 .شود می

 .ذهن آگاهی، هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی، دانش آموزان دختر :کلید واژه ها

 

mailto:shahin.gholamnataj@yahoo.com
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 بندی، تحقیقات و مداخالتمفهوم: شفقت به خود

 3سحر رفیعی، 2، سجاد خانجانی1علی اکبر فروغی

 دکترای تخصصی روانشناسی بالینی،استادیار گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، ایران -0

( انستیتو روانپزشکی تهران)دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان  -0

 ،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارشناس -:

 

و « شفقت»آگاهی و پذیرش هستند، رفتاری که عمدتاً مبتنی بر ذهن -های شناختیبا ظهور موج سوم درمان :مقدمه

ه خود بندی سازه شفقت ببه مفهوم :011کریستین نف در سال . است نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفته« شفقت به خود»

. های آن است هدف از این مقاله بررسی و معرفی شفقت به خود و مؤلفه.. پرداخت و ابزارهایی نیز به منظور سنجش آن معرفی کرد

نفس، همچنین منشاء شفقت به خود و نقش آن در  شناسی روانی و بهزیستی، تمایز آن از عزت همچنین به ارتباط آن با آسیب

 . شودمیهای درمانی پرداخته موقعیت

پابمد، های اطالعاتی،  شده در پایگاه انجام شده است، از مقاالت نمایه 0108در این مطالعه مروری که در سال : روش

مقاله بود که تحقیقات کیفی و  6: شده شامل مجموعه مقاالت بررسی .اسکالر و اسکوپوس استفاده شد دایرکت، گوگل ساینتس

 .بان انگلیسی دربرداشترا به ز تاکنون :011از سال  کمّی

شفقت . دهد شفقت به خود با اضطراب و افسردگی کمتر و بهزیستی روانشناختی باالتر مرتبط استنتایج نشان می :هایافته

شفقت به خود  -های مثبت در مورد خود نیستها یا ارزیابیشود، اما آن مبتنی بر قضاوتهای مثبتی منجر میبه خود به هیجان

براساس نظر . نفس دارد مثبت با خود است، بنابراین شفقت به خود از همین لحاظ تفاوت چشمگیری با عزتنوعی رابطة 

-دهد با مداخالت درمانی    میشفقت به خود ریشه در روابط اولیه فرد با مراقبین خود دارد، اما پژوهش نشان می( 0119)گیلبرت

 .توان آن را افزایش داد

. گذرد اما به تحقیقات زیادی منجر شده استوجود اینکه از عمر مفهوم شفقت به خود خیلی نمیدرمجموع، با : گیرینتیجه

آگاهانه، درمان مبتنی بر شفقت، کاهش استرس هایی مانند آموزش ذهن مشفق، شفقت به خود توجهتواند با درمانشفقت می

آگاهی افزایش یالکیتیکی و شناخت درمانی مبتنی بر توجهآگاهی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتاردرمانی دمبتنی بر توجه

 .یابد

 سازی، مداخالتموج سوم، شفقت به خود، مفهوم :هاکلید واژه
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شناختی در رابطه بین افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی و  کیفیت زندگی  پذیری روان ای انعطاف نقش واسطه

 در دو بعد روانی و جسمانی

 :، زهرا زنجانی0امیدی، عبداهلل 0علی فقیهی

 .شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشجوی کارشناسی ارشد روان -0

alifaghihi180@yahoo.com 
 .شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان استاد و مدیر گروه روان -0

 شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان استادیار گروه روان -:

 

بدن را در  –های ذهن شناختی، مدلی است که تئوری پذیری روان رش و تعهد با مرکزیت انعطافدرمان مبتنی پذی :مقدمه

بنابراین، تحقیق حاضر با . نماید از طرفی افسردگی اساسی نیز هم ذهن و هم بدن بیمار را درگیر می. کند کاربست خود لحاظ می

ین افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی و  کیفیت زندگی در شناختی در رابطه ب پذیری روان ای انعطاف هدف تبیین نقش واسطه

 .دو بعد روانی و جسمانی انجام گرفت

به علت آسیب مغزی تروماتیک در بیمارستان  :0:9-96های  جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی بودند که بین سال : روش

 –های افسردگی بک  نامه صورت هدفمند انتخاب و به پرسش نفر از این بیماران به 11. شهید بهشتی کاشان پرونده درمانی داشتند

تجزیه وتحلیل . پاسخ دادند (SF-12)، و فرم کوتاه بررسی سالمت (AAQ-II)نسخه دوم  –، پذیرش و عمل BDI-II))نسخه دوم

 . ها با روش همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه سلسله مراتبی انجام شد داده

رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نشان .  >p)10/1(حقیق به طور معنی داری با هم رابطه داشتند تمام متغیرهای ت :ها یافته

ای جزئی در رابطه بین افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی و   شناختی به طور معنادار، نقش واسطه پذیری روان داد که انعطاف

آزمون . کند ایفا می( >1P/:1استاندارد،  β= -18:.1)جسمانی و( >10/1Pاستاندارد،  β= -1.000)کیفیت زندگی در دو بعد روانی

 .تایید کرد( >Z ،1:/1P=:0.01)و هم جسمانی ( >Z ،10/1P=010.:)سوبل نیز این نقش را هم در بعد روانی 

ی شناختی را به عنوان میانجی رابطه بین افسردگی اساسی پس از آسیب مغز پذیری روان تحقیق حاضر انعطاف :گیری نتیجه

بدن در درمان افسردگی  –های ذهن  کرد که این امر با تئوری و کیفیت زندگی هم در بعد روانی و هم در بعد جسمانی آن معرفی 

شناختی هسته مرکزی مدل آن  پذیری روان توان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را که انعطاف سازگار است؛ بدین معنا که می

 .در درمان افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی و نیز ارتقای کیفیت زندگی این بیماران دانستباشد، کاربست بالینی مناسبی  می

 شناختی، افسردگی، کیفیت زندگی، مدل درمان مبتنی پذیرش و تعهد پذیری روان انعطاف :کلید واژه ها
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 نقش تنظیم هیجان در رفتارهای اعتیادی

 2، 1امیرقادری

 اد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایراناستادیار، گروه مطالعات اعتی. 0

 استادیار، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگرنژاد و متینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. 0

ثل ایدز، هپاتیت و ای است که فرد را مستعد مشکالت جدی موابستگی به مواد یکی از اختالالت مزمن و عودکننده: مقدمه 

کنندگان مواد طور مداوم نرخ باالی مشکالت روحی و روانی را در مصرفمطالعات اپیدمیولوژیک به. سایر اختالالت مزمن می کند

آمیز و ولع های مخاطرههای تنظیم هیجان، شرکت در رفتارتوان به عدم دسترسی به استراتژیجمله میدهد و از آنگزارش می

بر اساس باشد شده برای مصرف کنندگان مواد میهمچنین، کژکاری در تنظیم هیجان، از مشکالت مطرح . کرد مصرف اشاره

ها  بررسی نقش فرآیندهای تنظیم هیجانی و تاثیر آنهدف  .شود های اخیر، اعتیاد به عنوان بعد تاریک هیجان شناخته می پژوهش

کوب هیجان در اعتیاد و بررسی ارتباط انواع هیجان با مواد در افراد وابسته به مواد در انواع اعتیاد، بررسی نقش ابراز، پردازش و سر

های مبتنی بر تنظیم هیجان  اثربخشی درمانو دراعتیاد  هیجان، نمود انواع هیجان به نقش تنظیم مطالعه مروری حاضر. می باشد

را برای کاهش آسیب ناشی از اعتیاد از طریق طرح یک یک روش درمانی  مروری در نهایت این مطالعهدر ، همچنین .اشاره دارد

، تنظیم هیجان با در نظر گرفتن ابعاد زیستی، روانی و طرحمطابق با این . می کندروند هیجان در رابطه با شروع اعتیاد ارائه  مدل

دوران  ابعاد مختلف در در بنابراین با آموزش تنظیم هیجان. دارد گرایش به مواد مخدراجتماعی نقش مهمی در پیشگیری از 

 . به مصرف مواد مخدر پیشگیری کردتوان از روی آوردن می نوجوانی

 تنظیم هیجان، اعتیاد: کلید واژه ها
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 مقایسه افسردگی و ذهن آگاهی زنان مبتال به سرطان سینه و  همتایان عادیشان

 4، مصطفی سروی زاده3، عبداهلل امیدی2، زهرا زنجانی1وجیهه قربانی

 ارشناسی ارشد،گروه روانشناسی بالینی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علومپزشکی کاشان،کاشان، ایرانک -0

 پزشکی کاشان، کاشان، ایران لومعبالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  استادیار،گروه روانشناسی   -0

 ن، ایرانگروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشا استاد،  -:

 ، کاشان، ایران اهلل یثربی کاشان بیمارستان آیت متخصص رادیوتراپی و انکولوژِی، -0

سرطان سینه شایع . سرطان نوعی بیماری است که با رشد کنترل نشده سلول های غیر طبیعی همراه می باشد  :مقدمه 

اکی از آن است که افسردگی و اضطراب مطالعات ح. ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان سراسر جهان محسوب می شود 

شایع ترین مشکالتی است که این بیماران با آن مواجه می شوند،از طرفی پیش بینی می شود ذهن آگاهی نیز ، به معنای توجه 

 .، در این افراد کاهش می یابد( بودن در حال حاضر،هدفمند،خالی از قضاوت) کردن به شیوه ای خاص 

سینه  بدین منظور از میان کلیه زنان متاهل مبتال به سرطان. رویدادی میباشد ای پس وع علی مقایسهاز ن حاضر پژوهش :روش 

 01گیری هدفمند انتخاب شدند و  نفر به روش نمونه 01بودند  کاشان مراجعه کرده  بهشتی اهلل یثربی و شهید  که به بیمارستان آیت

 یرهایمتغ وعوامل  یهگروه از نظر کل دو و هرگیری دردسترس انتخاب شدند  مونهزن سالم متاهل نیز از میان زنان بهنجار به روش ن

ابزارهای مورد استفاده این پژوهش شامل، . ی شدندگروه یساز همسان ...( تاهل و وضعیت شغل، تحصیالت، سن ،)کننده مخدوش

ازطریق آمار   و SPSS 16استفاده از ها با  داده .و پرسشنامه ذهن آگاهی بودند (DASS-21) استرس .یافسردگ .اضطراب پرسشنامه

 .گرفتند تحلیل قرار و   مورد تجزیه( مستقل t)آماراستنباطی  و  توصیفی 

نتایج نشان داد که دو گروه زنان مبتال به سرطان و همتایان عادیشان در افسردگی تفاوت معنادار داشتند  :یافته ها

(610/06-=t  ،10/1=sig ) ی ذهن آگاهی نیز تفاوت دو گروه معنادار بود و همچنین در مولفه(118/:-=t،110/1=sig. ) 

نتایج دو گروه نشان می دهد که سطح متغیر افسردگی در زنان مبتال به سرطان سینه بیشتر از همتایان  :نتیجه گیری 

ان دهنده ی درگیری ذهنی با سالمشان می باشد و از طرفی متغیر ذهن آگاهی در مبتالیان کمتر از نمونه سالم می باشد که نش

 .خاطرات گذشته و رویداد های محتمل و آینده است

 افسردگی، ذهن اگاهی ، سرطان سینه :کلید واژه ها
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 آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و افکار ناکارآمداثربخشی  تعین

 2، میترا مصلحی جویباری1رحیم کریم پور

 رانیقائمشهر، ا ن،یفرورد یموسسه آموزش عالگروه روانشناسی، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،  -0

 رانیقائمشهر، ا ن،یفرورد یموسسه آموزش عال ،یگروه روانشناسدکتری روانشناسی تربیتی،  -0
 

 :00ان کارمند، و افکار ناکارآمد جانیه میبر تنظ یآموزش ذهن آگاههدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی : مقدمه

 . بود بابل یکدانشگاه علوم پزش

. باشد یم آزمون با گروه کنترل وگمارش تصادفی پس _آزمون شیبا طرح پ یشآزمای مهین روش پژوهش حاضر،: روش

حجم نمونه با . بودندنفر  91به تعداد  0:91بابل در سال  یدانشگاه علوم پزشک :00کارمندان  هیجامعه پژوهش حاضر شامل کل

در  یرینفر در نظر گرفته شد که به صورت نمونه گ 1:نفر و در مجموع  :0و کنترل  شیآزماهر گروه  یتوجه به طرح پژوهش، برا

پرسشنامه تنظیم ابزار گردآوری دادها،  .و کنترل قرار گرفتند شیدو گروه آزما رد یدسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادف

و  هیتجز یبرا. بود( 0981)بک  ناکارآمد ینگرش ها و پرسشنامه (0116)گارنفسکی و کرایج  نسخه کوتاه یهیجان _ یشناخت

چند  انسیکوار لیتحل) یاستنباطآمار و ( یدگیوکش یانحراف استاندارد، کج ن،یانگیم)یفیآمار توص یروش هااز داده ها  لیتحل

 .استفاده شد 00نسخه   spssبه کمک نرم افزار  (یریمتغ

و افکار ناکارآمد کارمندان  جانیه میبر تنظ یآموزش ذهن آگاه نا ست که،نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر آ: یافته ها

 (.p<0/05)تأثیر مثبت دارد بابل یدانشگاه علوم پزشک :00

 .افراد استفاده کرد افکار ناکارآمد کاهش و جانیه میتنظبنابراین می توان از این آموزش جهت افزایش : نتیجه گیری

 تنظیم هیجان، افکار ناکارآمدآموزش ذهن آگاهی،  :ها کلیدواژه
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 هیجانی و حساسیت اضطرابی و اعتیاد به اینترنت در زنان شاغل و خانه دار –مقایسه خود تنظیمی شناختی 

 *2پیمان یوسف زاده  1فاطمه کریمی تابش

 .دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن -0

 .انشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی مشاوره ، د -0

 

هیجانی و حساسیت اضطرابی و اعتیاد به اینترنت در زنان  –هدف مطالعه حاضر مقایسه خودتنظیمی شناختی  :مقدمه 

 . شاغل و خانه دار بود

. انجام شد 91-96و خانه دار؛ طی سال ( اولیا مربیان)نفر از زنان شاغل  081مقایسه ای حاضر روی   –مطالعه ی علی  :روش

نفر از زنان  61و خانه دار  نفر از زنان 61) نفری  61نه گیری تصادفی ساده دو گروه از جامعه آماری مذکور به صورت روش نمو

هیجانی گارنفسکی و حساسیت اضطرابی پترسون و –داده ها از طریق پرسشنامه های خودتنظیمی شناختی. انتخاب  شد ( شاغل 

و با روش آماری ضریب  01ویرایش  spssتحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار . کیمبرلی یانگ جمع آوری شدنداعتیاد به اینترنت 

 .همبستگی پیرسون و آزمون تی دو نمونه مستقل انجام شد

ی وجود شاغل و خانه دار تفاوت  معنادار هیجانی زنان  شناختی نتایج به دست آمده نشان داد که بین خودتنظیمی : یافته ها 

 <P)شاغل و خانه دار تفاوت  معناداری وجود ندارد  همچنین بین حساسیت اضطرابی زنان (. =t-1/ 600و   P>0/05)ندارد 

و  P> 0/05)شاغل و خانه دار تفاوت  معناداری وجود ندارد  همچنین بین اعتیاد به اینترنت زنان (.  =t-100/0و   0/05

:89/:T=         .) 

هیجانی و حساسیت اضطرابی و اعتیاد  –یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری میان خودتنظیمی شناختی  :نتیجه گیری 

 .به اینترنت زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد 

 هیجانی، حساسیت اضطرابی، اعتیاد به اینترنت_خودتنظیمی شناختی: کلید واژه ها
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ریشانی و خود کنترلی در دانشجویان وابسته به شبکه های اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر تحمل پ

 اجتماعی

 5وحید حاجی علیانی  4 ثریا ابراهیمی3اکرم عباسی  2محبوبه علی پور 1محمود کهریزی

 کارشناسی روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران -0

 گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز، تبریز، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،  -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایران -:

 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران -0

 نشناسی بالینی دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روا -:

mahbwbhlypwr6@gmail.com 

وابستگی به شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل ناشی از گسترش تکنولوژی مورد توجه قرار  در سالهای اخیر  :مقدمه

اثربخشی اساس،  نیبر ا. رلی از سازه های مهم در مدیریت رفتارهای اعتیاد گونه می باشدتحمل پریشانی و خودکنت. گرفته است

 انجام شدآموزش مهارت های ذهن آگاهی بر تحمل پریشانی و خود کنترلی در دانشجویان وابسته به شبکه های اجتماعی 

پژوهش شامل تمام  یجامعه آمار. انجام شد تبریزدر  0:91در سال  یک طرح نیمه آزمایشی کیمطالعه حاضر در قالب  : روش

قرار  شیو در دو گروه شاهد و آزما شدندانتخاب  دردسترسبه صورت  دانشجویاننفر از  08تعداد . بود دانشجویان دانشگاه تبریز

و گروه  قرار گرفت( ساعت و هفته ای یک بار 0هر جلسه ) یآگاه ذهن مهارت هایجلسه تحت آموزش  8 یط شیگروه آزما. گرفتند

یک ماه پس از پایان )و پیگیری  آزمون پس آزمون، شیهر دو گروه، در پ شرکت کنندگان در. نکرد افتیرا در یا مداخله چیشاهد ه

و با استفاده افزار مطالعه با نرم یها داده .و فرم کوتاه خود کنترلی تانجی را تکمیل کردند مقیاس های  (مطالعه

 شد لیو تحل هیتجزهای مکرر  گیری اریانس با اندازهآزمون تحلیل واز 

تحمل پریشانی و خود که میانگین نمرات نشان داد  آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر آزمون جینتا :ها افتهی

 .کنترلی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است

رفتاری اعتیادگونه قرار گرفته و ضمن ارتقا   اثربخش در یمداخالت یها جزء برنامه تواند یم یآگاه ذهنزش آمو :گیری نتیجه

 . تحمل پریشانی و خود کنترلی ادر مدیریت وابستگی به شبکه های اجتماعی موثر باشدسطوح ن

 بکه های اجتماعیذهن آگاهی، تحمل پریشانی، خود کنترلی، دانشجویان، وابستگی به ش : کلید واژه ها

 

 مبتال به مولتیپل اسکلروزیسن زن بیمارااضطراب سالمت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  بر  تاثیر

3، عبدالرضا ناصر مقدسی2 ، عبداهلل امیدی*1علی کیهانی  

mailto:mahbwbhlypwr6@gmail.com
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                                   کارشناس ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران                           . 0

 keyhani.psychologist@gmail.com 

 استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران .0

 استادیار، گروه علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران .:

دارد و مشکالت روانشناختی متعددی ایجاد  در ایران روندی افزایشی (MS)ابتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس  :مقدمه

.  ه اشاره کردئلتوان به نگرانی در رابطه با وضعیت سالمتی و درگیری ذهنی با این مساز  جمله مشکالت روانشناختی می؛ کندمی

بیماران زن  بر اضطراب سالمت  (ACT) با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه به بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 .پردازدمی MSمبتال به 

به صورت  MSبیمار زن مبتال به  1:تعداد  (IRCT2017040833079N2) در این پژوهش کارآزمایی بالینی :روش

پیاپی  هفته 8به صورت  ACTدرمان . قرار گرفتند  ACTتصادفی در کلینیک فوق تخصصی بیمارستان سینا تهران تحت درمان 

ماه بعد از مداخله از پرسشنامه  0هفته مداخله و  8قبل از درمان، بعد از . ه برای گروه مداخله اجرا شددقیق 91و هر جلسه 

های به دست آمده با داده.  اضطراب سالمت سالکوسکیس و واریک و پرسشنامه اضطراب پنسیلوانیا جهت ارزیابی استفاده گردید

 .مورد ارزیابی قرار گرفتند  SPSS24و با استفاده از نرم افزار   ANOVA استفاده از

مطابق  .(P > 0.05) دراین مطالعه، تفاوت معنی داری بین دو گروه در متغیرهای دموگرافیک وجود نداشت :یافته ها

توان گفت تغییر میانگین نمرات کلیه متغیرهای گروه مداخله در مرحله پس آزمون و پیگیری میانگین متغیرهای پژوهشی می

همچنین اثر تعامل . (P>0.05)در مقابل تفاوت معناداری در میانگین مراحل گروه کنترل ایجاد نگردید . (P<0.05)معنادار است 

 =F (2 ,36 )) اضطراب پنسیلوانیاو  (F (2 ,36 )= 9.59 , d= 0.65, p<0.001)بندی برای متغیر اضطراب سالمت  مراحل و گروه

7.552 , d= 0.789, p<0.014)  آمدمعنادار به دست. 

بر اساس این پژوهش از  مداخله . بر اضطراب بیماری های مزمن تایید گردیده است ACTاثر بخشی درمان  :نتیجه گیری

ACT زن مبتال به   نیز برای درمان و کاهش اضطراب سالمت بیمارانMS می توان استفاده کرد. 

 ل اسکلروزیسدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب سالمت، مولتیپ :ها کلید واژه
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 عملی در جمعیت غیر بالینی-نقش باورهای فراشناختی در عالیم اضطراب اجتماعی و عالئم وسواس فکری

 3، امیر علی جعفری کیا2، مصطفی طوبائی1کریم گل محمدی

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی،  بخش روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، : نویسنده مسئول -0
Karimgolpsy68@gmail.com 

 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز  -0

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد رودهن -:

. دانست« نمی دانیم دانستن چیزی که می دانیم و چیزی که ما»، «تفکر درباره تفکر»فراشناخت را می توان فرآیند : مقدمه

جبری بر این فرض مبتنی هستند که عالیم اضطراب اجتماعی و افکار  -مدلهای فراشناختی اضطراب اجتماعی و اختالل وسواسی 

ای از شناخت ی جنبههدف از این مطالعه بررسی رابطه. شوندتعبیر میو تجارب ذهنی مزاحم به دلیل باورهای فراشناختی سوء

 .راشناختی با عالیم اضطراب اجتماعی و عالئم وسواسی بودیعنی باورهای ف

به صورت ( دختر :00پسر و 008)دانشجوی دانشگاه  060نوع مطالعه از نوع همبستگی بوده و برای انجام پژوهش، : روش

باری مادزلی اج –های باورهای فراشناختی، اضطراب اجتماعی و پرسشنامه وسواسی گیری تصادفی انتخاب و به پرسشنامهنمونه

 .پاسخ دادند

های باورهای فراشناختی رابطه معناداری با نتایج حاصل از رگرسیون همزمان نشان داد که تعدادی از مؤلفه :یافته ها

با عالیم ( های باورهای فراشناختیاز مؤلفه)دهنده رابطه باورهای فراشناختی منفی همچنین نتایج نشان. اضطراب اجتماعی دارند

 . جبری  بود –وسواسی 

توان گفت که نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری باورهای فراشناختی بر روی اضطراب اجتماعی و عالیم می: نتیجه گیری

 .باشد وسواس می

 عملی –عالیم وسواس فکری  ؛اضطراب اجتماعی ؛فراشناخت :کلید واژه ها

mailto:Karimgolpsy68@gmail.com
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 روان شناختی و تنظیم هیجانی زنان مطلقهبررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری 

 2سامیه سیاه پوش،  1دکتر طاهره گلستانی بخت

 .عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور -0

 tahereh.golestani@yahoo.com، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی -0

آید که یکی از اهداف اصلی آن شمار میرفتاری موج سوم بهمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک درمان شناختیدر: مقدمه

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی . روان موثر باشدتواند در راستای ارتقاء سالمتپذیری روانی است که میافزایش انعطاف

 . ان شناختی و تنظیم هیجانی زنان مطلقه انجام شددرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری رو

، از میان زنان مطلقه 0:91در این پژوهش نیمه تجربی با پیگیری دو ماهه، در خالل اردیبهشت ماه لغایت تیر ماه : روش

-شرکت. شدندگیری هدفمند انتخاب کننده از طریق روش نمونهشرکت 8:کننده به مراکز مشاوره منطقه پنج شهر تهران، مراجعه

-افزار اکسلطور تصادفی از طریق نرمهای ورود و اخذ رضایت آگاهانه وارد فرایند پژوهش شدند و بهکنندگان پس از احراز مالک

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به مدت هشت جلسه هفتگی دو ساعته . آفیس در قالب دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند

های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه داده. های روتین مرکز بودشد و گروه کنترل صرفا پذیرای درمان به گروه آزمایش ارائه

 . واسطه تحلیل واریانس مختلط تحلیل شدآوری و بهتنظیم هیجان و پذیرش و عمل در سه برهه زمانی جمع

ربخشی معناداری بر شاخص انعطاف پذیری روان نتایج اولیه نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اث: هایافته

های مولفه تمامیهمچنین نتایج ثانویه نشان داد که مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر (. p<110/1)شناختی ایفا نموده است 

 محور، مشکالتفهد های  رفتارها و فعالیت مشارکت در در هیجانی، ناتوانی های  پاسخ پذیرش هیجانی از جمله عدمگانه تنظیمشش

نشان از وضوح هیجانی  هیجانی و فقدان موثر تنظیم راهکارهای به دردستیابی هیجانی، محدودیت آگاهی کنترل تکانه، فقدان

 allp’s<110/1)بر این، نتایج تا مرحله پیگیری دو ماهه نیز پایدار مشاهده شد عالوه(. allp’s<110/1)باشد ها میمعناداری آن

 .) 

های های مطالعه حاضر همسو با پیشینه پژوهشی گویای اثربخشی مداخالت موج سوم در ارتقاء شاخصیافته: یگیرنتیجه

 . باشدشناختی میروان

 شناختی، تنظیم هیجان، زنان مطلقهپذیری رواندرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، انعطاف: ه هاکلیدواژ

mailto:tahereh.golestani@yahoo.com
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یک کارآزمایی بالینی : ماران با اختالل روانی سوماتیک سمپتومتأثیر پذیرش و تعهد درمانی بر آگاهی بدنی در بی

 تصادفی

 8، زهرا ساکنی 6،7 یدی، عبداهلل ام 5شایت ، کارل ادوارد  3،4 یلگ، فرزاد  2افشار دی، حم 1یوه کیرضا گ

 رانیاصفهان، اصفهان، ا ی، دانشگاه علوم پزشکیروان قاتیمرکز تحق -0

 رانیاصفهان، اصفهان، ا ی، دانشگاه علوم پزشکیدانشکده پزشک ،یو روانپزشک یروان قاتیمرکز تحق  -0

 رانی، اصفهان، اتندرستیدانشکده دانش  سیرئ -:

 متحده االتی، اایفرنی، کالیانرژ یدانشکده، دانشگاه پزشک مدرس  -0

 ن، آلمابورگی، فراگی، دانشگاه آلبرت لودویگروه روان -:

 رانیکاشان، کاشان ا ی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکینیلبا یگروه روانشناس استاد ،ینیبال یروانشناس یدکتر  -6

 رانیاصفهان، اصفهان، ا ی، دانشگاه علوم پزشک یروان قاتیمرکز تحق  -1

 (نویسنده مسئول)رانیکاشان، کاشان، ا ی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکینیبال یگروه روانشناس -8

در حل مشکالت  یریتواند به طور چشمگ یبرخوردار است و م ییباال تیاهم از یاریاز نظر هوش ی بدنیآگاه شیافزا: مقدمه

هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی  .سمپتوم مؤثر باشد کیسومات یاختالل روانباالخص  یروانشناخت

(ACT )برای آگاهی بدنی در بیماران سوماتیک سمپتوم است. 

در درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان  0108مارس  1:تا  0101دفی از اول دسامبر یک کارآزمایی بالینی تصا :روش

بیماران انتخاب شده به طور . روانی، نمونه گیری در دسترس انتخاب شد -بیمار مبتال به اختالالت روانی :1از . در کاشان انجام شد

گروه کنترل فعال، درمان . درمان دارویی را دریافت کردند( ACT)ا گروه تجربی همراه ب. نفره تقسیم شدند :0تصادفی به سه گروه 

معمول به عالوه آموزش روانشناسی در روانشناسی عمومی را دریافت کردند و گروه درمانی صرفاً درمان دارویی را که معموالً در 

های زیر در مراحل پیش آزمون و پس آزمون نتایج با استفاده از مقیاس . مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گرفت دریافت کردند

داده ها با استفاده از آزمون های آمار . پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه آگاهی بدن شیلدز: و پیگیری دو ماهه بدست آمد

 IBM-SPSSو تحلیل اندازه گیری های مکرر، آزمون های واریانس و مجذور کای در نسخه ( میانگین و انحراف معیار)توصیفی 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 00نسخه 

نتایج آزمون های . از نظر آگاهی بدنی و متغیرهای جمعیت شناختی بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت :یافته ها

بهبود    در مقایسه با هر دو گروه کنترل ، آگاهی بدنی را به طور مؤثرتر و معنادار ACTپس آزمون و پیگیری نشان داد که گروه 

 (.p=  10/1)می بخشد 

 .با موفقیت آگاهی بدن را در بیماران دارای اختالالت روانی سوماتیک سمپتوم را بهبود می بخشد :ACT نتیجه گیری

 ی، اختالالت روانیبدن ی، آگاهیو تعهد درمان رشیپذ: واژه ها دیکل
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طریق تلگرام بر نگرانی، نشخوار فکری، های شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی از اثربخشی آموزش تکنیک

 باورهای شخصیتی بیماران آلوپسی در شهرهای مشهد و تهران

 4،  مریم پیرتاج3، تکتم سادات میرزایی صبی2، فاطمه شهابی زاده1مهدی ماندگار

 m.mandegar25@gmail.com .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند -0

 .روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد تهران مرکز دکتری  -0

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند -:

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند -0

(      مترسانتی 0-0)محدوده مشخص  آتا یک بیماری ریزش مو، بدون عالمت در منطقه ای کوچک باآرهآلوپسی: مقدمه

ها بصورت جداگانه باقی بمانند و حتی ممکن است به هم متصل شوند و باعث از دست دادن موی باشدکه ممکن است این تکهمی

های شناخت درمانی مبتنی بر پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تکنیک. تمام پوست سر و حتی موهای بدن شوند

بیماران ( های شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواساختالل)هی از طریق تلگرام بر نگرانی، نشخوار فکری، باورهای شخصیتی ذهن آگا

 . آلوپسی در شهرهای مشهد و تهران انجام شد

جامعه آماری پژوهش شامل . پس آزمون با گروه گواه است-این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون :روش

از بین افراد مبتال به آلوپسی  .باشدمی 0:91در سال ( تهران و مشهد)نان و مردان مبتال به آلوپسی، عضو انجمن آلوپسی ایران ز

طور تصادفی در دو گروه  نفر از اعضای داوطلب در تهران و مشهد بصورت در دسترس انتخاب و به 1:عضو انجمن آلوپسی ایران، 

های ذهن آگاهی از طریق تلگرام قرار  یکتکنگروه آزمایش تحت آموزش . قرار گرفتند( نفر :0)ل و گروه کنتر( نفر :0)آزمایش 

ها از پرسشنامه پنسیلوانیا می یر، میلر، متزگر و پوروک، برای گردآوری داده. ی داده نشدا مداخلهگرفتند ولی گروه کنترل هیچ 

های شناختی تکنیک روش اجرای مداخله. خصیتی فرمین استفاده شدنشخوار فکری نولن هوکسما و مارو  و پرسشنامه باورهای ش

جلسه به گروه آزمایش بود و گروه گواه هیچ درمانی دریافت  8درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی از طریق تلگرام به صورت آموزش در 

 . نکردند

نتایج نشان داد که پس از تعدیل  .ه استتک و چند متغیره استفاده شد انسیکووارها از تحلیل برای تحلیل داده: هایافته

تفاوت معناداری از نمرات نگرانی و نشخوار فکری و اختالل شخصیت  آزمون پسبین میانگین نمرات دو  گروه در  آزمون شیپنمرات 

 .وابسته وجود داشته است

از طریق تلگرام بر کاهش آگاهی  بر ذهنهای شناخت درمانی مبتنی  یکتکننشان داد که آموزش  ها افتهی :نتیجه گیری

همچنین نتایج نشان داد که پس از تعدیل . نگرانی و نشخوار فکری و اختالل شخصیت وابسته، بیماران آلوپسی مؤثر بوده است

تفاوت معناداری از باورهای شخصیتی، اختالل شخصیت اجتنابی و  آزمون پسبین میانگین نمرات دو  گروه در  آزمون شیپنمرات 

 .یت وسواسی وجود نداشته استاختالل شخص

 های شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق تلگرام،  نگرانی، نشخوار فکری، باورهای شخصیتیتکنیک :هاکلید واژه

 .، بیماران آلوپسی(های شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواساختالل)
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 اجباری-وسواسی اختالل عالئم شدت کاهش بر هیجانی درمانی تاثیر طرحواره

 3زرین حسین ،2معروفی محسن ،1اروجه محمدی مرضیه

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی - 0

 دانشیار روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -0

 استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر -:

 

ه و عالئم ناتوان کننده آن کارکرد میان اجباری یکی از مشکالت جدی سالمت روانشناختی بود -اختالل وسواس: مقدمه

 عالئم شدت کاهش بر هیجانی درمانی طرحواره تاثیربررسی  پژوهش حاضر با هدف. فردی، شغل و زندگی فرد را مختل می کند

 . اجباری انجام گرفت-وسواسی اختالل

بوده و برای نمونه گیری از ( طرح پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل ) روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی : روش

. نفره در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند :0روش نمونه گیری در دسترس استفاده و به صورت تصادفی در دو گروه 

ابزار این . دقیقه به صورت گروهی برگزار شد 91جلسه هفتگی  01طی ( واره درمانی هیجانی طرح)  ESTبرای گروه ازمایش روش 

و مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی بود و داده ها با استفاده از  (YBOCS)براون _اجباری ییل_وسواسی ش شامل مقیاسپژوه

 .تحلیل شد SPSS 19نرم افزار آماری 

 گروه و درمانی طرحواره گروه در اجباری وسواس اختالل عالئم نمرات بین نتایج تحلیل داده ها نشان داد که : یافته ها

 .دارد وجود اوتتف کنترل

 داری معنی طور به را اجباری وسواس اختالل عالئم نمرات است توانسته درمانی طرحواره آموزش بنابراین :نتیجه گیری 

 مثل موجود های درمان کنار در یا درمانی مستقل روش عنوان به توان می درمانی روش این از لذا. (P=0.001)دهد  کاهش

 .کرد استفاه اجباری_وسواسی اختالل ردچا بیماران برای دارودرمانی

 اجباری_اختالل وسواسی ،( YBOCS)براون _ییل هیجانی،  درمانی طرحواره   :کلید واژه ها
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 اختالل کژ کاری جنسی زنان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بربررسی 

 3فاطمه برزکار 2فارسانی  آتوساخسروی، 1زاده مردانی اسماعیل

 pshba@yahoo.com( نویسنده مسئول) دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندنشجوی دکترا روانشناسی بالینی، دا -0

 واحد کرمان آزاداسالمی عمومی، دانشگاه ارشد روانشناسی کارشناسی -0

 آزادشهرکرد عمومی دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناسی -:

 

بوده  اختالل کژ کاری جنسی زنان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بربررسی هدف از پژوهش حاضر  :مقدمه

 . است

جامعه آماری پژوهش حاضر، . پس آزمون با گروه گواه بود -ات نیمه آزمایشی، طرح پیش آزموناین پژوهش از نوع مطالع :روش 

حجم نمونه گزینش گردید (نفر011)نفر  می باشند به تناسب تعداد زوجین 011داد بین مراجعین مرکز ناباوری شهر اصفهان به تع

نفر  :0)نفر بصورت تصادفی  برگزیده شدند  1:نفر به طور تصادفی پرسشنامه عملکرد جنسی داده شد که از بین آنها  81یعنی 

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه . دندکه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب ش( نفر گروه کنترل :0گروه آزمایش و 

شد،داده ها با  ارائه آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان ساعته :.0جلسه  8آزمایش  گروه به. عملکرد جنسی استفاده گردید

 مورد تحلیل قرار گرفت، ( آنکوا)شاخص آماری تحلیل کوواریانس

بنابراین نتایج نشان داد که درمان . به پیش آزمون تفاوت داشته است نشان داد که میانگین پس آزمون نسبت نتایج :یافته ها

 .تاثیر دارد بر اختالل کژ کاری جنسی زنانشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی 

 امکان این فرد به منفی، خودآیند افکار کاهش با  نیز آگاهی ذهن بر مبتنی رفتاری -شناختی درمان حقیقت در :نتیجه گیری 

 از گذشته، ناخوشایند افکار نشخوار یا و آینده از نگرانی بر تمرکز جای به و باشد داشته تری بیش کنترل خود افکار رب که دهد می را

 .یابد تسلط ها آن بر و یافته اطالع افکار

 

 اختالل کژ کاری جنسی زنان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی،:  کلید واژه ها

mailto:pshba@yahoo.com
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 درتقلیل افسردگی دانشجویان کم بینای آرپی DBTاثربخشی رفتاردرمانی

 3حسین سراوانی ،2منصور شادکام ،1حسین مظفری 

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،سرپرست آموزش وپرورش استثنایی شهرستانهای استان -0

 hosseinm1258@gmail.comتهران،

 انجمن نابینایان ایران، کارشناس ارشد توانبخشی ،-0

 آموزش وپرورش استثنایی  ناسی،کارشناس ارشد روانش-:

 

این گروه از بیماری ها شبکیه را .  آرپی نامی است که به گروهی از بیماری های چشمی ارثی و ژنتیکی اطالق میشود :مقدمه

ی را متاسفانه این رخداد بتدریج و ناگهانی حداکثر بینایی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد بالطبع ابعاد سالمت و. مبتال می سازد

هدف . به خطر می اندازد که نیاز به مداخالت روانشناختی جهت بازگشت حداکثری فرد آسیب دیده به زندگی محسوس می باشد

به عنوان راهکاری برای کاهش میزان افسردگی دانشجویان ( DBT)از این پژوهش تعیین میزان اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک

 .کم بینای آرپی بود

 نفر00حجم نمونه. اری شامل کلیه دانشجویان کم بینای آرپی دانشگاههای استان تهران به تعداد می باشدآم جامعه :روش

آوری  برای جمع . از دانشجویان مذبور و روش انتخاب آنها تصادفی بود( نفر به طور مساوی در هردوگروه آزمایش وکنترل1تعداد)

 01 درمرحله مداخله گروه آزمایش به مدت. مون و پس آزمون استفاده شدافسردگی بک در مراحل پیش آز  ها از پرسشنامه داده

گیرند؛  مختلف فرامی های متنوعی را در چهار دسته  ساعته تحت رفتار درمانی قرار گرفتندکه دراین جلسه ها، افراد مهارت 0 جلسه

ها  های تعدیل احساسات و مهارت ، مهارت(تپذیرش واقعی) ، مهارت پذیرش پریشانی(ارتباط مؤثر) های اثربخشی بین فردی مهارت

ها به کمک نرم   تحلیل داده. ای در یافت نکرد در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله .یا فزایش هوشیاری فراگیر

 .نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنا داری بین دو گروه نشان داد. انجام گرفت( SPSS)افزار

 .ز آن است رفتار درمانی دیالکتیک بالخص بصورت گروه درمانی در کاهش افسردگی اثربخش استیافته ها حاکی ا :یافته ها

نتیجه پژوهش نشان می دهد که سازگاری با شرایط جدید مهمترین اصل در مداخالت روانشناختی برای افراد  :گیری نتیجه

 .میسر می باشد کم هزینه ودر زمان معقول DBTکم بینای آرپی می باشد که روش رفتاردرمانی

 ،کم بینای آرپی، دانشجوDBTرفتاردرمانی :کلیدواژه ها
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آموزان مبتال به بر اضطراب حالت و تبحر حرکتی دانش( یوگای خنده)تاثیر آموزش خنده درمانی کاتاریا 

 ناتوانیهای خاص یادگیری

 4، مریم گنجی3، شکوه منتظری2زادگاند قاسمو، داو1مهشاد معتقدی فرد

 انشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایراندکترای رو -1

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن -2

 دانشجوی کارشناسی روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی کاشان  -3

 وانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی کاشان دانشجوی کارشناسی روانشناسی، گروه ر -4

 در رایج بسیار های حرکتی از مشکالتروانشناختی و امتیازات پایین مهارت هایپریشانی از یکی اضطراب به عنوان :مقدمه

یک از آوردهای درمانی موثر، خنده درمانی کاتاریاست که مستلزم تحریکی از روی .یادگیری هستند هایناتوانی به مبتال کودکان

بر ( یوگای خنده)پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش خنده درمانی کاتاریا . بخشی از طریق یوگا استطریق خنده و آرام

 .های خاص یادگیری انجام شدآموزان مبتال به ناتوانیاضطراب حالت و تبحر حرکتی دانش

آموزان مقطع ابتدایی از بین کلیه دانش. ن با گروه گواه بودآزموپس -آزمون آزمایشی با طرح پیشپژوهش از نوع نیمه :روش 

گیری تصادفی ساده برگزیده شده و به آموز به روش نمونهدانش 06های یادگیری شهرستان کاشان، مراجعه کننده به مراکز ناتوانی

جلسه، دو جلسه در هفته   12مدت گروه آزمایش به(. نفر  8هر گروه )صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند 

. های معمول خود پرداختندگروه کنترل به فعالیت. ای در هر جلسه زیر نظر مربی رسمی مورد مداخله قرار گرفتنددقیقه 1:و 

ی و آزمون تبحر حرکتی برونینکس و اوزرتسک( :091)های آماری با استفاده از آزمون اضطراب حالتی اسپیل برگر و همکاران داده

 . و با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSSافزار ها به وسیله نرمداده. آوری شدجمع( 0918)

نتایج تحلیل کواریانس نیز نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در نمره کل اضطراب حالت و تبحر  :هایافته

 (. p<0/05)حرکتی وجود داشت 

 -های آموزشی در کنار سایر برنامه( یوگای خنده)توان گفت خنده درمانی کاتاریا با توجه به نتایج پژوهش می :یریگنتیجه

 .های یادگیری جهت کمک به کاهش مشکالت این کودکان مورد توجه قرار گیرددرمانی در مراکز ناتوانی

های آموزان مبتال به ناتوانیب حالت، تبحر حرکتی، دانش، اضطرا(یوگای خنده)آموزش خنده درمانی کاتاریا  :هاکلید واژه

 خاص یادگیری
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 در افراد مبتال به اختالل خوردن یناسازگار مرکز یو تعهد بر باورها رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش

 2، مهدی ولی زاده0هدا معتمد الصنایعی

 hodamotamedi@yahoo.com. بیرجند  کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد  -0

 .  دکتری روان شناسی عمومی، دانشگاه فرهنگیان مشهد.  -0

 

اختالل خوردن از جمله اختالالت روانی و روان تنی به شمار می رود که مشکالت فراوانی در سالمت جسمانی و  :مقدمه

مان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی باورهای ناسازگار پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی در. عملکرد روانی را باعث می شود

 .مرکزی در افراد مبتال به اختالل خوردن انجام شد

جامعه . پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد –پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که در آن از طرح پیش آزمون  :روش

نفر با  1:راجعه کننده به مرکز مشاوره آرین بودند که از بین آنها تعداد آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتال به اختالل خوردن م

نامه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند سپس هر دو گروه پرسش

گروه آزمایش ، درمان مبتنی بر پذیرش و . دآزمون تکمیل نمودنرا به عنوان پیش( فرم کوتاه)های ناسازگار اولیه یانگ طرحواره

در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و اطالعات حاصل از پیش آزمون و پس آزمون . جلسه دریافت کردند 8تعهد را طی 

 .هر دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

انس نشان داد که در پس آزمون، نمرات باورهای ناسازگار مرکزی، آزمودنی هایی که در جلسات نتایج تحلیل کواری :یافته ها

مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کرده بودند؛ نسبت به آزمودنی هایی که گروه گواه بودند؛ بهبود معناداری داشته است         

(111/1 =p.) 

در جلسات پذیرش و تعهد باعث بهبود باورهای ناسازگار مرکزی  یافته های پژوهش موید آن است که شرکت :نتیجه گیری

 .    در مبتالیان به اختالل خوردن می گردد

 اختالل خوردن، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، باورهای ناسازگار مرکزی :کلید واژه ها
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 رابطه بین اضطراب سالمت با اجتناب تجربه ای و تحمل پریشانی

 3، زهرا زنجانی 2، عبداهلل امیدی1معصومه مقبلی هنزائی

 شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایرانارشد، گروه روانکارشناسی.  -0

 ، ایراناستاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان   -0

 وانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایراناستادیار، گروه ر(: نویسنده مسئول) -:

این افراد مدام با نگرانی و پریشانی از این ترس خود به . شدن مشخص می شود/ترس از بیماربودناضطراب سالمت با : مقدمه

هدف . ز این شرایط سعی در کنترل آن دارندسر می برند و توانایی مقابله و تحمل این وضعیت را ندارند لذا با اجتناب کردن ا

 .پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب سالمت با اجتناب تجربه ای و تحمل پریشانی بود

دانشگاه (پسر11دختر و  001)دانشجوی 081نمونه مورد مطالعه شامل . روش مطالعه از نوع توصیفی و همبستگی بود: روش

ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه . گیری خوشه ای انتخاب گردیدندشیوه نمونه بود که به 0:96-91کاشان در سال تحصیلی 

جهت تحلیل . بود( AAQ-2)و پرسشنامه پذیرش و عمل( DTS)، پرسشنامه تحمل پریشانی(F-shai)پرسشنامه اضطراب سالمت

 .رگرسیون و همبستگی استفاده شد و آزمون SPSS-19ها از نرم افزار داده

، (M=26/86,SD=18/95)اضطراب سالمت: و میانگین متغیرهای پژوهش 0/00گین سنی شرگت کنندگانمیان: هایافته

و نتایج تحلیل رگرسیون . بدست آمد( M=23/25,SD=8/02)و اجتناب تجربه ای ( M=41/27,SD=11/94)تحمل پریشانی 

درصد از تغییرات اضطراب  0/60ی بیش از چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که متغیرهای تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ا

و تحمل پریشانی (=110/1p<،0:/1β)چنین بین اضطراب سالمت با اجتناب تجربه ایهم. کنندسالمت را تبیین می

(110/1p<،60/1β=) در دانشجویان دانشگاه کاشان رابطه معناداری دیده شد. 

بینی و متغیر تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ای قابل پیشنتایج نشان داد که اضطراب سالمت به وسیلة د :گیرینتیجه

عدم تحمل پریشانی، رفتارهای اجتناب و فرار در مقابله با هیجان و عالیم بدنی در افراد دارای اضطراب سالمت را تقویت     . است

سعی دارند به وسیله ی استراتژی هایی که از آنجایی که این افراد توانایی ضعیفی برای مقابله با پریشانی دارند؛ در نتیجه . می کند

 .هدفشان کاهش سریع هیجانات منفی است از این هیجانات منفی اجتناب کنند

 اضطراب سالمت، تحمل پریشانی، اجتناب تجربه ای: کلید واژه ها
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ا بر پذیرش بیماری و راهبردهای کنارآمدن ب( MBCT)آگاهی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

 پذیراسترس در بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک

 3، اصغر کامران 2، زهره عبدالی1کمال مقتدائی

 kmoghtadaei@yahoo.comدانشجوی دکترای روانشناسی سالمت،  -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی  -0

 مربی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور خوراسگان.-:

پذیر وجود شناختی و عدم پذیرش بیماری در حداقل نیمی از بیماران مبتال به نشانگان روده تحریکمشکالت روان :مقدمه

درمانی مبتنی بر هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شناخت. دارد و یکی از علل و پیامدهای شایع مرتبط با این اختالل است

 . پذیر بودبیماران مبتال به نشانگان روده تحریکآگاهی برپذیرش بیماری و راهبرد های کنار آمدن با استرس ذهن

در شهر اصفهان  0:91، و در سال (گیری با گروه کنترلآزمون ا پیآزمون ا پسپیش)پژوهش از نوع نیمه آزمایشی : روش

دو گروه  درپذیر صورت گرفت که به صورت در دسترس انتخاب و سپس بر روی شانزده نفر از زنان مبتال به نشانگان روده تحریک

عبارت بودند از، پرسشنامه پذیرش ابزار سنجش . آگاهی و گروه کنترل جایگزین شدندآموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

تجزیه  کروسکالوالیسها با استفاده از تحلیل داده. (0110کالزبیوک، )و راهبردهای کنار آمدن با استرس ( :010بیجام، )بیماری 

 .و تحلیل شد

آگاهی باعث افزایش مشغولیت به انجام کار و فعالیت در حالت نتایج نشان دادند شناخت درمانی مبتنی به ذهن :یافته ها

همچنین . شود؛ ولی تأثیری بر رغبت و تمایل نسبت به تحمل بیماری نداردمدار میبیماری و افزایش استفاده از راهبرد مسئله 

 . مدار و راهبرد اجتنابی مؤثر واقع شده استاستفاده از راهبرد هیجانآگاهی در کاهش  شناخت درمانی مبتنی به ذهن

آگاهی بر افزایش پذیرش و استفاده از راهبردهای ها از اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهنیافته :گیرینتیجه

های ت مهمی در توجه به درمانکند و تلویحاپذیر حمایت میموثر کاهش استرس در بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک

 .آگاهی  نشان می دهدمبتنی بر ذهن

مدن با استرس،نشانگان روده آگاهی،پذیرش بیماری،راهبردهای کنار آکاهش استرس مبتنی بر ذهن :کلید واژه ها

 پذیر تحریک
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 شهرستان بروجردمعتادان  یشادکامبر انتخاب  یهنظر جمعی بر مبنایآموزش  تاثیر

 1ی مرضیه مقدس

 rezap722@gmail.com .از دانشگاه آزاد بروجرد کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. 0

  

ی شادکامبر انتخاب  یهنظر جمعی بر مبنایآموزش  هدف ما در انجام این تحقیق و پژوهش تعیین نمودن تاثیر: مقدمه

 .است 0:98شهرستان بروجرد در سال   معتادان

پژوهش  یجامعه آمار. استآزمون و پس آزمون  یشبا گروه کنترل نا برابر با پ یتجرب یمهپژوهش از نوع ن ینطرح ا :روش

 یندر ا. می باشدنفر  0806به تعداد  0:98شهرستان بروجرد در سال  یادموجود در مراکز ترک اعت ادانمعت یهحاضر شامل کل

به عنوان گروه ( کنترلنفر  :0و  یشنفر آزما :0)نفر  1:در دسترس، تعداد  یتصادف یرغ یریپژوهش با استفاده از روش نمونه گ

انتخاب را  یتئور یممفاه ،در ده جلسه آموزش یشآزمون،گروه آزما یشپ یپس از اجرا.ندتنمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرف

پس آزمون بر  یتاا، شرکت نموده و نهیارائه شده در کارگاه آموزش یو بسته آموزش یصاحب یانتخاب دکتر عل یبراساس کتاب تئور

 انس چندیکووار یلو تحل یرهتک متغ یانسکووار یلداده ها از آزمون لون، آزمون تحل یلو تحل یهتجز برای.دو گروه اجرا شد یرو

 .به منظور نتیجه گیری دقیق و بهتر این جمعیت نمونه از لحاظ سن و تحصیالت نیز طبقه بندی شده اند .یدده گردااستف یرهمتغ

هایتا بعد از تجزیه و تحلیل آماری، نتایج نشان دهنده ی این موضوع هستند که شرکت در کالس های آموزش ن :یافته ها

 .جمعی بر مبنای نظریه انتخاب بر شادکامی معتادان تاثیر دارد

 .نتایج نشان دهنده این امر هستند که این تاثیر بر گروه نمونه بر مبنای نظریه انتخاب مثبت است :نتیجه گیری

 .شادکامی، معتادان، کنترل، نظریه انتخاب :لید واژه هاک
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شهرستان بروجرد و بهبود سالمت معتادان ی انتخاب بر پرخاشگر یهبر نظر یمبتن یآموزش گروه یاثر بخش

 اجتماعی جامعه

 1مرضیه مقدسی

 rezap722@gmail.comروانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد بروجرد، کارشناس ارشد روانشناسی . 0

 

شهرستان معتادان  یانتخاب بر پرخاشگر یهبر نظر یمبتن یآموزش گروه یاثر بخشهدف ما از این تحقیق،  تعیین  :مقدمه

 .جامعه است یبهبود سالمت اجتماع یبررسبروجرد و 

؛که ناشی از عوامل مختلفی می باشد که بطور مستقیم بر ترین مسائل دوره نوجوانی است پرخاشگری یکی از مهم:روش 

. در ابتدا ما  یک جامعه ی آماری را مد نظر قرار دادیم در طرح این پژوهش. سالمت اجتماعی جامعه تاثیر نا بهنجاری می گذارد

پژوهش با استفاده از  یندر ا. دکلیه معتادان موجود در مرکز ترک اعتیاد شهرستان بروجرد بعنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفتن

به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد ( کنترل :0و  یشنفر آزما :0)نفر  1:در دسترس، تعداد  یتصادف یرغ یریروش نمونه گ

یه این جامعه آماری نمونه از سطوح دیگر از قبیل میزان تحصیالت نیز مورد تقسیم بندی واقع شده اند تا تجز. مطالعه قرار گرفتند

تک  یانسکووار یلآزمون تحلینوف، اسم-داده ها از کلموگروف یلو تحل یهبه منظور تجز .و تحلیل بهتر و فراگیر تری داشته باشیم

 .یدده گردااستف یرهانس چندمتغیکووار یلو تحل یرهمتغ

در کالس های آموزش  نهایتا بعد از تجزیه و تحلیل آماری، نتایج نشان دهنده ی این موضوع هستند که شرکت :یافته ها

 .جمعی بر مبنای نظریه انتخاب بر پرخاشگری معتادان تاثیر دارد

 .نتایج نشان دهنده این امر هستند که این تاثیر، بر گروه نمونه بر مبنای نظریه انتخاب مثبت است :نتیجه گیری

 .شادکامی، معتادان، کنترل، نظریه انتخاب :کلید واژه ها

mailto:بروجردrezap722@gmail.com
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بر پذیرش و تعهد بر کاهش استرس و نشانه های بیماران مبتال به سندرم روده تحریک اثربخشی درمان مبتنی 

 پذیر

 0،عصمت حسینی0ریحانه موسوی جشنی

 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد، تهران -0

 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران -0

 

که درد شکمی و تغییر در اجابت مزاج  است یکی از شایعترین اختالالت گوارشی ( IBS)پذیر رودة تحریک مسندر :مقدمه

جمله  ای از های روانی قابل مالحظه بسیاری از پژوهشگران، شواهد آشفتگی. های آن میباشد بدون اختاللهای ساختاری از نشانه

فشارهای . اند پذیر شرح داده رودة تحریک سندرمیت مبتالیان به افسردگی، هیستری و خصوصیات وسواسی جبری را در اکثر

های روانی ممکن است همانطور که در  این نشان میدهد که استرس. شوند روانی در بسیاری از موارد باعث تشدید عالئم می

 تاکنون اثربخشی درمان. باشد پذیر نیز رودة تحریک سندرمها با علل مختلف ایفای نقش میکنند، آغازگر عالئم  بسیاری از بیماری

در پژوهش  .اند بررسی قرار گرفته های روانشناختی مختلفی برای درمان این اختالل و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتال، مورد

این پژوهش، با هدف . حاضر از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش استرس و نشانه های این اختالل استفاده شده است

ی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش استرس و نشانه های بیمارارن مبتال به سندرم روده تحریک پذیر انجام بررس

 .شد

جامعه آماری پژوهش، بیماران . پس آزمون با گروه کنترل بود _طرح پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون : روش

نفر بود که بر اساس نمونه گیری در  1:عه کننده به کلینیک روان یار و حجم نمونه شامل مبتال به سندرم روده تحریک پذیر مراج

 .دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند

پذیر نتایج تحلیل کواریانس نشان  داد که کاهش نمرات استرس و نشانه های بیماران مبتال به سندرم روده تحریک : یافته ها

 (.P<0.01)گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل معنادار بود 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند برای کاهش استرس و نشانه های اختالل سندرم روده تحریک پذیر : نتیجه گیری

 .مورد استفاده قرار بگیرد

 سندرم روده تحریک پذیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، استرس،: کلید واژه ها
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 مطالعه موردی: اثربخشی هیپنوتیزم درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان اختالل وسواسی جبری

 4آذرسادات پیغمبری ،3زهرا زنجانی، 2عبداهلل امیدی، 1علی مهدی پور

 a.mahdipour@ut.ac.irکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران،  -0

 طب روان تنی، استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشانفوق دکترای  -0

 دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان -:

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد -0

 

یکی از اختالالت مقاوم به درمان شود،  های فکری، عملی و یا هردو مشخص می اختالل وسواسی جبری که با وسواس :مقدمه

مطالعات، اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در درمان این اختالل . ست که گاهی نیازمند چند درمان همزمان استا

هیپنوتیزم درمانی و درمان مطالعه حاضر به منظور تسریع و پایداری درمان، با هدف اثر بخشی ترکیب همزمان . اند نشان داده

 .مبتنی بر پذیرش و تعهد انجام شد

با روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران مراجعه کننده جهت درمان اختالل وسواسی جبری به مراکز درمانی  : وشر

شهرستان کاشان، یک نفر انتخاب شد و طی ده جلسه تحت درمان هیپنوتیزمی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و به 

برای تجزیه و تحلیل . با پرسشنامه وسواس پادوآ مورد بررسی قرار گرفتانی، های زمانی بعد از هر سه جلسه درم صورت سری

 .ها از تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده شد داده

نتایج اثر بخشی بسیار باالی هیپنوتیزم درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد را در کاهش عالئم وسواسی جبری نشان : ها یافته

 .م وسواسی کاهش چشمگیری داشتدر پایان هر سه جلسه، عالئ. داد

تواند  هیپنوتیزم درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد اثر بخشی موثری در درمان اختالل وسواسی جبری دارد و می :گیری  تیجهن

 .با کاهش تعداد جلسات درمانی، نسبت به درمان پذیرش و تعهد به تنهایی، موثرتر باشد

 وسواسی جبری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیپنوتیزم درمانی، اختالل: ها کلید واژه
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ی مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان توام با آموزش والدگری ذهن آگاهانه در ارتقاء کیفیت زندگی   تاثیر مداخله

 بیش فعالی و مشکالت رفتاری برونی سازی شده/ مرتبط با سالمت مادرانِ نوجوانان دارای نشانه های نقص توجه

 3، دکتر محمدرضا شعیری2، دکتر لیال حیدری نسب1ان ناصحدکتر اشک

 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران -0

ashkan.naseh@gmail.comashkan.naseh@guilan.ac.ir 
 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران -0

 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران -:

ی شده می تواند با بیش فعالی و مشکالت برونی ساز/ مشکالت رفتاری نوجوانان و از جمله نشانه های نقص توجه: مقدمه

افزایش تنیدگی ها و چرخه های معیوب در داخل نظام خانواده، تاثیرات منفی قابل مالحظه ای بر کیفیت زندگی و سالمت والدین، 

. به ویژه مادران، برجای گذارد، از این رو پرداختن به کیفیت زندگی مرتبط با سالمت این مادران از اهمیت باالیی برخوردار است

ی مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان توام با آموزش والدگری ذهن آگاهانه در ارتقاء ز پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخلههدف ا

بیش فعالی و مشکالت رفتاری برونی سازی شده / کیفیت زندگی مرتبط با سالمت مادرانِ نوجوانان دارای نشانه های نقص توجه

 .بود

جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان . پس آزمون و گروه کنترل بود –با پیش آزمون روش پژوهش، شبه آزمایشی، : روش

از طریق نمونه گیری در . بیش فعالی و مشکالت رفتاری برونی سازی شده و مادران آن ها بود/ دارای نشانه های نقص توجه

ورود به پژوهش انتخاب و به تصادف در  نوجوان برحسب شرایط –زوج مادر  00دسترس بر مبنای مراحل نمونه گیری در نهایت 

جهت جمع آوری داده ها از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ ، و مقیاس کیفیت . دو گروه آزمایش و کنترل جایگذاری شدند

الل مداخله برای نوجوانان گروه آزمایش بر مبنای پروتکل هوشیاری ذهن آگاهانه برای اخت. زندگی مرتبط با سالمت استفاده شد

 8بیش فعالی و به موازات آن مداخله برای مادران گروه آزمایش بر مبنای پروتکل والدگری ذهن آگاهانه در قالب / نقص توجه

 .نوجوانان و مادران گروه کنترل در این بازه زمانی هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. جلسه گروهی هفتگی مستقل انجام شد

واریانس چند متغیره نشان داد که مداخله ی مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان توام با  نتایج آزمون تحلیل: یافته ها

آموزش والدگری ذهن آگاهانه برای مادران، موجب ارتقای معنادار همه ی مؤلفه های کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در مادران 

 .شد( جز دو مؤلفه عملکرد جسمانی و ایفای نقش جسمی)

داخله مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان توام با آموزش والدگری ذهن آگاهانه برای مادران در ارتقا کیفیت م: گیری نتیجه

بیش فعالی و مشکالت رفتاری برونی سازی شده موثر است / زندگی مرتبط با سالمت مادرانِ نوجوانان دارای نشانه های نقص توجه

 .یت زندگی مرتبط با سالمت این مادران کاربرد داردو یافته های این پژوهش در راستای ارتقای کیف

کیفیت زندگی مرتبط با سالمت مادران، مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان، آموزش والدگری ذهن : کلید واژه ها

 بیش فعالی نوجوانان، مشکالت رفتاری برونی سازی شده نوجوانان/ آگاهانه، نشانه های نقص توجه

 

mailto:ashkan.naseh@gmail.com
mailto:ashkan.naseh@gmail.com
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آموزشی سه ماهه مدیتیشن یوگایی مبتنی بر تنفس و تکرار مانترا همراه با آناپاناساتی مدیتیشن بر دامنه تاثیر دوره 

شناختی  -اس ام آر و بتای مغزی در مقایسه با مدیتیشن هندسی در زمان استراحت و تکلیف ذهنی-امواج بلند آلفا

 (مطالعه تصادفی کنترل شده)

 1کریشنا باهات. پروفسور دکتر ک *(صصی در علوم یوگادکترای تخ) 3، 2، 1فرشاد نظرآقایی

 بخش هوشیاری انسانی و علوم یوگا، دانشکده علم و تکنولوژی، دانشگاه منگلور، منگلور، ایالت کارناتاکا، هندوستان -0

 آکادمی مدیتیشن فارس، شیراز، ایران -0

 شاخه فارس، شیراز، ایران -عضو انجمن علوم اعصاب ایران -:

جاپا به معنای تکرار کردن و به خاطر داشتن . اتی در اینجا به معنای آگاهی به تنفس در حین دم و بازدم استآناپاناس: مقدمه

مدیتیشن هندسی فرشاد که به اختصار اف جی مدیتیشن . مانترا و اجاپاجاپا به معنای توجه و هوشیاری پیوسته نسبت به مانتراست

ختلف بین رشته ای از قبیل علوم اعصاب، علوم شناختی، روانشناسی، فیزیولوژی و یا اف جی ام نامیده می شود بر مبانی علوم م

 . فلسفه ذهن استوار است

برای اندازه گیری اثر مدیتیشن یوگایی مبتنی بر تنفس و مانترا همراه با آناپاناساتی مدیتیشن در مقایسه با مدیتیشن : روش

وز هند که هیچ گونه تجربه قبلی ازآموزه های مدیتیشن نداشتند اما دچار نفر از دانشجویان دانشکده اس تی آلوشی 60هندسی، 

سپس به صورت تصادفی در سه گروه مدیتیشن یوگایی مبتنی بر تنفس و . اضطراب و استرس روانشناختی بودند انتخاب شدند

گذاری هر دو روش مدیتیشن یوگایی فرضیه ما در این مطالعه مبتنی بر اثر. مانترا، مدیتیشن هندسی و گروه کنترل قرار گرفتند

قبل از شروع و بعد . مبتنی بر تنفس و مانترا و روش مدیتیشن هندسی بر فعالیت الکتریکی مغز شرکت کنندگان در این مطالعه بود

از  با استفاده 0و اف  :-از اتمام دوره های آموزشی مدیتیشن، داده های مختلف مربوط به امواج مغزی با تمرکز روی نقاط اف

سپس با استفاده از نرم افزار ویژه ویلیستاس پرو و . ذهنی ثبت گردید -دستگاه ویلیستاس در دو مرحله استراحت و تکلیف شناختی

برای هر گروه مدیتیشن، یک دوره آموزشی سه ماهه، هفته ای سه جلسه . اس پی اس اس، فرآیند تبدیل و پردازش دادها انجام شد

 .                                                                                    برگزار گردید یک ساعته یک روز در میان

در  0-اس ام آر در نیمکره راست مغز در ناحیه اف -در دامنه باند امواج بلند آلفا یدر هر دو گروه، افزایش معنادار: یافته ها

در گروه  0-همچنین کاهش معنادار همین امواج، در نیمکره چپ مغز در ناحیه اف. شناختی دیده شد -هنگام انجام تکلیف ذهنی

در ارتباط با . در گروه مدیتیشن هندسی در هنگام استراحت یافت شد 0 -مدیتیشن یوگایی و در هر دو نیمکره مغز در ناحیه اف

شناختی فقط در گروه -در مرحله تکلیف ذهنی 0-امواج بلند بتا، کاهش معنادار دامنه امواج در هر دو نیمکره مغز در ناحیه اف

مدیتیشن هندسی دیده شد اما تغییر معناداری در گروه مدیتیشن یوگایی در هیچ کدام از دو نیمکره مغزی در مرحله استراحت و یا 

 .   شناختی یافت نشد-مرحله تکلیف ذهنی

نترا، شیوه های موثری در جهت کاهش استرس مدیتیشن هندسی و مدیتیشن یوگایی مبتنی بر تنفس و ما: نتیجه گیری

 .                                                                                                   روانشناختی و اضطراب به نظر می رسند

 مدیتیشن هندسی، مدیتیشن یوگایی، آناپاناساتی، اضطراب :واژه ها کلید
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 خود در بیماران مبتال به سرطانفقت و شارتقاء پذیرش 

 دکتر شهرام وزیری

 دانشیار دانشگاه آزاد واحد رودهن

در این تعاریف به ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری تشخیص و پاسخ به رنج مشخص . تعاریف متعددی از مفهوم شفقت وجود دارد

مواجهه با درد و رنج است و در تجربه زود هنگام شفقت به خود به معنای تمرین مهربانی و عدم قضاوت خود در . شده است

پژوهش ها نشان می دهند که ابتال به سرطان پستان منجر به . دلبستگی شکل گرفته منجر به سالمت روانی و بهزیستی میشود

فقدان روبرو در چنین شرایطی، زنان با تغییری در بدن خود و نوعی ؛های روانشناختی میشود¬تصویر منفی از تن انگاره و استرس

در این میان  شفقت به خود . تغییری که می تواند منجر به مشکالت و اختالل در عملکرد فردی و بین فردی زنان شود، می شوند

خود و بیماری خود به زنان با این رویکرد به بیماری خود، نسبت . رویکردی برای مواجهه با تجربیات سخت زندگی خواهد بود

رسد برای مواجهه  به نظر می. یماری با آگاهی هشیار برخورد میکنند و آن را بخشی عادی از زندگی انسان میدانندمهربانتند و با این ب

با عوارض جانبی درمان سرطان پستان بر روی تن انگاره و کاهش پریشانی روانشناختی در این بیماران آموزش شفقت به خود با 

 .دتمرینهای توجه آگاهی میتواند کمک کننده باش

 

  پذیرش، شفقت، سرطان:واژه ها کلید
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 تجسمی وشناخت بدنی های وضعیت بین رابطه در مقدماتی مطالعه: میدهد نشان چگونه بدن

  3و سید علی کالهدوزان ، 2سندرا جورجسکیو ، 1استیون هیز

 دانشگاه نوادا -0

 دانشگاه شیکاگو -0

 دانشگاه اصفهان -:

 این.کنند ابراز دیگران به دانش نهفته در بدن خود را بصورت کالمی و ترمیتوانندخود سخت زیادی هست که افراد مواقع: مقدمه

 از روانشناسان .برای فرد باشد روشن و واضح تا تلویحی و ضمنی بصورت بیشتر دانش آن افتدکه می اتفاق درمواقعی معموال موضوع

شامل  Body Imageیا  "تصویر بدنی".میبرند منا Embodied Cognition یا  "تجسمی شناخت"باعنوان این فرایند

شناخت تجسمی دوگانگی ذهن و بدن را به چالش می . ادراکات، حاالت، رفتار و باورهایی است که در بدن شخص نگهداری می شود

 .ل می دهدمی دهد که بدن چگونه پردازش شناختی ما را از درک و تفکر گرفته تا پردازش های زبانی و عاطفی شک    کشد و نشان

بررسی اطالعات ذخیره شده در بدن می تواند فصل جدیدی از شناخت بدن، ادراکات و تجربیات انسان در اختیار پژوهشگران قرار 

 .دهد

. ما نه تنها با تکیه بر مغز خود بلکه توسط بدن خود نیز می توانیم فکر کنیم، حتی اگر همیشه یا غالبا نسبت به آن آگاه نباشیم

احساس کردن خود و درک دیگران ارتباط قوی . مرتبط با مکان و حرکت بدن نقش مهمی در تجسم و هوشیاری دارندمحرک های 

 یا هوشیاری بدون که است حرکتی –که سیستم درونی با قابلیت های حسی  -تصویر بدنی و طرحواره بدنی . با قوه تجسم ما دارد

 .باشند می منعطف و وابسته بهم سیستم دو – کند می عمل ادارکی نظارت

روانی می تواند شناخت ما را از کارکرد و نقش  پذیری انعطاف و فیزیکی وحالت تجسمی،وضعیت شناخت بین رابطه بررسی

 خود تجسمیت شناخ افرادچگونه از جمله سوالهای مهم پژوهشی این است که. در سالمت روان انسانها باال ببرد "شناخت تجسمی"

می  ذهنی هاییودرگیر ها کشمکش افراد که چیزی با بدنی وضعیت آیا وهمچنین میدهند نشان خود نبد شکل و وضعیت در را

 روانشناختی، پژوهشهای بر آن تاثیر و ذهنی درگیریهای بهتر پاسخ به این سوال می تواند ما رادرفهم. یانه هست ارتباط در نامند

 . کند کمک بالینی فعالیتهای توسعه و آموزش در وهمچنین
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 بررسی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت خواب بیماران آرتریت روماتوئید

 4دکتر بتول زمانی ،3دکتر زهرا زنجانی ، 2، دکتر عبداهلل امیدی1شفیقه یوسفی

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشجوی . -0

 انشناسی بالینی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشاناستاد، مدیر گروه رو  -0

 استادیار گروه روانشناسی بالینی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان -:

 دانشیار و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان -0

 

یت خواب بر کیف( MBSR)هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی :مقدمه

 .بیماران آرتریت روماتوئید می باشد

شرکت کنندگان با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انتخاب و به پرسشنامه کیفیت خواب  :روش

جلسه تحت گروه درمانی  8گروه آزمایش به مدت .نفره گماشته شدند :0(آزمایش و کنترل)پیترزبورگ پاسخ دادند و در دو گروه 

داده ها با استفاده از نرم افزار . رار گرفت در حالیکه گروه کنترل هیچ درمانی بجز درمان دارویی یکسان دریافت نکردندق

 .تحلیل شدند SPSSآماری

نتایج نشان داد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، بصورت معنی دار کیفیت خواب این گروه از  :یافته ها

 .یده استبیماران را بهبود بخش

یافته های حاکی از این پژوهش نشان می دهد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت  :نتیجه گیری

 .خواب بیماران آرتریت روماتوئید تاثیر مطلوب داشته است

 درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، کیفیت خواب، بیماران آرتریت روماتوئید :کلید واژه ها 
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 بر پذیرش مبتنی سالمت روان در اسالم بخش اثر هاییسممکان

 اله یوسفی، مرضیه عبدالکریمی نطنزی حبیب

 :ایمیل. گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی کاشان هیئت علمیکارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی نویسنده مسئول، -0

ha_usofi@yahoo.com 

 پژوهشگر حوزوی، مکتب کوثر کاشان-0

 

درصدد تغییر ذهنیت و  آنها پذیرش و درونی ناخوشایند تجارب به نسبت فرد آگاهی اصالح طریق از رفتاردرمانی :مقدمه

و ایجاد ذهنیتی آگاه  متضمن فطرت، با و منطبق جامع دینی عنوانبه اسالم؛. تبدیل رفتارهای خطرآفرین به رفتارهای ارزشی است

 اسالم راهکارهای بررسیاین مطالعه با هدف  .است پذیرش برتعهد و های مبتنیدرمان اهداف ارزشمند، در رفتارهای مثبت، باعث

 .صورت گرفته است پذیرش برتعهد و مبتنی رفتاردرمانی در

ت مثبت و پذیرش ترین دستورات اسالم در راهکارهای ایجاد ذهنیبا روش مروری، مهم تحقیق این در :هاروش و مواد

 .مشکالت زندگی با هدف ثواب و پاداش الهی، مورد بحث قرار گرفته است

داند که ماندگار و ابدی است و هدف زندگی دنیا را اسالم درباره خودشناسی، حقیقت انسان را روح و نفسی می :هایافته

و یادآور شده که انسان در بهشت هر چه . «...عُوا إِلَى الْجَنَةِوَ اللَهُ یَدْ» . بهشت دانسته و همه را به آن جایگاه دعوت فرموده است

و به انسان هشدار داده که با عقل و اختیار، غرایز و نفسانیات خود را مدیریت نموده و از طریق «  لَهُمْ فِیها ما یَشاؤُن» . بخواهد دارد

 . ارزشهای ابدی منحرف نشود

  إِنَ اللَهَ عَلى» ، قدرتمند مطلق « یَعْلَمُ ما فِی السَماواتِ وَ ما فِی الْأَرْض» ه به همه امور ای آگادر اسالم خدا به عنوان آفریننده

معرفی شده است که پیروی از دستورات و رضایتمندی به  ... و«  وَ اللَهُ الْمُسْتَعان» ، خیرخواه و پشتیبان بندگان «ءٍ قَدِیر کُلِ شَیْ

 . ل مشکالت استمقدرات او باعث پذیرش و ح

دار، هدفمند و های بهشتی که خداوند وعده آنها را به بندگان مطیع داده است زندگی دنیا را معنیاعتقاد به معاد و نعمت

دربیابان .  گرددآسان و قابل پذیرش میرنجی کند و چون هدف، بزرگ و زیبا و همیشگی است در راه رسیدن به آن هرامیدوار می

  مغیالن غم مخور خار سرزنشها گرکند                       خواهی زد قدمگر به شوق کعبه 

ها، با اعتقادات صحیحی که در باره خدا، خود، فرجام اسالم درباره مکانیسم زندگی هدفمند و تحمل سختی :گیری نتیجه

از ....السالم و ت، الگوبرداری از ائمه علیهمنماز، روزه، صبر، قناع ذکر،: دهد و با امر به رفتارهای مفیدی مانندانسان و جهان می

ایند پیشگیری می کند و برای درمانهای اجتناب از تجارب ناخوشایند راهکارهای ارزشمندی ارائه می دهد تا رفتارهای ناخوش

 .         شخص بجای پناه بردن به رفتارهای خطر آفرین به خدا پناه برد و از او کمک بگیرد

 م، مثبت نگری، رفتار درمانی، پذیرش، تعهداسال: ها کلیدواژه

mailto:ha_usofi@yahoo.com
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 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به میگرن

 مهدی یعقوبی

 .مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

 

این پژوهش با هدف بررسی .  ثیر قرار می دهدمیگرن یکی از انواع شایع سردرد است که کیفیت زندگی را تحت تا :مقدمه

 .اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به میگرن انجام شد

بیمار مبتال به میگرن مراجعه کننده به بیمارستان  01پس آزمون،  –در این مطالعه نیمه آزمایشی با پیش آزمون : روش

جلسه آموزش ذهن آگاهی را دریافت کرد  8گروه آزمایش . ی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتندبهشتی قم به صورت تصادف

و پرسشنامه تاب  sf-36شرکت کنندگان در هر دو گروه پرسشنامه های . ولی گروه کنترل هیچ درمان منظمی را دریافت نکرد

 . و با استفاده از آمار استنباطی و توصیفی تحلیل شدند SPSSداده ها با نرم افزار . دیویدسیون را تکمیل کردند-آوری کونور

 مارانیدر ب یزندگ تیفیو ک تاب آوری نمره  شیباعث افزا یمطالعه نشان داد که آموزش ذهن آگاه نیا جاینت:  یافته ها

 (P < 0.001).  شد گرنیمبتال به م

ثر و در دسترس در درمان سردرد مورد استفاده قرار آموزش ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک مداخله مؤ :گیری نتیجه 

 .گیرد

 گرنی، میزندگ تیفی، کی، تاب آوریذهن آگاه: ها واژه دیکل
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رفتاری بر آشفتگی های روانشناختی و تحمل پریشانی -اثربخشی آموزش ذهن آگاهی یکپارچه شده با شناختی

 در زنان تحت درمان با متادون

 مهدی یعقوبی

 .سالمت معنوی ، دانشگاه علوم پزشکی قم ، قم ، ایران مرکز تحقیقات

 

و  یروانشناخت یشانیبر پر (MICBT) هدف از این مطالعه ، اثربخشی درمان شناختی رفتار یکپارچه ذهن آگاهی :مقدمه

 .در زنان تحت درمان با متادون بود یشانیتحمل پر

 مراجعه کننده زن تحت درمان با متادون 0:، با گروه کنترل آزمون و پس آزمون  شی، پ یتجرب مهیمطالعه ن نیدر ا :روش

 افتیدرآموزش منظم  جلسه MICBT  8 گروه. مورد مطالعه قرار گرفتند انتخاب شدند، یدر قم که به طور تصادف MMT به مراکز

-DASS داده ها از یجمع آور یبرا. دریافت نکرده ، اما در لیست انتظار قرار گرفتند یمداخله ا چیکه گروه کنترل ه یدر حال. کرد

 .ندقرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز SPSS-21 یافزار آمار ها با استفاده از نرم داده. تفاده شداس DTS-15   و 21

 نیا جهینت .(P< 0.05) مشاهده نشد یشناخت تیجمع یرهایدر متغدو گروه  نیب یدار یمعن یآمار تفاوت:  یافته ها

در  یروانشناخت یشانیرا کاهش داده و باعث کاهش نمره پر یشانیتحمل پر CBT و یم آموزش ذهن آگاهمطالعه نشان داد که ادغا

 .(P <0.001) شود یمتادون م ازنان تحت درمان ب

مصرف مواد مرتبط اختالالت  درمانمداخله مؤثر در  کیتواند  یم CBT و یبر ذهن آگاه یادغام مداخله مبتن :یریگ جهینت

 .ددر نظر گرفته شو

 ، زنان، متادونیشانی، تحمل پریذهن آگاه: ها واژه دیکل
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Evaluating the role of geometric meditation on spiritual health, psychological resilience 

and life satisfaction of practicing versus non-practicing women. 
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Objective: Meditation is one of the branches of complementary medicine that can be used to 

prevent mental health issues and improve the health condition, along other conventional 

cares.The objective of this study is highlighting the role of geometric meditation on spiritual 

well-being, psychological resilience and life satisfaction among women who have an important 

rolein afamily. Furthermore, experts should be informed what evidence suggestsabout Geometric 

meditation. 

Materials and methods: In this study, the intervention group was a sample (n=32) of 

women who participated in meditation training class in shiraz between May and December 2018 

that they had three hours training of fundamental concept of geometric meditation by practicing 

it.In regard to intervention plane, Geometric Meditation was practiced during these months 

which is divided into six specific parts. Mindfulness based meditation (M.B.M), Geometric 

Somatic Breathing Based Meditation (G.S.B.B.M), Introspective based meditation (I.B.M), 

Somatic Based Meditation (S.B.M) and mind-body based meditation (M.B.B.M). 

Data Collection Tools wereConner-Davidson (2003), Palutzin and Ellison's spiritual well-

being (1983), and life satisfaction (1985).According to the validity of the given questionnaire 

and its result, 32 participants were selected from both groups based on their age, education, and 

marital status. In order to examine the hypothesis, we used the Kolmogorov-Smirnov test, then 

independent pair T test, for evaluating resilience.  
Results: Geometric meditation programs show the evidence of resiliency increase 

(0.046<0.05) at 8 months 3 hours training in a week with 95% confidence intervals. Using 

Mann-Whitney and Wilcoxon’s non-parametric test to analyze the variables of spiritual well-

being and life satisfaction, showed insufficient evidence of any effect of meditation on these 

variables. 

 However, intervention group had a higher score mean in spiritual wellbeing and life 

satisfaction versus control group. 

Conclusion:  In Conclusion Geometric meditation has a positive role in increasing 

resilience, life satisfaction and spiritual well-being. However, stronger studies needed to be 

designed. 

keywords: Geometric meditation, Resilience, Spiritual well-being, Life satisfaction, women 
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Mindfulness training and quality of life Among pregnant women: A randomized 

clinical trial 

Authors: Zohreh Sadat, Abdollah Omidi, Reza Yazdanimehr, Hossein Akbari 

Associated of professor. Kashan University of Medical Sciences 

Background: Pregnancy is one of the most important events in females’ lives often 

associated with major changes. During pregnancy, females should cope with physical and 

chemical changes in their body. 

Objectives:The changes in the endorphin system and organs of the body. The current study 

aimed to examine the effect of mindfulness training on QOL among pregnant females.  

Methods: In this clinical trial, 80 pregnant females eligible for inclusion were selected by 

convenience sampling method from Akramian, Taleghani and Ketabchi health centers in Kashan, 

Iran. The participants were randomly allocated into experimental and control groups (n = 40, 

each group) by block randomization method. Females in the experimental group received eight 

sessions of 90-minute mindfulness training, while females in the control group only received 

routine prenatal care services. Data were collected using a demographic questionnaire and a 

short-form 36 (SF-36) health survey questionnaire to measure the QOL. Chi-square, independent 

samples T-test and repeated measures analysis of variance were used to analyze the data.  

Results: The results showed that the totalQOLscore and subscales of emotional role 

functioning, vitality, mental health, social functioning and general health in the experimental 

group had significant changes compared to those of the control group. However, there was no 

significant difference between other subscales. The mean total QOL score before intervention 

was 44.84 4.44 and after intervention and follow-up was 50.42 3.71 and 49.42 5.24, respectively 

(P < 0.05).  

Conclusions: Mindfulness training can be used as a psychological prenatal care to moderate 

negative emotions, improve social functioning and cope with psychological and physical 

changes.  

 

Keywords: Cognitive behavior therapy, Depression, Anxiety, Pregnant women 

http://eprints.kaums.ac.ir/3053/
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https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=1087452456304517331
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The Effect of Mindfulness-integrated Cognitive Behavior Therapy on Depression and 

Anxiety among Pregnant Women: a Randomized Clinical Trial 

Authors: Zohreh Sadat, Abdollah Omidi, Reza Yazdanimehr, Hossein Akbari 

Associated of professor. Kashan University of Medical Sciences, Kashan, IR Iran 

Background: Pregnancy can be associated with different psychological problems such as 

depression and anxiety. These problems are often neglected and left untreated. 

Objectives: This study aimed to examine the effect of mindfulness-integrated cognitive 

behavior therapy on depression and anxiety among pregnant women.  

Methods: A convenient sample of 80 pregnant women were selected. Participants were 

randomly allocated to either the experimental or the control groups. Participants in the 

experimental group received mindfulness-integrated cognitive behavior therapy while women in 

the control group only received routine prenatal care services. A demographic questionnaire, the 

Edinburgh Postnatal Depression Scale, and the Beck Anxiety Inventory were used for data 

collection. Descriptive statistics measures such as frequency, mean, and standard deviation as 

well as the repeated-measures analysis of variance test were used for data analysis.  

Results: After the study intervention, the mean scores of anxiety and depression in the 

experimental group were significantly lower than the control group.  

Conclusion: Mindfulness-integrated cognitive behavior therapy can significantly alleviate 

pregnant women’s depression and anxiety. So implementation of this method alongside with 

other prenatal care services is recommended. 

Keywords: Cognitive behavior therapy, Depression, Anxiety, Pregnant women 

 

 

 

 

 

 

 


