
1 
 

  

  

  

  

  

 شناسیعلوم تربیتی و رواني دانشکده

 علوم تربیتیگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  ي مشاوره گرایش خانوادهدر رشته

  

  عنوان:

آگاهی بر اضطراب، استرس و افسردگی زنان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن

  سرپرست خانوار

  

  

   :راهنما استاد

  االسالمیر علی شیخدکت

  

 :مشاور استاد

  پروفسور حسین قمري کیوي

  

 :پژوهشگر

 میترا فرخ زاده

  

  

  95تابستان 



 

 
 

   میترا :نام                                                  : فرخ زادهدانشجو خانوادگی نام

اسـترس و افسـردگی زنـان سرپرسـت      ،آگاهی بر اضطراباثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن :نامهپایان عنوان

  خانوار

  االسالمیدکتر علی شیخ :راهنما استاد 

  قمري کیوي حسین پروفسور ر:مشاو استاد 

  : خانوادهگرایش                 : مشاورهرشته              کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

  شناسیروان لوم تربیتی وع :دانشکده                           اردبیلی محقق :دانشگاه

  91 :اتصفح تعداد                       29/06/1395:دفاع تاریخ

  :چکیده

 و افسردگی اضطراباسترس،  آگاهی براثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن تعیینهدف پژوهش حاضر، 

 آزمایشی با طرح پیش یمهپژوهش، ن روش بود. (ره) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی زنان سرپرست خانوار

ي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته کلّیهي آماري پژوهش را جامعه پس آزمون با گروه کنترل بود. -آزمون
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  مقدمه - 1- 1

برند، یک فضاي مادي و روانی خاص به سر می خانواده چیزي بیش از مجموعه افرادي است که در

اي از قواعد و اصول را ابداع و براي اعضاي خود خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که مجموعه

زند (فاهی، کیلسی و کند، این کارکرد ویرانی و آبادانی جامعه را رقم میهاي متنوعی تعیین مینقش

و ترین نهاد اجتماعی است که نقش اصلی سازندگی جوامع همخانواده به عنوان م ).2012، 1پولک

ها و مسائل اجتماعی مانند خانواده کانونی است که بسیاري از آسیبنماید. سالمتی آن را تضمین می

آورد عوامل متعددي از آزاري، فرار از خانه و ... از آن سر بر میطالق، اعتیاد، کودکان خیابانی، کودك

تواند موجب تغییر ساختار خانواده شود. منظور از یاد، زندانی شدن و مرگ همسر میجمله، طالق، اعت

هاي تک والدي با سرپرستی زنان در سراسر جهان است ( تغییر ساختار خانواده، افزایش تعداد خانواده

- هاي ایرانی اغلب مرد (پدر) سرپرست خانواده محسوب میدر خانواده .)2012فاهی، کیلسی و پولک، 

شامل  ،2گیرد. زنان سرپرست خانوارشود. اما تحت شرایطی، چنین مسؤلیتی بر عهده زنان (مادر) قرار می

باشند و یا داراي همسرانی هستند که یا زندانی اند و یا مطلقه میزنانی هستند که همسرانشان فوت کرده

. امروزه )1389اند (سلیمی بنی، ردهاند و یا زنانی هستند که همسرانشان آنها را ترك کو یا از کار افتاده

ها تر این خانوادهبیش وناگون در دنیا رو به افزایش است،ي خانوارهاي زن سرپرست به دالیل گپدیده

اي که فزونی این گروه از زنان به صورت یک مشکل اجتماعی داراي مشکالت فراوان هستند، به گونه

بنا بر نتایج سرشماري ، مار این زنان رو به افزایش استدر ایران نیز آ ).1387شود (خسروي، مطرح می

، 1375درصد خانوارهاي معمولی داراي سرپرست زن نسبت به کل سرپرست خانوار (زن و مرد) در سال 

باشد که بر این اساس مشاهده درصد می 1/12، 1390درصد و در سال  4/9، 1385در سال  درصد؛ 4/8

می نفوس و مسکن تعداد خانوارهاي داراي سرپرست زن در حال گردد طی سه دوره سرشماري عمومی

                                                
1. Fahey, Keilthy & Polek 
2. Head-families women  
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درصد و متوسط رشد  7/1متوسط رشد جمعیت  1365 - 1390افزایش است. همچنین طی بازه زمانی 

ساله، متوسط رشد خانوارهاي داراي  25درصد بوده است که در این دوره  2/3خانوارهاي معمولی 

روند صعودي افزایش خانوارهاي داراي سرپرست  هشان دهنددرصد رسیده است که ن 4/5سرپرست زن به 

، به طوري که ها با مشکالت متعددي مواجه هستنداین خانواده ).1391، اشد (مرکز آمار ایرانبزن می

دهند (نازکتبار و سرپرست تشکیل می انهاي زنهاي دهک اول اقتصادي را خانوادهدرصد از خانواده 29

اقتصادي، تأثیر مستقیم و غیر مستقیم خود را بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی  ). عامل فقر1387ویسی، 

گذارد. بسیاري از این زنان، از فقدان یک چتر حمایتی و تأمین مالی و اجتماعی خانواده بر جاي می

اند، برند. این زنان به علت تعدد و تعارضات نقش، آرامش روانی خود را از دست دادهمناسب رنج می

انتقال ناگهانی  ).1388ریار، امیرف (حسینی، فروزان وتنگی دارند حقارت، درماندگی و دل احساس

ها و وظایف مضاعف شامل از دست دادن اي از ناامنیسرپرستی از شوهر به زن، باعث بوجود آمدن رشته

ه اثر معکوس بر شود، در نتیجبراي زنان می )هاي دوگانه (پدر و مادردرآمد، تربیت فرزندان و ایفاي نقش

). 2010، 1آورد (هربستمیاي به بار مسائل  تازهسالمت جسم، روان و رضایت از زندگی زنان گذاشته و 

هم در شروع و هم در تشدید اختالالت روانی و کاهش تواند میزاي زندگی بروز رویدادهاي استرس

). 2007، 2ورس و رادگرسکارآمدي زنان سرپرست خانوار نقش کلیدي داشته باشد (کروسیر، باتر

منجر به عاطفی روانی زنان سرپرست خانوار، که مشکالت )، معتقدند 2011( 3چیسمن، فرگوسن و کوهن

از زنان  این گروهشود. می 5و افسردگی 4حادثه، اضطرابهاي روحی مانند اختالل استرس پس از آسیب

، ولف کریتنسن، چانی، الکین، وینر، ینسدهند (مولرا نشان می 6پذیري و استرسسطوح باالتري از آسیب

داراي همسر با استرس رپرست خانوار در مقایسه با زنان ). زنان س2011، 7هولمن، فیل و جانقانس

هاي شوند. شاغل بودن، کار در منزل، مراقبت از فرزندان، نگرانیرو میبهبیشتري براي اداره زندگی رو

کافی به طور روزانه سبب استرس و پریشانی زنان سرپرست  مالی و عدم برخورداري از منابع حمایتی

                                                
1. Herbst 
2. Crosier, Butterworth, & Rodgers 
3. Cheeseman, Ferguson & Cohen 
4. Anxiety  
5 . Depression 
6 . Stress 
7 . Mullins, Wolfe-Christensen, Chaney, Elkin, Wiener, Hullmann, Fedele, Junghans 
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هاي جسمانی، مشکالت خواب، اضطراب و افسردگی ها را با مشکالتی از قبیل بیماريشوند و آنخانوار می

؛ 2003دهند (کوینی،شان را تحت تأثیر قرار میکنند که در نهایت بهزیستی خود و خانوادهمواجه می

نتایج  تحقیقات بسیاري به بررسی سالمت روانی زنان سرپرست خانوار پرداخته و ). تاکنون1996، 1سام

 ).1388، سام آرام، 1388آمیز بودن وضعیت روانی آنان است (حسینی، تمامی آنها حاکی از تهدید 

ن استرس، اضطراب هاي روانی چوسرپرست خانوار بیشتر در معرض آسیب به اینکه زنانبا توجه  نیبنابرا

در  2آگاهیذهن ثربخشی درمان شناختی مبتنی برا نیی، هدف پژوهش حاضر، تعردگی هستندو افس

 اشد.بی زنان سرپرست خانوار خانوار میکاهش اضطراب، استرس و افسردگ

  مسأله انیب - 2- 1

 و ی هستند که عواملی چون طالق، فوتپذیر اجتماعهاي آسیبزنان سرپرست خانوار از جمله گروه

پذیرتر مباالتی موجب آسیبسر، از کار افتادگی همسر، رها شدن توسط مردان مهاجر و یا بییا اعتیاد هم

ها و شود. متاسفانه در جامعه ما زندگی زنان پس از ترك شوهر غالباً با ابهامشدن این قشر از جامعه می

قتصادي زندگی، هایی روبروست. از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی و گاه به سختی، مشکل امخاطره

نبود عه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در تنهایی و افسردگی و ناامیدي، همچنین، نگرش غلط جام

کند رو میاي روبههاي عدیدههمسرانشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکل

هاي اخیر باعث تغییر دههتغییرات ایجاد شده در  ).1392زاده و محققیان، سعادتمند، فاتحی (شهریاري

است، به  ساختار خانواده، پذیرش مسؤلیت بیشتر و استرس بیشتر براي اداره زندگی توسط زنان شده

نقش  ).2003، 3(کوینی عالوه مواردي از قبیل فوت یا جدایی از همسر نیازمند سازگاري مجدد هستند

نان جهت رفع نیازهاي مادي و معنوي خانواده دو گانه زنان در مدیریت امور خانه و تأمین معاش و تالش آ

یکی از مشکالت آنهاست  گویی که فقر زمانی ،گذاردي آرامش و استراحت آنها باقی نمیفرصتی برا

به نظر می رسد زنان سرپرست  این، عالوه بر ).1385 نقل از قوامی،به   ؛2000 ؛ فووا،1996 چانت،(

                                                
1. Sum 
2. Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
3. Coyne 
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کنند به خاطر براي مثال زنانی که شغلی پیدا می. گیرندیقرار م خانواده گاهی در یک بن بست مضاعف

مانند برچسب تنبلی خانه می این در حالی است که مادرانی که در. هستندترك فرزندانشان مورد سرزنش 

- روان ).1390،ییکیمیا(کنند کفایتی و شکست میبی رو احساس گناه، از این ،گیرندکفایتی میو بی

- شترین منابع استرس براي زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده، ایفاي نقاز عمدهمعتقدند یکی  شناسان

آوري خانواده است و  ترین نقش پذیرفته شده براي مردان نقش نان عمده .هاي متعدد در زمان واحد است

ده هاي شغلی آنان است. زنان سرپرست خانوا هاي مربوط به نقش در مردان معموالً وابسته به نقش استرس

هاي مربوط به شغل و حرفه و تنظیم درآمد را  هم باید ادارة امور اقتصادي را بر عهده داشته و استرس

، 2آدامز ).1999، 1(بیانون هاي نقش والدینی، تربیتی و حمایتی از فرزندان تجربه کنند و هم استرس

دارد؛ مادر پس از اظهار میشناسی زنان سرپرست خانوار مطلقه را بررسی نموده و اختالالت روان )1972(

طالق در برابر یک سري از مشکالت مانند تأمین مراقبت از کودك، یافتن سرپناهی مناسب و تأمین 

گیرد و باید نقش که او تنها بزرگسال خانواده است، قرار میهاي ناشی از اینمعیشت خانواده و دشواري

اي بپردازد که هاي چندگانهدلیل باید به ایفاي نقش زمان به عهده بگیرد، به همینپدر و نقش مادر را هم

نتیجه زن هم از حیث مادي و هم از حیث  ها باهم در تعارض هستند، دردر برخی موارد ایفاي این نقش

تاتانیا به نقل از  کند (عاطفی دچار مشکل گردیده و استرس و اضطراب بیشتري را تجربه می - روانی

از آنجایی که زنان سرپرست خانواده، عالوه بر وظایف مادري مانند  ).1389بلداجی، فروزان و رفیعی، 

مراقبت و تربیت فرزندان و انجام امور خانگی، نقش اقتصادي خانواده را نیز بر عهده دارند، ملزم به اشتغال 

-نقشاند و چون از اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخوردار نخواهند شد و در عین حال، بیرون از خانه

حدودي نوع و میزان استرس آنان از تجربه مردان  کنند، تازمان ایفا میهاي زن و مرد را به طور هم

متعدد همچون اداره و انجام کارهاي خانه، هاي ز زنان، عالوه بر ایفاي نقشمتفاوت است. این گروه ا

شود استرس و دهند که موجب میهاي جسمی و هیجانی از اعضاي خانواده را هم انجام میاقبتمر

شود زنانی مشکالت مختلفی را تجربه کنند. مسئله ایفاي نقش در بین زنان سرپرست خانواده سبب می

                                                
1. Bianon 
2. Adams 
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عارض نقش کوشند به شغل خود به اندازه کارهاي خانه و مراقبت از فرزندان اهمیت بدهند، دچار تکه می

). از سویی نیاز 1378شود (باقري و عطاران، نان میشوند که همین امر منجر به ایجاد اضطراب در آ

جنسی نیازي مشروع و طبیعی است که مرتفع شدن صحیح آن، نیازمند وجود هنجارهاي متناسب با 

ناي ساخت ساختارهاي فرهنگی، مذهبی و اخالقی در جامعه است، خصوصاً در سطح خانواده که مب

توانند در زمانی که به روابط جنسی جامعه است. اما در مورد زنان مطلقه و همسر فوت شده زنانی که نمی

سالم نیازمندند، آن را مطرح کنند، با مشکالت روحی و جسمی روبه رو خواهند شد، و این مسئله در 

روابط اجتماعی زنان اثرات سوء داشته  پذیري وگذارد. این امر در جامعهمنفی میبهداشت روانی آنها تاثیر 

حدي تا  گردد خود را فردي تنها احساس کند.و باعث مشکالت شخصیتی و افسردگی شده، و موجب می

که در حوزه ارتباطی خود افراد زیادي را نبیند، سرمایه ارتباطی و امنیت ارتباطی نداشته و داراي توان 

اي از این زنان با فقر، ناتوانی و بی گروه عمده ).1389سلی، ضعیفی در ارتباطات اجتماعی خود گردد (تو

قدرتی در زمینه اداره امور اقتصادي خانواده مواجه هستند به طوري که کارآمدي و سالمت روان آنها را 

). این 2010، 1سازد (مایر و سالیوانمختل کرده و زمینه ابتال به افسردگی و سایر اختالالت را فراهم می

نگرانی  زنان توانایی کمتري در زمینه حل مشکل دارند و احساس گناه، اضطراب، افسردگی و گروه از

مجموعه مشکالت ذکرشده،  ).2009و همکاران،  2سرپرست دارند (آلدرفربیشتري نسبت به زنان غیر 

با سازد. اگرچه ممکن است که برخی از این زنان توان سازگاري بهداشت روانی این گروه را متأثر می

ها تحت تأثیر این شرایط دشوار، سطوح باالیی از افسردگی و چنین وضعیتی را داشته باشند، اما اغلب آن

هاي قبلی میزان باالیی از . پژوهش)1392(حبیبی، قنبري، خدایی و قنبري،  کننداضطراب را تجربه می

   ). 1388روزان و امیرفریار، اند (حسینی، فرست خانوار گزارش کردهاضطراب و افسردگی را در زنان سرپ

اي که در زمینه زنان سرپرست خانوار در برخی از کشورها صورت گرفته، هاي عمدهیکی از فعالیت

کند. هایی است که آنان را به لحاظ جمعیت شناختی توصیف میسرشماري از این قشر و گردآوري داده

تواند داشته باشد، کارهاي کیفی و آماري می به رغم قبول اهمیت غیر قابل انکاري که پیمایش و کارهاي

                                                
 1. Meyer & Sullivan 
 2. Alderfor 
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هایی از زوایاي پنهان زندگی این زنان بپردازد و آنان را تواند و باید به روشن کردن بخشاي هم میمداخله

  .)1390(تهامی،  در مسیر توانمند سازي روانی و مقابله با فشارهاي زندگی یاري رساند

اند  ظهور کرده یآگاه بر ذهن یهاي مبتن خالت و درماناز مدا اديیتعداد ز ریاخ ي در دو دهه

 2نیکابات ز یآگاه بر ذهن یبه دو روش کاهش استرس مبتن توان ی). که از آن جمله م1،2005(بائر

روي  ه) اشاره کرد ک2002( 3تیزدل و امزیلیسگال، و یآگاه بر ذهن یمبتن ی) و شناخت درمان1990(

 نیمداخالت شامل تمر نی. اکنند یم دیتأک وگای هاي نیتمر ین و برخقدم زد ،نشسته، مراقبه هاي نیتمر

و  یهاي بدن چون تنفس، احساس محرك خاص هم کیتوجه متمرکز که در آن فرد توجه خود را روي 

و  یبخش ذهن امآر هاي کیکار از تکن نیو براي ا کند یخاص تمرکز م یزمان ي دوره کیدر طول  رهیغ

 ،یو کاهش نگران یعضالن یآرام بخش شیدر افزا یآگاه . فنون ذهنردیگ یه مبهر یو فنون شناخت یجسم

 یآگاه ذهن یاصل سمیمکان رسد، ی). به نظر م2003 ن،یاسترس و اضطراب مؤثر هستند (کابات ز

 طیمح کیتنفس،  لمث یمحرك خنث کیتوجه باشد، چرا که متمرکز کردن مکرر توجه روي  یخودکنترل

درتاج، دالور و  ،یاالسالم خی؛ به نقل از ش2005، 4لریو م دی(سمپل، ر آورد یممناسب به وجود  یتوجه

 يرفتار يالگوها لیدر تعد یآگاه ) نشان دادند که ذهن2000( 5یسیو د انی). ر1391 قوام، یمیابراه

، 6نی(جانک شود یم یمثبت مرتبط با سالمت يرفتارها میامر منجر به تنظ نیو افکار خودکار موثر و ا یمنف

                                                
1. Baer 
2. KabatZinn 
3. Segal, Williams & Teasdale 
4. Semple, Reid & Miller 
5. Ryan & Deci 
6. Jan kin 
7. Bishop 
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معاصر به عنوان رویکردي براي افزایش آگاهی آگاهی در که ذهن :) معتقد است2002(1بیشاب ). 2007

دهد نشان میدر پاسخ دادن به فرایندهاي ذهنی شامل اختالالت هیجانی و بسیار جدید است. تحقیقات 

) و 2010، 2کاسیانسون، دیاموند، دیوید و گلآگاهی، کاهش درد، اضطراب (زیدان، جوهنکه آموزش ذهن

) و شناخت 2006، 3وانی را به دنبال دارد (استافین، چاوال، باون، دیلورث، ویکی ویتز، مارالتپریشانی ر

یندو، فیندلر، س، فردهد (ایوانهاي اضطراب و افسردگی را کاهش میآگاهی، نشانهدرمانی مبتنی بر ذهن

  ).2008، 4قلیناستول، اسمارت و ه

- آگاهی میشود این است که آیا درمان شناختی مبتنی بر ذهنینجا مطرح میحال سوالی که در ا 

 تواند در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان سرپرست خانوار اثربخش باشد؟

  ضرورت و اهمیت تحقیق - 3- 1

ها معطوف شده است  خانواده يساز توانمند ياز پژوهشگران به سو ياریتوجه بس ریاخ يها در سال

 یزندگ باشد که می ها نسل ندهیآ ي خانواده اساس پرورش انسان، سازنده رای) ز2006، 5ریام ترین(ه

در کشورهاي در حال  ).2000، 6برگ برگ و گلدن (گلدن شود یها با آن آغاز م اغلب انسان یاجتماع

 2001 ،7بونگارتز(گزارش شده است  افزایش چشمگیري در تعداد و نسبت زنان سرپرست خانواده هتوسع

                                                
 
1. Zeidan, Johnson, Diamond, David, Goolkasian 
2. Ostafin , Chawla, Bowen, Dillworth, Witkiewitz, Marlatt 
3. Evans, Ferrando, Findler, Stowell, Smart, Haglin 
4. Hinter- Mair 
5. Goldenberg & Goldenberg 
6. Bongaarts 
7. Schatz , Medhavan  & Williams 
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سرپرست خانواده را شامل  زنان سازمان بین المللی کار). 2011 ،1مدهاوان و ویلیامز نقل از شاتز،به ؛ 

گی وجود عدم ازدواج یا بیو مهاجرت، جدایی، داند که مردان بالغ در آن به دلیل طالق،هایی میخانواده

متواري یا  زندانی، ،ربیکا ن معتاد،ندارد یا در صورت حضور سهمی در درآمدهاي خانواده ندارند مانند مردا

دهند که آمار افسردگی در زنان سه برابر تحقیقات مختلفی نشان می). 2011 ،2زرهانی(از کار افتاده 

، 3شود (کارن جیمردان است و اضطراب نیز عامل مهمی در بر هم زدن سالمت روانی زنان محسوب می

هاي مختلف بنا به دالیل متعدد، زنان در دوره ).1382، ترجمه ابوالمعالی، صابري، لطیفی و محی الدینی

گیرند و بر این اساس، سازمان بهداشت جهانی، هاي متعدد قرار میزندگی بیش از مردان در معرض آسیب

هاي توسعه در ارزیابی کشورها تلقی کرده است. در این میان، زنان سالمت زنان را یکی از شاخص

- تري قرار میهاي جديهاي دوگانه در خانواده، در معرض آسیبي نقشسرپرست خانوار به علت ایفا

هاي رفتاري و تري دچار مشکلهاي زن سرپرست به احتمال بیشهمچنین فرزندان خانواده گیرند.

اي برخوردارند هاي هستهتري نسبت به فرزندان خانوادهشوند و از کیفیت زندگی پاییناجتماعی می

ها و هاي اخیر، سازماندرسال ).2009، 5می، ناتویگ، سوروم، هسیس، هاراد ایستاد، کوار2005، 4(لیپمن

اند. البته الملی فعال در زمینۀ توسعه از زنان سرپرست خانوار به عنوان فقیرترین فقرا نام بردهنهادهاي بین

ان دهنده آن نش 1390افزوده است. اطالعات و سرشماريها بر مشکالت آنها رشد فزاینده این خانواده

کنند. این رقم رشد باالیی را نسبت به درصد خانوارهاي کشور را زنان سرپرستی می 12است که بالغ بر 

 9.4رپرستی زنان در کل کشور برابر تعداد خانوارها با س 85دهد؛ در سال نشان می 85سرشماري سال 

، شناسان). روان1391، رشوندعباسی و  (آجورلو، دهدانوارها را به خود اختصاص میدرصد از کل خ

سري از مسائل و مشکالتی نظیر هاي متفاوت در برابر یکمعتقدند که زنان سرپرست خانوار با تقبل نقش

هاي روانی و افسردگی قرار گرفته و بنابراین، وضعیت اعتماد به نفس و سالمت استرس و اضطراب، بیماري

شواهد زیادي در تأیید محرومیت زنان  ).1999(بیانون، گردد ها مورد خدشه واقع میروحی و روانی آن

                                                
 
1. Zarhani 
2. Jay 
3. Lipman 
4. Kvarme, Natvig , Sorum, Helseth   & Haraldstad 
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از ؛ به نقل 2003سرپرست خانوار به دلیل جنسیت، و در پی آن، محرومیت از منابع وجود دارد (چانت، 

پژوهشی در زمینه سالمت روان شناختی زنان  بررسی ادبیاتهمچنین  ).1383نژاد، طلب و گراییشادي

) 1382 نوري،( .در آنهاستروانی و مشکالت  به سطوح باالتر تنش هايسرپرست خانواده حاکی از تجر

که نتایج بررسی  تهران را مورد مطالعه قرار داد سالمت روانی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی

 حسینی،. سرپرست خانواده در انتظار پوشش بهزیستی بود ایشان حاکی از شدت افسردگی در زنان

 77سالمت روان پایین در  ،)1382(در پژوهشی مشابه مطالعه نوري  )1388( ارفروزان و امیر فری

 اي دیگر،در مطالعه. گزارش کردند هایشان بودند،پوشش بهزیستی که سرپرست خانواده درصد زنان تحت

 اي روانی در زنانی کههاحتمال ابتال به بیمارينشان دادند که  ،)1390( فروزان و رفعیی تاتینا بلداجی،

کنند و کسانی که تنها زندگی می دار هستند از متأهلیند و سرپرستی خانواده را نیز عهدهانطالق گرفته

ابتال به افسردگی در اي که به بررسی میزان کیفیت زندگی و )، در مطالعه2009. هرناندر (است بیشتر

اداره خانواده هستند، به این کنند با زنانی که مسئول هاي دو سرپرستی زندگی میخانوادهزنانی که در 

تري برخوردارند، درآمد کمتري دارند و از نتیجه رسید که زنان سرپرست خانوار از کیفیت زندگی پایین

نتایج پژوهشی که به بررسی عزت نفس در زنان سرپرست خانوار شهر  برند.افسردگی بیشتري رنج می

). کرنی، 1388ت نفس پایینی برخوردارند (سعیدیان، تهران پرداخته شده بود نشان داد که این زنان از عز

) در بررسی میزان استرس و حمایت اجتماعی مادران متأهل و مادران مجرد 2003( 1بویل، آفرد و راسین

هایی از افسردگی بودند. تري دچار دورهدریافتند  مادران مجرد نسبت به مادران متأهل به احتمال بیش

تر، حمایت اجتماعی ادراك شده و به مادران متأهل میزان استرس بیش چنین مادران مجرد نسبتهم

تري نسبت به مادران متأهل نشان دادند. پژوهشی دیگر که به بررسی نیازهاي زنان مشارکت اجتماعی کم

سرپرست خانوار به منظور توانمندسازي آنان صورت گرفته بود، نشان داد که براي آن دسته از زنانی که 

ها در زمینه روانی و اجتماعی ی در اولویت اولیه آنان نبود، نیاز به خدمات  و توانمند کردن آنمشکل مال

 مرور به نشود توجه زنان از گروه این به اگر ،بنابراین). 1386اهمیت فراوان دارد (قاسمی و خانی، 

                                                
1. Cairney, Boyle, Offord, Racine 
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 فساد و جرم به دنآور روي همچون ايهعدید سو مشکالت یک از شده فراهم جامعه از آنها طرد موجبات

- خانواده تعداد افزایش و جامعه جوان و فعال تربیت نیروهاي در اختالل و انحراف ایجاد دیگر سوي از و

همچنین از آنجایی که  شود. می خانواده اعضاي در جسمی و روانی روحی، اختالالت شیوع و ناآرام هاي

و نیز  .)2011، ، فرگوسن و کوهنمننقش سرپرستی خانوار براي یک زن نقش چالش برانگیز است (چس

ها در اوست که باید کاري کند که نظام روابط عاطفی موجود در خانواده حفظ شود، از ایجاد حداقل تنش

خانواده جلوگیري نماید و از لحاظ مادي و معنوي فرزندان را حمایت کند، ضروري است که خود او در 

 شناختی درمان .اشی از فشارهاي زندگی را کنترل کندهاي نآرامش باشد و استرس، اضطراب و نگرانی

 همچنین، و رفتار دهی شکل فنون بر مبتنی درمانی روشهاي براي است اصطالحی آگاهی،ذهن بر مبتنی

 هايجنبه پیرامون قضاوت و سوگیري بدون توجه آگاهی،غیرانطباقی. ذهن باورهاي تغییر براي هاییرویه

 و (براون دارد مثبت ايروانی رابطه سالمت، و شناختیروان و  ذهنی یستیبهز آگاهی باذهن .است خود

اند  کرده يادآوری يمتعدد سندگانینو ).2010 ،2فالکنستروم ؛2007 همکاران، و براون ؛ 2010، 1کاسر

نگرش در مورد افکار فرد منجر شود.  رییتغ ای يفکر يدر الگوها رییبه تغ تواند یم یآگاه ذهن نیکه تمر

که مشاهده بدون  کنند یم شنهادی) پ1992و همکاران ( نیز) و کابات1990( نیزمثال کابات يابر

 و» فقط فکر هستند«ها  که آند موضوع شو نیمنجر به درك ا تواند یم یتفکرات مربوط به نگران قضاوت و

 احساسات و افکار و ها اجتناب شود. در واقع مشاهده ندارد که از آن یو لزوم تیواقع ای قتینه انعکاس حق

 ،ستندین تیاز واقع یقیشه انعکاس دقیاحساسات هم حالت را که افکار و نیها، ا برچسب زدن به آن

 .کند یم تیتقو

گیري براي مقابله با مسائل و مشکالت شخصی، روانی، اجتماعی، عاطفی، از آنجایی که تصمیم 

و ایجاد تنش و بر عهده سرپرست خانوار است، اقتصادي خانوادگی، تحصیلی و رفتاري فرزندان در آینده 

نقش مهمی در سالمت روان  زنانگذارد و با توجه به اینکه  بر سایر اعضاي خانواده اثر می زنانفشار در 

از این رو توجه و مشخص نمودن سالمت روان زنان سرپرست خانوار براي جلوگیري و  اعضاي خانواده دارد

                                                
1. Brown & Kasser 
2. Falkenstrom 
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که  دارد يت زیادمیاهزنان پرداختن به وضعیت و  ضروریست خانواده حل بسیاري از معضالت و مشکالت

یباشد. ت و ضرورت این پژوهش میدالّ بر اهم 

  اهداف پژوهش - 4- 1

  یکل هدف - 1- 4- 1

کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان  آگاهی درمبتنی بر ذهن شناختی تعیین اثربخشی درمان

  سرپرست خانوار.

  یاختصاص اهداف - 2- 4- 1

  کاهش استرس زنان سرپرست خانوار . آگاهی درتعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن - 1

  کاهش اضطراب زنان سرپرست خانوار. آگاهی درمان شناختی مبتنی بر ذهنتعیین اثربخشی در - 2

  کاهش افسردگی زنان سرپرست خانوار. آگاهی درمان شناختی مبتنی بر ذهن. تعیین اثربخشی در3

  پژوهش اتیفرض - 5- 1

  اثربخش است.کاهش استرس زنان سرپرست خانوار  آگاهی درندرمان شناختی مبتنی بر ذه -1

  اثربخش است.کاهش اضطراب زنان سرپرست خانوار  آگاهی درمان شناختی مبتنی بر ذهندر - 2

  ت.اثربخش اسکاهش افسردگی زنان سرپرست خانوار  آگاهی درمان شناختی مبتنی بر ذهن. در3
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  رهایمتغ فیراتع - 6- 1

  تعریف مفهومی متغیرها- 1- 6- 1

معطوف به هدف در زمان حال و  ،خاص اي وهیتوجه کردن به ش یآگاه منظور از ذهن :یآگاه ذهن

درتاج، دالور و  ،یاالسالم خی، به نقل از ش2003 ،1نیاست (کابات ز يشداوریبدون قضاوت و پ

  ).1391 قوام، یمیابراه

آگاهی، اصطالحی است درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی:ی بر ذهندرمان شناختی مبتن

براي تغییر باورهاي غیر  هاییدهی رفتار و همچنین رویههاي درمانی مبتنی بر فنون شکلبراي روش

هاي شناخت درمانی بک (بک، انه از جنبهاي مبتکراین رویکرد درمانی آمیزه). 1392(کاظمیان،  انطباقی

  باشد.) می1990زین ( - آگاهی کابات) و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن1979، 2امري راش، شاو، و

(تروماي جراحی، عفونت) و  3استرس یک پاسخ فیزیولوژیک به استرسورهاي بیولوژیکاسترس: 

هاي هاي اجتماعی ناشی از شغل جدید یا افزایش مسؤولیترسورهاي روانی مانند نگرانی، ترس و تنشتاس

  ).2000، 4اده تعریف شده است (هایرنلهخانو

است که  یاز دلواپس ندیناخوشا اریمبهم و بس ،یعموم زیآمجانیاحساس ه کیاضطراب  اضطراب:

است که  نیبر ا دهیگردد. اگرچه عق ینفس و تپش قلب همراه م یمثل تنگ یچند احساس جسم ای کیبا 

بر جسم، روان، روابط  يجد يها انیز ز،ین ادیروزمره الزم است اما اضطراب ز یزندگ ياضطراب کم برا

 یقابل قبول در زندگ یفیسالمت ک کیآورد و فرد را از داشتن  یوارد م التیحرفه و تحص ،یتماعاج

  ).2001 ،5،کوباك، دلیر، هنک، گریست، دیویدسون، اسکنیر، استین و هلستادکی(کاتزلن دینما یمحروم م

                                                
1. Kabat-Zinn 
1. Beck, Rush, Shaw & Emery 
2. biologic stressor 
3. Hirnleh 
4. Katzelnick, Kobak, Deleire, Henk, Greist, Davidson, Schneier, Stein & Helstad 
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Abstract:  

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based 

cognitive therapy on stress, anxiety and depression in head-families women. The research 

method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The 

statistical population of study included all head-families women Supported By Imam 

Khomeini Relief Committee of Shut city in the 2015-16 academic year, that by using 

simple random sampling methodavailable, 30, head-families women were selected, and 

randomly assigned in experimental (15) and control (15) groups. The experimental group 

had 8 session of mindfulness-based cognitive therapy training. depression, anxiety, and 

stress scale used to data gathering. Data were analyzed by analysis of covariance. Results 

show that effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy training on decreasing of 

stress, anxiety and depression had been proven, and head-families women of experimental 

group in comparison with control group, in posttest had a significantly less self-control. So, 

we can conclude that mindfulness-based cognitive therapy has a significant effect on 

decrease the stress, anxiety and depression of head-families women. 
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