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 بر یمبتن یدرمان شناخت و جانیه یشناخت میتنظ موزشآ یاثربخش سهیمقا 

 نیجن سقط دچار مادران درشناختی  روان یشانیپرهای  نشانه بهبود در یآگاه ذهن

 رعمدیغ و عمد

 3معصومه آزموده ،2امیر محمدی ،1مهدیه مافی

 بالینی دانشگاه آزاد واحد تبریزکارشناسی ارشد روانشناسی 1
 ؛ دانشگاه آزاد واحد ارومیهکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی2

 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز3

 

 دهیچک

 بهبود در یآگاه ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت و جانیه یشناخت میتنظ آموزش یاثربخش سهیمقا حاضر مطالعه یاصل دفه

 باردار زنان شامل یآمار امعهج ه،مطالع نیا رد .است رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران در شناختی روان یشانیپر های نشانه

 زنان نیا از نفر ۰0 عدادت د.بو هیاروم شهرستان در اند شده رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار ناخواسته ای خودخواسته صورت به که

 میتنظ آموزش و (کنترل گروه نفر 1۱ د،شاه گروه نفر 1۱) آگاهی ذهن آموزش گروه دو در و انتخاب هدفمند گیری نمونه صورت به

 از اطالعات یآور جمع یراب د.گرفتن قرار یدرمان مداخالت تحت و نیگزیجا (کنترل هگرو نفر 1۱ د،شاه گروه نفر 1۱) جانیه

 افزار نرم از ها داده لیتحل یبرا و استفاده یگرانسفک یشناخت جانیه میتنظ نامه پرسش ر،کسل شناختی روان یشانیپر نامة پرسش

SPSS-21 میتنظ آموزش که دهد می نشان آمده دست به جیتان .دیگرد استفاده انسیووارک لیتحل از اتیفرض آزمون یبرا و 

 :00/0 و F=۰9/۶۰) دارد ریتأث رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران شناختی روان یشانیپر های نشانه بهبود در جانیه یشناخت

sig)، سقط دچار مادران شناختی روان های نشانه بهبود در یآگاه ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت که دهد می نشان جینتا نیمچنه 

 گروه دو هر در شناختی روان یشانیپر نمرات که کرد انیب توان می نینابراب؛ (sig=0/00 و F=۰9/۶۰) دارد ریتأث رعمدیغ و عمد

 .تاس افتهی کاهش آزمون شیپ به نسبت یآگاه ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت و جانیه میتنظ موزشآ یشیزماآ

 خود شناختی روان یشانیرپ ،یدرمان ناختش ن،جایه یشناخت مینظت ،یآگاه ذهن :یدیکل واژگان



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 828-839، صفحات 1401 بهار ،1 شماره ،8 دوره

828 

 

 قدمهم .1

 نیجن سقط دچار نفر 1 زن 4 هر از کایامر متحده االتیا در دشو می زده نیتخم که است یپزشک معمول روش کی نیجن سقط

 دشو می باردار جهان سراسر در زن ونیمیل 210 هرسال در بهداشت یجهان سازمان آمار بر اساس (.201۶ ن،جرم و )جونز .دشو می

 2۰/۶ حدود 2000 سال در رانیا در یتیجمع مطالعه از حاصل جینتا بر اساس .دنشو می متوسل سقط به ها نآ از درصد 22 که

 (.139۱ همکاران و یدیرش نی)حس د.بودن داده انجام را یرقانونیغ و یعمد نیجن سقط عمل زنان از درصد

 نشان ریاخ واهدش د.کر بندی میتقس یدرمان سقط و یرقانونیغ قطس ،یخود خودبه سقط عمده دسته سه به توان می را سقط

 رنج نیجن سقط از پس های سال و ها هفته در یروان و یروح مختلف عوارض از نیجن سقط دنبال به زنان از یمین از شیب دهد می

 استرس اختالل یباال خطر معرض در و دهند می نشان را اضطراب از ییباال سطح سقط از پس ماه ۰ تا زنان از درصد 10 .دبرن می

 .ددارن قرار یجبر وسواس اختالل و سانحه از پس

 است مبهم و ندیاخوشان ،ریفراگ یشیتشو اضطراب است یافسردگ از دتریشد و تر عیشا اضطراب نیجن سقط از پس هفته 12 یط

 همراه آن با معده مختصر یناراحت و نهیس قفسه در یتنگ احساس قلب تپش قیعرت د،سردر رینظ خودکار دستگاه میعال اغلب که

 شناختی روان یشانیپر شامل که است زا استرس واقعه کی نیجن سقط ها خانم از یاریبس یراب (.2013 ت،مارال و )واپرمن .دشو می

 (.2019 ن،همکارا و جورجن )سوزان .دشو می عمل نیبعدازا و قبل

 ،دگذار می ریتأث افراد عملکرد بر که ییها جانیه ای ندیناخوشا احساسات فیتوص یبرا است یکل اصطالح کی شناختی روان یشانیپر

 جادیا مشکل افراد روزانه تیفعال در و است شناختی روان یناراحت ینوع زین شناختی روان یشانیپر گرید عبارت به .دشو می برده کار هب

 در عیشا یروان های بیآس بهبود و کاهش در تواند می یدرمان روان مداخالت میان نیا در (.2018 ن،همکارا و زیردن )زانگ .دکن می

 استفاده که است آن انگریب ها زارشگ ،دباش می جانیه میتنظ آموزش مداخالت نیا از یکی د.شو واقع مؤثر نیجن سقط یدارا زنان

 .دباش می مؤثر نیجن طسق زنان یدارا یروان های بیآس کاهش رد ن،جایه میتنظ های آموزش از

 رندهیپذ یحالت با حال زمان اتیتجرب به وجهت ل،کام انعطاف از است عبارت آگاهی ذهن ،دباش می آگاهی ذهن مداخالت نیا از یکی

 خالف بر و گذرا ذهن های دهیپد عنوان به تنها که است یآدم احساسات و افکار شامل تجارب نیا ت.قضاو گونه چیه اعمال بدون و

 احساسات و افکار از فارغ یزندگ یبرا ؛ لذادشو می رفتهیپذ ها آن رییتغ ای لیتحل به ازین گونه چیه بدون یرفتار یشناخت های روش

 همکاران نشان و سگال قاتیحقت .میدار ازین شیخو احساسات و فکارا ت،ایتجرب از یدرست فهم به حال زمان در یزندگ و یمنف

 در مطلوب پاسخ و یتوانمندساز یبرا الزم یخودآگاه باالبردن یلاص عنصر آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت روش که دهد می

 .دکن می عمل رندهیگ شیپ یدائم یقو محرک کی عنوان به همواره و باشد می اضطراب تجربه از یریجلوگ یبرا یبحران طیشرا

 و یشانیرپ ب،اضطرا رینظ آن به تهوابس جاناتیه و ناکارآمد افکار با مواجهه از یمتفاوت وهیش آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان ناختش

 .(1394 و،)رزمج کند می ارائه را یافسردگ

 در یمهم نقش رو نیازا و کند کمک ناسالم یرفتار یالگوها و ها ادتع ک،یاتومات افکار از افراد یرهاساز در تواند می کردیرو نیا

 های مهارت و شده آگاه یذهن وهیش زا ه،لحظ در که ردیگ می ادی فرد آگاهی ذهن رد .دکن می فایا رفتار میتنظ و استرس کاهش

 رینظ یسالمت های امدیپ انواع با آگاهی ذهن درمان از استفاده که دادند نشان حققانم .ردیگ یفرام را دتریمف های وهیش ییشناسا

 مانند یموارد در آگاهی ذهن بودن دیمف از تیحکا روزافزون قاتیحقت د.دار ارتباط ناکارآمد های نگرش و ضطرابا د،در کاهش

 و ضطرابا س،سترا ،یتکانش رفتار اهشک د،موا سوءمصرف و یپرخاشگر مثل یرفتار های یناهنجار هبودب ه،ضرب از پس استرس

 د،دارن نیجن سقط که یزنان رد ن،یوالد به مربوط یرمنطقیغ های شناخت باالتر سطح که است داده نشان قاتیحقت ت.اس یافسردگ
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 اریبس ریتأث تواند می که باشد می یگافسرد و اضطراب جمله از آنان شناختی روان مشکالت با توأم عملکرد یبرا حیتوض نیتر حتملم

 .(2013 ،ییچو و )کانگ باشد داشته آنان روان بهداشت جهینت در و روان سالمت بر ینامطلوب

 تواند می مکرر نیجن سقط و ینابارور که دهد می نشان مکرر نیجن سقط یدارا زنان به یدرمان یشناخت آموزش مورد در قاتیتحق

 قرار یارزش حساسا ،یدرماندگ حساسا س،سترا م،شخ ،یتکانش های رفتار مانند گوناگون یروان های فشار معرض در را مبتال افراد

 (.139۶ ر،)افشا هستند روان بهداشت یبرا مخرب یعوامل که دهد

 دسته نیا نیب در یروان های بیآس یباال آمار از یحاک که جامعه در مادران یروان سالمت تیاهم و شده گفته مطالب به باتوجه لذا

 سهیمقا و یبررس به حاضر طالعهم ،رعمدیغ و عمد سقط یدارا زنان یرو بر یدرمان و یقاتیتحق خأل گرید طرف زا ،دباش می زنان از

 در شناختی روان یشانیپر های نشانه بهبود در آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت و جانیه یشناخت میتنظ موزشآ یاثربخش

 ت.اس پرداخته رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران

 یبررس وشر .2

 با آزمون پس و آزمون شیپ طرح با یشیآزما مهین قاتیتحق جزء اجرا لحاظ از و یکاربرد قاتیتحق جزء هدف لحاظ از پژوهش نیا

 ای یبهداشت مراکز به و شده نیجن سقط دچار رعمدیغ ای عمد صورت به چه که یزنان از نفر ۰0 یآمار امعهج .دباش می کنترل گروه

 یبهداشت و یدرمان مراکز به که یزنان زا ت.اس شده استفاده کنند می مراجعه هیاروم شهرستان ینابارور مرکز ای زنان مارستانیب

 نفر 1۱ و شاهد گروه نفر 1۱) آگاهی ذهن آموزش گروه دو در و انتخاب هدفمند گیری نمونه روش به نفر ۰0 عدادت ،دکنن می مراجعه

 یآموزش روش دو مداخالت تحت و نیگزیجا کنترل( گروه نفر 1۱ و شاهد گروه نفر 1۱) جانیه میتنظ آموزش و کنترل( گروه

 قرار نیز کابات یآموزش مدل یمبنا بر آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت و گراس یآموزش مدل یمبنا بر جانیه میتنظ

 رد ه،ارائ یاستنباط و یفیتوص بخش دو در ها افتهی ت.اس شده استفاده SPSS- 21 افزار نرم از ها داده لیتحل منظور به د.گرفتن

 از اتیفرض آزمون یبرا و پرداخته اتیفرض نییتب به یاستنباط بخش درو  ،یتیجمع و یدموگراف های ریمتغ انیب به یفیتوص بخش

 ت.اس شده تفادهاس طرفه کی انسیکووار لیتحل آزمون

 ز:ا بودند عبارت قیتحق جامعه در ورود های مالک

 بودن زن-1

 سال 40 تا 18 نیب سن-2

 نیجن سقط سابقه واجد-3

 ز:ا بودند عبارت خروج های مالک

 جلسه سه از شیب بتیغ-1

 یآموزش جلسات فیتکال انجام عدم-2

 یآموزش جلسات ادامه به لیتما و یهمکار عدم-3
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 شناختی روان یشانیپر نامه پرسش

 مانند یندیناخوشا جاناتیه و احساسات فیتوص یبرا که است یشناخت روان یناراحت و یکل واژه کیشناختی  روان یشانیپر

 یشانیپر اسیمقنامه  پرسش گذارد می یمنف ریتأث فرد عملکرد سطح بر که ردیگ می قرارمورداستفاده  یافسردگ و ضطرابس، ااستر

 یبعد مطالعات رد. دش ساخته یعموم تیجمع یغربالگر یبرا همکاران و کسلر طتوس 1992 سال در( K10) کسلرشناختی  روان

 ریسا به نسبت یاضطراب اختالالت و یخلق اختالالت ییشناسا یراب ،یسؤال ۰ فرم به نسبت آن یسؤال 10 فرم که دیگرد مشخص

 همشناختی  های روان درمان وها  مداخله ریثتأ سنجش و کنترل یبرا ابزار نیا نیمچنت. هاس برخوردار یباالتر ییکارا ازها  ابزار

 از یرتکیلصورت  به ؤاالتس .دده می قرار یبررس مورد گذشتههای  هفته یط در را فرد یروان تیوضع ابزار نیت. ااس مناسب

دهنده  ننشا باالتر مرهت. ناس 0-۰0 کسب قابل نمره دامنه؛ لذا دشو گذاری می نمره 40 از. تا و است «شهیهم» تا «وقت چیه»

 و اضطراب سطح مجموع در ماا ،دده نمی قرار هدف را یخاصشناختی  روان اختالل ابزار نیت. ااس باالترشناختی  روان یشانیپر

 سال در یعقوبی توسط رانیا در ابزار نیا ییایپا و ییوار .دینما می شخصه، مکرد تجربه ریاخ هفته چند یط فرد که را یافسردگ

 سالمت ابزار نمره با و بودنامه  پرسش بودن یعامل تک دکنندهییتأ یو یعامل لیتحل جهیتت. نگرف قرار دییتأ مورد و یبررس 2019

 د.آم دست به 8 آن برش نقطه نیهترت. بداش یمعنادار و مثبت رابطه یعموم

 (CERQ) یشناخت جانیه میتنظ های سبک نامه پرسش

 میتنظ های کسب نامه پرسش نیا ت.اس شده نیتدو (2001) همکاران و یگرانسفک توسط جانیه یشناخت میتنظ نامه پرسش

 یال هرگز باًیتقر ً = 1) یا درجه پنج رتکیل اسیمق صورت به آن های تمیآ از کی هر به ییاسخگوپ .ددار تمیآ 3۰ یشناخت جانیه

 سازگار یشناخت جانیه میتنظ های کسب نامه پرسش نیا اسیمق ریز نجپ ت.اس اسیمق ریز 9 یدارا و باشد می شه(یهم باًیتقر ً =۱

 جداگانه نمره 11 نامه پرسش نیا در فرد هر نی؛ بنابرادهستن ناسازگار یشناخت جانیه میتنظ های کسب گرید اسیمق ریز چهار و

 :دکن می افتیدر تواند می

بهنجار  یا مقابله های راهبرد و باشد می اسیرمقیز ۱ املش ه،مقابل وهیش نیا ر:سازگا یشناخت جانیه میتنظ های کسب - الف

 موضوع به فکرکردن :مجدد مثبت زکمرت .2 رخداد میتسل و رشیپذ یمحتوا با فکرت ش:ریذپ .1 ز:ا اند عبارت که شوند یم محسوب

 یمنف واقعه بر آمدن فائق مراحل درباره فکرکردن :ریزی برنامه مجدد بر زکمرت .3 یواقع حادثه درباره رکتف یجا به شاد و بخش لذت

 به مربوط یخصش .۰ .دگاهیبا د نارآمدنک ت:راکتف ارتقا ای واقعه مثبت های جنبه درباره رکفت :مجدد مثبت یابیرزا .4 آن رییتغ ای

 ع.یوقا ریسا با سهیمقا در آن تینسب بر دیکتا ای واقعه بودن تیاهم کم

 یا مقابله های راهبرد و باشد می اسیمق ریز چهار شامل مقابله وهیش نیا ر:ناسازگا یشناخت جانیه میتنظ های سبک - ب

 :یرکف شخوارن .2 خود سرزنش و دانستن ریتقص یمحتوا با رکفت د:خو رزنشس .1 ز:ا اند که عبارت ددهن می لیکتش را نابهنجار

 رزنشس .4 حادثه از وحشت یمحتوا با رکفت :یانگار اجعهف .3 یمنف واقعه با مرتبط راتکتف و احساسات درباره یذهن شتغالا

 ییوار (.2001 ن،همکارا و ی)گرانفسک است افتاده اتفاق آنچه خاطر به گرانید سرزنش و دانستن مقصر یمحتوا با رکفت :یگرید

از  استفاده با آن ییایپا و است گرفته قرار دییمورد تأ یدییتأ عامل لیاز تحل استفاده با رانیا در اسیمق نیا ییایپا و یساختار

 .(1391 ن،یرالدیخ باباپور و یعبد) است شده گزارش 0/82 یال ۰4/ .نیماب ها اسیرمقیز از هرکدام یبرا رونباخک یآلفا بیضر
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 گراس مدل بر یمبتن جانیه میتنظ موزشآ .1 جدول

 جلسه هدف جلسه عنوان جلسه شماره

 انیب-2 اعضا و گروه رهبر متقابل رابطه شروع و گریکدی با گروه یاعضا ییآشنا-1 ییآشنا اول جلسه

 انیب-3 یجمع و یشخص اهداف به راجع اعضا یگفتگو و گروه یفرع و یاصل اهداف

 گروه در شرکت قواعد و چارچوب انیب-4 مداخله مراحل و منطق

 از یکل شناخت دوم جلسه

 جانیه

 انواع عملکرد تفاوت آموزش قیطر از زانندهیبرانگ های تیموقع و جانیه شناخت

 درازمدت و مدت کوتاه اثرات و جانیه مختلف ابعاد به راجع اطالعات ،ها جانیه

 ها جانیه

 ییشناسا باهدف یابی( خودارز2 خود یجانیه های تجربه شناخت باهدف یابیخودارز-1 یابیارز -د خو سوم جلسه

 های راهبرد از ییشناسا باهدف یابی( خودارز3 فرد در یجانیه یریپذ بیآس انمیز

 د،فر یمیتنظ

 آموزش چهارم جلسه

 ها مهارت

 آموزش -3 مسئله حل راهبرد آموزش -2 اجتناب و یاجتماع یانزوا از یریجلوگ -1

 (.تعارض حل و وجود ظهارا ،وگفتگ) یفرد نیب های مهارت

 توجه آموزش-2 ینگران و یفکر نشخوار کردن متوقف-1 فکر توقف پنجم جلسه

 ییشناسا ششم جلسه

 یابیخودارز

 غلط

 راهبرد آموزش-2 یجانیه های حالت یرو ها آن اثرات و غلط های یابیارز ییشناسا -1

 یابیارز -ز با

 آن یجانیه هایدامیپ یبررس و یبازدار راهبرد از استفاده نحوه و انمیز ییشناسا-1 مهارت کاربرد هفتم جلسه

 یها کننده تیتقو رییتغ قیطر از رفتار اصالح - 4 جانیه ابراز آموزش -3 مواجهه-2

 معکوس عمل و یدگیرمآ ،یجانیه هیتخل آموزش -۱ یطیمح

 در شده آموخته های مهارت اربردک - 2 یگروه و یفرد اهداف به لین انمیز یابیارز-1 یابیارز هشتم جلسه

 فیتکال انجام موانع رفع و یررسب - 3 جلسه از خارج یعیطب های طیمح
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 آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت موزش. آ2 جدول

 جلسه هدف جلسه شماره

 یارسو ه،روزان های تیفعال از ذهن ضـورح ن،آ از خروج و خودکار تیهدا ییشناسا اول جلسه

 .یبدن

 ،بخش لذتی ها تیفعال دولج ه،روزانـ حوادث به اکنشو ع،موان با داشتن سروکار دوم جلسه

 .یا قهیدق 13 نشسته راقبهم

 تنفس یا قهیدق 43 نشسته راقبهم ،یاریهوش فظح س،تنف از یآگاه ای ذهن یاریهش سوم جلسه

 یبـدنـ های سح ن،بد و

 ت.کسال و یزاریب ،یلبستگد ل،حا زمان در ماندن چهارم جلسه

 یفرد تجارب رشیذپ ر،حضو مجوز و دادن اجازه پنجم جلسه

 د.افکارن فقط فکارا د،ستنین قیحقا افکار ششم جلسه

ی ها تیفعال هرستف م،یباش خودمان مراقب یوجه نیبهتر به میتوان می چطور هفتم جلسه

 تیفعال برنامه هیهت ،یافسردگ های نشانه و میالع هـرسـتف ،آموز مهارت و بخش لذت

 ن.کرد یخداحافظ نیتمر تیفعال برنامه سازی آماده و یافسردگ بـا مقابله یبرا

 ندهیآ در خلق های حالت بـا داشـتـن سروکار یبرا میآموخت آنچه کاربرد هشتم جلسه

 

 ها افتهی .3

 های ریمتغ یفیتوص آمار از حاصل جیتان .دباش می استاندارد انحراف و میانگین د،تعدا مورداستفاده یآمار های شاخص قیتحق نیا در

 ها آن یرو که ی)گروه 2 شیآزما روهگ (،اند دهید آموزش را جانیه یشناخت میتنظ که ی)گروه 1ی شیآزما گروه کیتفک به قیتحق

 .تاس آمده 3 جدول در کنترل گروه و است( گرفته صورت آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت

 

 

 

 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 828-839، صفحات 1401 بهار ،1 شماره ،8 دوره

838 

 

 یفیتوص آمار جیتان .3 جدول

 ریمتغ

 کنترل 2 یشیآزما گروه 1 یشیآزما گروه 

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

 های نشانه

 یشانیپر

 شناختی روان

 43/4 ۱0/24 49/4 20/24 03/4 90/23 آزمون شیپ

 10/4 0۱/24 99/3 00/19 32/3 90/18 آزمون پس

 

 در «شناختی روان یشانیپر های نشانه» های ریمتغ نمرات میانگین ،1 یشیآزما گروه انیپاسخگو یراب ق،فو جدول جینتا به باتوجه

 ،2 یشیآزما گروه انیپاسخگو یبرا نیمچنه .دباش می 90/18 برابر آزمون پس مرحله در و 90/23 با برابر آزمون شیپ مرحله

 انیپاسخگو یراب ،تاًیهان .تاس 19 با برابر آزمون پس مرحله درو  ،20/24 با برابر آزمون شیپ مرحله در ها ریمتغ نیا نمرات میانگین

 آزمون پس مرحله در و ۱0/24 با برابر آزمون شیپ مرحله در «شناختی روان یشانیپر های نشانه» ریمتغ نمرات میانگین ل،کنتر گروه

 .دباش می 0۱/24 با برابر

 نیا های مفروضه بتداا ر،منظو نیا یراب ت.اس شده استفاده طرفه کی انسیکووار لیتحل روش از قیتحق نیا های هیفرض آزمون یبرا

 ه،وابست ریمتغ کنترل و یشیآزما های گروه های خطا انسیبودن وار مگنه ه،وابست و همپراش های ریمتغ بودن نرمال شامل که روش

 هر یبرا وابسته ریمتغ و همپراش ریمتغ نیب ونیرگرس های بیش یهمگن و همپراش ریمتغ و وابسته ریمتغ نیب رابطه بودن یطخ

 .دشو می پرداخته قیتحق های هیفرض آزمون به پسس .درنیگ می قرار یبررس وردم ت،اس ها گروه از کی

 رنوفیاسم -ف کولموگورو آزمون جیتان .۴ جدول

 ریمتغ
 کنترل 2 یشیآزما گروه 1 یشیآزما گروه 

 Sig آماره Sig آماره Sig آماره

 یشانیپر های نشانه

 شناختی روان

 9۱8/0 ۱08/0 913/0 ۱۰0/0 ۰۱2/0 ۶3۱/0 آزمون شیپ

 4۱۱/0 8۱۶/0 192/0 082/1 ۰۱۶/0 ۶32/0 آزمون پس

 

 در هم و آزمون شیپ مرحله در مه ل،کنتر و 2 ،1 یشیآزما های گروه در پژوهش ریمتغ که دشو می مشاهده جدول نیا به باتوجه

 ت.اس ۱0/0 از تر بزرگ ها آن یتمام Sig مقدار رایز؛ دهستن نرمال آزمون پس مرحله

 مادران شناختی روان یشانیپر های نشانه بهبود در جانیه یشناخت میتنظ آموزش» که دارد می انیب قیتحق اول هیفرض

 ت.اس آمده ۰ و ۱ جداول در هیفرض نیا آزمون از حاصل جیتان .«دارد ریتأث رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار
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 اول هیفرض آزمون یبرا طرفه کی انسیکووار لیتحل جیتان .5 جدول

 رییتغ منبع
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 میانگین

 مجذورات
 F Sig آماره

 مجذور

 اتا

 118/218 1 118/218 گروه
۶۰4/۰9 000/0 ۰۱3/0 

 12۰/3 3۶ ۰80/11۱ خطا

 

 اول هیفرض در شناختی روان یشانیپر های نشانه ریمتغ شدة اصالح های میانگین. 6 جدول

 اریمع یخطا میانگین گروه ریمتغ

 شناختی روان یشانیپر های نشانه
 39۰/0 134/19 1 یشیآزما

 39۰/0 81۰/23 کنترل

 

 ت.اس 000/0 برابر آن Sig مقدار و ۶۰4/۰9 برابر )گروه( مستقل ریمتغ یبرا F آماره مقدار که دشو می مشاهده ۱ جدول به باتوجه

 تفاوت شناختی روان یشانیپر های نشانه انمیز در کنترل و 1 یشیآزما های گروه نیب لذا ؛باشد می 01/0 از کمتر Sig مقدار ونچ

 گروه در «شناختی روان یشانیپر های نشانه» ریمتغ شدة اصالح میانگین ،۰ جدول جینتا به باتوجه نیمچنه د.دار وجود یمعنادار

 میتنظ موزشآ ه،جینت رد .دباش می (81۰/23) کنترل گروه در ریمتغ نیا شدة اصالح میانگین از مترک (134/19) 1 یشیآزما

 نی؛ بنابراتاس شده رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران در شناختی روان یشانیپر های نشانه اهشک باعث جانیه یشناخت

 رد د.دار ریتأث رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران شناختی روان یشانیپر های نشانه بهبود در جانیه یشناخت میتنظ آموزش

 (۰۱3/0) ۱ جدول در گروه ریمتغ یبرا اتا مجذور مقدار هک است حیتوض به زمال .دشو می دییتأ قیتحق اول هیرضف ه،جینت

 ها گروه )تفاوت شناختی روان یشانیپر های نشانه ریمتغ در 1 یشیآزما گروه نمرات راتییتغ درصد 3/۰۱ که است نیا دهنده نشان

 .دباش می جانیه یشناخت میتنظ آموزش از یناش (آزمون پس در

 شناختی روان یشانیپر های نشانه بهبود در آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت» که دارد می انیب قیتحق دوم هیفرض

 ت.اس آمده 8 و ۶ جداول در هیفرض نیا آزمون از حاصل جیتان .«دارد ریتأث رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران

 دوم هیفرض آزمون یبرا طرفه کی انسیکووار لیتحل جیتان .7 جدول

 رییتغ منبع
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 میانگین

 مجذورات
 F Sig آماره

 مجذور

 اتا

 ۶99/230 1 ۶99/230 گروه
402/۰8 000/0 ۰49/0 

 3۶4/3 3۶ 843/124 خطا
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 دوم هیفرض در شناختی روان یشانیپر های نشانه ریمتغ شدة اصالح های میانگین. 8 جدول

 اریمع یخطا میانگین گروه ریمتغ

 شناختی روان یشانیپر های نشانه
 411/0 121/19 2 یشیآزما

 411/0 929/23 کنترل

 

 ت.اس 000/0 برابر آن Sig مقدار و 402/۰8 برابر )گروه( مستقل ریمتغ یبرا F آماره مقدار که دشو می مشاهده ۶ جدول به باتوجه

 تفاوت شناختی روان یشانیپر های نشانه انمیز در کنترل و 2 یشیآزما های گروه نیب لذا ؛باشد می 01/0 از کمتر Sig مقدار ونچ

 گروه در «شناختی روان یشانیپر های نشانه» ریمتغ شدة اصالح میانگین ،8 جدول جینتا به باتوجه نیمچنه د.دار وجود یمعنادار

 یدرمان ناختش ه،جینت رد .دباش می (929/23) کنترل گروه در ریمتغ نیا شدة اصالح میانگین از مترک (121/19) 2 یشیآزما

 نی؛ بنابراتاس شده رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران در شناختی روان یشانیپر های نشانه اهشک باعث یآگاه ذهن بر یمبتن

 ریتأث رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران شناختی روان یشانیپر های نشانه بهبود در آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت

 (۰49/0) ۶ جدول در گروه ریمتغ یبرا اتا مجذور مقدار هک است حیتوض به زمال .دشو می دییتأ قیتحق دوم هیفرض ه،جینت رد د.دار

 ها گروه )تفاوت شناختی روان یشانیپر های نشانه ریمتغ در 2 یشیآزما گروه نمرات راتییتغ درصد 9/۰4 که است نیا دهندة نشان

 .دباش می یآگاه ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت از یناش (آزمون پس در

 گیری جهینت و حثب .۴

 بهبود در آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت و جانیه یشناخت میتنظ آموزش یاثربخش سهیمقا حاضر مطالعه یاصل هدف

 آموزش» که دارد می انیب قیتحق اول هیرضف .دبو رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران در شناختی روان یشانیپر های نشانه

 فرض جهیتن «.دارد ریتأث رعمدیغ و عمد نیجن سقط دچار مادران شناختی روان یشانیپر های نشانه بهبود در جانیه یشناخت میتنظ

 دپوریسع و زاده قلندر ؛(1399) یجاجرم و هربانم ه،پنا اسالم ؛(1399) همکاران و یکاشان یابوتراب قاتیتحق با حاضر پژوهش در اول

 و یریعش ،یدیعب و (139۶) همکاران و فروزش ؛(1398) یاصغر و یپهرس ،یمحمد ؛(1399) انیمحمود و پورفرج ؛(1399)

 ت.اس راستا هم (139۶) یفشارک

 یشانیپر های نشانه بهبود در جانیه میتنظ آموزش اختصاصاً که اندک پژوهش به باتوجه ؛گفت توان می افتهی نیا نییتب در

 فیتعار در ازآنجاکه اما ؛است محدود زین گرید های پژوهش با اول افتهی جانبه همه و قیدق سهیمقا انکما د،باش شناختی روان

 یلک سازه از یبخش یافسردگ و اضطراب و ابدی می تظاهر یافسردگ و اضطراب های مشخصه با ابتدا شناختی روان یشانیرپ ه،شد گفته

 اهشک بر را یجانیه میتنظ آموزش یاثربخش هک ییها پژوهش با را اول افتهی توان می ؛نینابراب ،هستند شناختی روان یشانیپر

 میتنظ با مشترک نیادیبن میمفاه یدارا اساساً که یمختلف های درمان نکهیا ای و ردک سهیقام د،ان دهیسنج اضطراب و یافسردگ

 تواند می نیشیپ قاتیتحق در جانیه هیبر پا یشناخت یدرمان واره رحط ل:مثا عنوان هب د.قراردا سهیمقا مورد هستند جانیه یشناخت

 تحمل و رشیذپ ح،اصال در افراد مهارت ارتقاء در شباهت به توان می ر،حاض افتهی نییتب در ؛لذا و ردیگ قرار سهیمقا جهت ییمبنا

 .دده می قرار مادران اریاخت در یدیجد بزارا ،یفرد انیم های مهارت آموزش با زین جانیه میتنظ موزشآ د.نمو اشاره یمنف جاناتیه

 بدون را جانیه هر و دهند صیتشخ تر قیدق را خود احساس تا کند می کمک نیجن سقط دچار مادران به جانیه میتنظ های هارتم

 د.کنن یبررس آن برابر در شدن ناتوان

 که یمنف های راهبرد از یکی د،رنیگ می قرار یزندگ استرسور مختلف های تیموقع در افراد که یزمان اند داده نشان ها پژوهش یبرخ

 یشانیپر دچار افراد در صوصاًخ د،ناکارآم راهبرد نیا که است خلقشان رییتغ یبرا یآن لذت یستجوج د،برن می کار به طیشرا نیا در
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 یشانیپر تحمل یدارا که یمادران که درس می نظر هب (.1398 ،یجاجرم و انیهدم ه،پنا )اسالم است شهودم ن،ییپا شناختی روان

 موزشآ د.دهن بروز یمتعدد شناختی روان یشانیپر های شانهن (،نیجن )سقط دیشد استرس تجربه نگامه د،هستن ینییپا یجانیه

 انتخاب و لیوتحل هیتجز در فرد ییتوانا تیتقو با عمالً و داده آموزش را ها جانیه مؤثر و حیصح تیریدم ن،جایه یشناخت میتنظ

 االمکان یحت و شده روبرو عیوقا با ازگارانهس (،نیجن سقط دچار )مادران یزندگ یزا استرس طیشرا با مواجهه در حیصح رفتار

 د.ده کاهش را شناختی روان یشانیپر

 دچار مادران شناختی روان یشانیپر های نشانه بهبود در آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت» که دارد می انیب قیتحق دوم هیفرض

 انیر و براون های پژوهش مانند یقبل مطالعات با حاضر پژوهش در دوم فرض جهیتن «.دارد ریتأث رعمدیغ و عمد نیجن سقط

 ؛(1399) همکاران و پور ییآقا ؛(2010) همکاران و گروسمن ؛(2008) همکاران و زریدک ؛(200۶) همکاران و اندرسون ؛(2003)

 ت.اس راستا هم (1399) همکاران و یمحمد و (1399) همکاران و راد یخرم ؛(1399) یدریح

 اجتناب ای فرار در یسع دونب ب،اضطرا به مربوط های حس قضاوت بدون و دائم گرفتن نظر ریز ؛گفت توان می جهینت نیا نییتب در

 ن،یز )کابات ندشو می ختهیبرانگ اضطراب های نشانه توسط معموالً که گردد یجانیه های واکنش کاهش باعث تواند می ها آن از

 فرد ذهن تیمحور عدم موجب آگاهی ذهن آموزش داشت دهیقع ،آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت ابداع با «زدلیت» (.1998

 صورت نیا هب د.گرد می ت،اس افسرده مارانیب تفکر مشخصه که یفکر نشخوار کاهش نیهمچن و یتکرار یفکر یالگوها به نسبت

 ریظن ل،حا زمان های جنبه ریسا به را ها آن افکار مجدداً و سازد می خود ساز افسرده افکار متوجه را افراد آگاهی ذهن مهارت که

 ارتقا یگاهآ د.گرد می یفکر نشخوار کاهش موجب قیطر نیا از و سازد می عطوفم ،یطیمح های صدا ای ارانهیهش رفتن راه س،تنف

 یدارا مادران آگاهی ذهن بر یمبتن استرس کاهش برنامه در که است ییها مهارت نیتر مهم از که حاضر لحظه به نسبت افتهی

 تری سازگارانه های پاسخ دهد می اجازه او به و کند می لیتسه را یرفتار و یشناخت یریپذ نعطافا د،شو می داده آموزش نیجن سقط

 منجر آگاهی ذهن نیتمر معتقدند روان سالمت تخصصانم د.کن استفاده یتکانش ای یعادت های پاسخ از کمتر و بدهد ها تیموقع به

 که طور مانه (.2009 ن،همکارا و ی)کارمود دشو می یآگاه با عمل و نکردن رفتار یاکنشو ن،نکرد قضاوت مانند یعوامل تیتقو به

 یافسردگ و اضطراب قطعاً و شده همراه یافسردگ و اضطراب های زیر برون با یروان یشانیرپ د،ش اشاره بدان کی فرض در تر شیپ

 یشناخت درمان به مربوط داخالتم ،آگاهی ذهن بر یمبتن یدرمان شناخت برنامه ؛است شناختی روان یشانیپر یلک سازه از یبخش

 ت.اس ختهیدرآم است «رشیپذ» اصل بر یمبتن که «ذن» یشرق فلسفه فنون و ها آموزه با را هستند «رییتغ» اصل بر یمبتن که را

 یوانمندت ت،اس مختلف یجانیه حاالت و یدرمان شناخت فن بر هیباتک ندیناخوشا افکار رشیپذ آن یربنایز که آگاهی ذهن نیمرت

 یعیوس فیط دهد می اجازه او به و برده باال یریچشمگ به طور را جاناتشیه و افکار از یریرپذیتأث کنترل در نیجن سقط یدارا مادر

 .دکن تجربه ذهن رد ،یجانیه یآشفتگ تجربه بدون را جاناتیه و افکار از

 نابعم

 یرفتاردرمان ریتأث سهیقام (.1399) ا.هرز، رفتخاا، ابیرفی، افظح، رحس، هفرزادص، حرفی، ادرن، اسیرپی، کاشان یابوتراب .1

 توجه/ یینارسا اختالل به مبتال نوجوانان در یخودکش یپرداز شهیاند و یشانیپر تحمل بر یجانیه میتنظ و یکیالکتید

 .88-۰9، (2)2۶شناختی،  روان های آورد دست جلهم .یفعال شیب

 با ادیاعت نهیزم در یرانیا نوجوانان یریخطرپذ مدل برازش یررسب د.محمو یاجرمج ن،یحس انیهدم ا،محمدرض پناه اسالم .2

؛ 1398 .یادپژوهیاعت یعلم صلنامهف ن.جایه میتنظ و یشانیپر حملت ر،ناسازگا های واره طرح و خانواده کارکرد بر دیتأک

13 (۱4:) ۰۶-90. 
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 زنان آوری تاب بر آگاهی ذهن بر یمبتن درمان و تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان یاثربخش سهیقام (.139۶) یعل یافشار .3

 .2-8 (:۰) 4 ؛یروان پرستار نشر جلهم ر.مکر نیجن سقط در

 روش سه یاثربخش سهیقام (.1399) ب.نیزی، غالم یفورغ، تسادا کرما، لماک، هزادآی، اولط، هائدمی، گواسرائ پور یآقائ .4

 ن.جانبازا همسران یافسردگ و اضطراب کاهش بر آگاهی ذهن و یرفتار - یناختش ه،طرحوار بر یمبتن یدرمانگر

 .134-123، (1)1۶، تیشخص و ینیبال یوانشناسر

 یا واسطه قشن :یشانیپر تحمل با جانیفراه و فراشناخت نیب ابطهر (.1399) ه.اهرط، نایحمودم، دیجم، جپورفر .۱

 .341-333، (۰3)1۰ی، رانیا وانشناسانر :یتحول یوانشناسر .شناختی روان پذیری انعطاف

 ه،یمهد پناه زدانی د،محم یسالما ،مینا یآباد جعفر یقن ه،یفد یاله قح ن،یحس یافضل ملک ؛تولب ،یدیرش نیحس .۰

 جلهم .13۰0 -1393 ن:تهرا در یعمد سقط و ناخواسته یحاملگ بروز روند یبررس (139۱) یمهد محمد زاده یقن

 .یبهداشت قاتیتحق تویانست و بهداشت دانشکده

 کودکان یدارا مادران نیب در یآگاه ذهن های مهارت و یشناحت روان یشانیرپ ت،شفق از یخستگ سهیقام .ایرؤ یدریح .۶

 .4۰-3۶ (:1) 9؛ 1399 .شناسی روان شیور .رمبتالیغ کودکان مادران و یمغز فلج به مبتال

 شده قیتلف یتکامل مراقبت ریأثت ه.پروان مقدم یادقص ن،حس ییجمالو ییضار ،یمجتب یدیشه ینصارا ف،اشر راد یخرم .8

 م.ق یپزشک علوم دانشگاه جلهم ن.نوزادا ژهیو بخش در یبستر نارس نوزادان با وندیپ و یمادر استرس بر یآگاه ذهن با

 .۶3-۰1 (:1) 14؛ 1399

 باردار زنان یروان یشانیپر و یزندگ تیفیک با رفته دست از یحاملگ سابقه ارتباط یررسب (.1394) پروانه رزمجو .9

 ز.اهوا شاپور یجند یرماند ،یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه نامه پایان .یدرمان یبهداشت مراکز به کننده مراجعه

 یعموم سالمت و یشناخت جانیه میتنظ های سبک ابطهر (.1389) دریح ،یفتح ؛لیلج ن،یرالدیخ باباپور ؛لمانس ،یعبد .10

 تا 2۱8 صفحه از؛ (32 )مسلسل 4 مارهش، 8 ورهد ن.رایا یاسالم یجمهور ارتش یکپزش علوم دانشگاه جلهم ن.ایدانشجو

 .2۰4 صفحه

 :شناختی روان یشانیپر با یدلبستگ سبک یساختار وابطر (.139۶) محمد یفشارک و حمدرضام ،یریشع ؛اطمهف ،یریعب .11

 .۶۰-۰3 صص (،39 ،یاپی)پ 3 مارهش م،ده الس ،ینیبال یروانشناس جلهم ن.جایه یشناخت میتنظ یا واسطه قشن

 برنامه ریأثت (.139۶) بدالهع ،یدیام و حمدم ،یفشارک ؛سولر ن،روش ؛رشتهف ،یموتاب ؛دیمح ،یعقوبی ؛اطمهف ش،فروز .12

 ر.سازگا زنان ییزناشو تیرضا یارتقا و جانیه مینظت ،شناختی روان یشانیپر بر آگاهی ذهن بر یمبتن استرس کاهش

 .90-۰۶ صص ،31 مارهش ،8 ورهد ،ینیبال یروانشناس طالعاتم

 مجدد یابیارز اهبردر ،شناختی روان یشانیپر یا واسطه قشن (.1399) د.یسع دیسی، تهران ورنقاشپ، اهرز، هقلندرزاد .13

 یقربان زنان در یشناخت های عملکرد و یخانگ خشونت رابطه در جانیه میتنظ یسرکوبگر راهبرد و جانیه میتنظ

 .21-1، (2)11شناختی،  روان یکاربرد های پژوهش نامه صلف ت.خشون

 یجانیه یدرمان طرحواره یثربخشا (.1398) د.جوا حمدم، دآبا میابراه یصغرا، ههرز، وشامل یپهرس، هیانحی، محمد .14

ی، نیبال شناسی روان در رفتار و شهیندا ه.مطلق زنان جانیه میتنظ یدشوار و شناختی روان یشانیپر کاهش بر یگروه

14(۱1) ،2۶- 3۰. 

 یآرام تن ناتیتمر بیترک یشیافزا ثرا (.1399) ن.یسح، عارز، دحما، رپو یلع، نیالمحسغ، دوانمرج، هیقری، محمد .1۱

 به انیمبتال استرس و ضطرابا ،یافسردگ کاهش بر (CES) یفرامغز یکیالکتر کیتحر و (MBR) آگاهی ذهن بر یمبتن

 .12۰-109، (۱9)1۱شناختی،  روان نینو های پژوهش صلنامهف .2 نوع ابتید
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