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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی بر پریشانی روانشناختی (استرس،
اضطراب و افسردگی) مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص انجام گرفت .روش پژوهش به شیوهی
نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعهی آماری پژوهش را مادرانِ
دانشآموزان مراکز ناتوانی یادگیری خاص شهر اردبیل در سال  1379تشکیل میدادند .برای انتخاب نمونه
از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .نمونهی مورد مطالعه شامل  00مادرِ دانشآموزان مراکز ناتوانی
یادگیری خاص شهر اردبیل بودند که بصورت تصادفی در گروه آزمایش ( 10نفر) و گروه کنترل ( 10نفر)،
جایگزین شدند .شرکتکنندگان گروه آزمایش 9 ،جلسه آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی را دریافت
نمودند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهی استرس ،اضطراب و افسردگی الویبوند و الویبوند ()1771
استفاده شد .دادهها با روش آماری کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان داد
که مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه کنترل در پسآزمون بهطور معناداری ،پریشانی روانشناختی
(استرس ،اضطراب و افسردگی) کمتری داشتند و فرضیهی پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر
ذهنآگاهی بر پریشانی روانشناختی (استرس ،اضطراب و افسردگی) مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری
خاص مورد تائید قرارگرفته است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی در
کاهش پریشانی روانشناختی (استرس ،اضطراب و افسردگی) مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص
اثربخش است.

 .1دانشیار روانشناسی تربیتی ،گروه مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران (نویسنده مسؤل)
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 .1دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
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واژگان کلیدی :فنون مبتنی بر ذهنآگاهی ،پریشانی روانشناختی ،استرس ،اضطراب ،افسردگی ،مادران
دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص.

مقدمه
در سالهای اخیر مسالهِ ناتوانی در درک و یادگیری دروسی از جمله بخوانیم ،بنویسیم و
ریاضیات ،توجه بسیاری از دانشمندان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده
است .بر اساس آمار منتشر شده ،شمار دانشآموزان با ناتوانی یادگیری بین  0تا  11درصد
گزارش شده است (قنبری .)1370 ،اصطالح ناتوانی یادگیری برای اوّلین بار در سال 1761
توسط ساموئل کرک مطرح شد .وی ناتوانی یادگیری را نوعی نارساییهای شناختی دانست
که دانشآموزان در یکی از حوزههای ذهنی مانند درک صحیح گفتار ،نوشتار ،شنیدن،
خواندن و یا حساب کردن دچار مشکل میشوند (افروز .)1370 ،افراد دارای ناتوانی
یادگیری مشکالت بیشتری را در فعالیتهای علمی نسبت به دانش آموزان عادی نشان
میدهند (کران ،زوشو ،دینگ و کانلی .)1016 ،1داشتن یک فرزند دارای ناتوانی یادگیری
میتواند به همراه خود مشکالت جدید و مضاعف را برای والدین این کودکان به دنبال
داشته باشد ،در چنین خانوادههایی درخواستهای جدیدی برای والدین بهواسطهی
نیازهای مراقبتی ،آموزشی و توانبخشی کودک ایجاد میشود و این عوامل بهنوبهی خود
میتواند فرآیند سازگاری و بهزیستی والدین را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهایی همچون
افسردگی و استرس را به دنبال داشته باشد (پاستر1007،1؛ به نقل از شیخاالسالمی ،صادقی
و محمدی .)1371 ،نتایج پژوهشها حاکی از آن است که داشتن یک کودک دارای ناتوانی
یادگیری خاص ،اغلب کارکرد خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب وارد شدن
استرس به پدر و مادر میشود (الرکان و کوزوکرا.)1011 ،3
تاثیر کودک دارای ناتوانی یادگیری بر خانواده یک تاثیر دوسویه است .در پژوهشی
نشان داده شد که مادران کودکان ناتوان یادگیری ،فشار روانی زیادی تحمل کرده و سالمت
عمومی کمی دارند (هاشمی .)1379 ،برخی نیز بیان کرده اند که کودکان با ناتوانی
یادگیری ،اثرات ناخواستهای بر زندگی خانوادگیشان میگذارند .کودکان با ناتوانی
1. Crane, Zusho, Ding & Cancelli
2. Paster
3. Larcan & Cuzzocrea
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یادگیری موجب گسترهای از اثرات منفی (شامل :استرس خانوادگی ،اختالل والدین ،بروز
واکنش های منفی در اعضای خانواده ،مشکالت در برقراری ارتباط با مدرسه) می وند
(دایسون .)1019 ،1ژیینیری کوکوسیس 1و همکاران ( )1011در پژوهشی دریافتند که مادران
دارای فرزندان ناتوان یادگیری در مقایسه با مادران دارای فرزند عادی از لحاظ سالمت
عاطفی پایینترند ،استرس بیشتری را تجربه میکند و اعتمادبهنفس کمتری دارند .دورماز 3و
همکاران ( )1010نشان دادند که چون کودکان ناتوان یادگیری بیشتر وقت خود را با مادران
خود صرف میکنند ،مادران سطح باالیی از افسردگی و فشار روانی را نسبت به پدران دارند.
بنابراین ،مادران دارای فرزند ناتوان یادگیری خاص به خاطر سطح افسردگی ،اضطراب و
استرس باالیی که دارند ،نیازمند توجه بیشتر و انجام مداخلههایی هستند که موجب کاهش
سطح افسردگی و استرس آنها میشود .مسئلهای که باید موردنظر قرارداد این است که در
سالهای اخیر ،روانشناسی از مفاهیم و مداخلههای متفاوتی تأثیر پذیرفته که یکی از آنها
ذهنآگاهی 0میباشد .ذهنآگاهی یکی از راههای کاهش فشار روانی است .ذهنآگاهی
شکلی از مراقبه است (اوست )1009 ،1که کاباتزین1003( 6؛ به نقل از شیخاالسالمی و
سیداسماعیلی قمی )1373 ،آن را توجه کردن به شیوهای خاص ،هدفمند ،در زمان کنونی و
بدون قضاوت و پیشداوری تعریف کرده است .ذهنآگاهی به معنای هوشیاری لحظه به
لحظه از افکار ،احساسات ،احساسات بدنی و محیط پیرامون است (لی ،هوارد ،گارلند،
مکگاورن و الزار.)1019 ،9
فنون ذهنآگاهی در افزایش آرامبخشی عضالنی و کاهش استرس ،اضطراب و
افسردگی مؤثر است (کاباتزین1003 ،؛ به نقل از شیخاالسالمی و سیداسماعیلی قمی،
 .)1373پژوهشها نشان میدهند که افزایش ذهنآگاهی پیامدهای مختلفی از بهزیستی مانند
کاهش فشار روانی ،اضطراب ،افسردگی ،افراط در خوردن ،درد و غیره به همراه داشته است

1. Dyson
2. Ginieri-Coccossis
3. Durmaz
4. mindfulness
5 Ost
6 Kabat-Zinn
7. Li, Howard, Garland, McGovern & Lazar
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(چانگ 1و همکاران1000 ،؛ به نقل از سیداسماعیلی قمی ،کاظمی و پزشک.)1370 ،
اسچولینگ 1و همکاران ( ) 1016در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اثربخشی فنون مبتنی
بر ذهنآگاهی نسبت به مداخالت دیگر در اختالالت افسردگی مؤثر است ،همچنین
پژوهشهای بسیاری نشان دادند که مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی بر کیفیت زندگی و
ارزیابی مجدد در والدین دارای کودک مبتال به طیف اوتیسم (رایان و احمد )1016 ،3و در
انطباق دادن تنظیم هیجانی در زمان رویارویی با استرس (بریتون ،شاهار ،اسزپسنول و
جاکویز )1011 ،0دارای اهمیت است .مارتین و گارسیا )1010( 1در یک مطالعهی
شبهآزمایشی بررسی کردند که چگونه ذهنآگاهی باعث کاهش فشار روانی در گروه
متخصصان سالمت میشود .نتایج بعد از مداخله 0/31 ،کاهش فشار روانی را نشان داد.
یافتهها در پیگیری سه ماه بعد همچنان ثابت بود .زمستانی و فاضلی نیکر ( )1379در پژوهشی
به این نتیجه رسیدند که ذهنآگاهی بر نشانههای افسردگی ،نشخوار فکری و تنظیم هیجان
اثربخش بوده است .رستمی ،فتحی و خیری ( )1379در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
آموزش ذهنآگاهی بر مولفههای پرخاشگری تاثیر داشت .همچنین آموزش ذهنآگاهی بر
مولفههای سالمت روانی تاثیر داشت .و لیکن والدینی که ذهنآگاهی بیشتری دارند در
رویارویی با مشکالت و پذیرش شرایط به شیوه کارآمدتری عمل میکنند و این خود عاملی
برای پیشگیری از آشفتگی روان شناختی در این گروه است (رایان و احمد.)1019 ،
با توجه به مطالب فوق در رابطه با اثربخشی مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی و به دلیل
اینکه مداخلهای این چنینی بر روی مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص صورت
نگرفته و همچنین لزوم توجه به نیازهای اساسی و آموزشی والدین و علیالخصوص مادران
(به دلیل ارتباط بیشتر با کودک) ،لذا هدف این پژوهش بررسی اثربخشی فنون مبتنی بر
ذهنآگاهی بر استرس ،اضطراب و افسردگی مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص
بود.

1. Chang, Palesh
2. Schuling
3. Rayan & Ahmad
4. Britton, Shahar, Szepsenwol & Jacobs
5. Martin & Garcia-Banada
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روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی بوده و از لحاظ روش ،نیمهآزمایشی میباشد که در
آن از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل استفاده شده است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعهی آماری پژوهش را مادرانِ دانشآموزان مراکز
ناتوانی یادگیری خاص شهر اردبیل در سال  1379تشکیل میدادند .برای انتخاب نمونه از
روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .نمونهی مورد مطالعه شامل  00مادرِ دانشآموزان
مراکز ناتوانی یادگیری خاص شهر اردبیل بودند که بصورت تصادفی در گروه آزمایش (10
نفر) و گروه کنترل ( 10نفر) ،جایگزین شدند .به دلیل استفاده از روش پژوهش آزمایشی
حجم مطلوب برای هر یک از گروهها  11نفر است (گال ،بورگ و گال )1003 ،که به منظور
احتمال وجود افت و افزایش تعمیمپذیری یافتهها ،برای هر گروه  10نفر در نظر گرفته شد
(بدون ریزش نمونه) .مالکهای ورود شامل تحصیالت حداقل سیکل جهت درک محتوای
جلسات و پرسشنامهها ،پر کردن رضایتنامه مبتنی بر رضایت آگاهانه ،امکان ایاب و ذهاب
و متعهد به حضور به موقع در جلسات و مالکهای خروج تکمیل نکردن فرم رضایت
آگاهانه ،سابقه مصرف داروهای روانپزشکی ،سایقه دریافت مداخالت روانشناختی در 6
ماه گذشته بود .برای گردآوری دادهها از ابزار زیر استفاده شده است:
مقیاس استرس-اضطراب-افسردگی ( :)DASSاین مقیاس یک ابزار خودسنجی است
که شامل  11پرسش و سه بخش مساوی راجع به هریک از شاخصهای مورد بررسی
میباشد .هر یک از پرسش ها در مقیاس چهارتایی لیکرت بین صفر تا سه ( =0هرگز=1 ،
کم =1 ،متوسط =3 ،زیاد) ،درجهبندی میشود .سواالت  10 ،11 ،11 ،9 ،6 ،1و  19به بررسی
استرس ،سواالت  17 ،11 ،7 ،9 ،0 ،1و  10به بررسی اضطراب و سواالت ،16 ،13 ،10 ،1 ،3
 11 ،19به بررسی افسردگی میپردازد .الویبوند و البیوند ( )1771در مطالعهای در مورد یک
نمونه بهنجار ،همسانی درونی باالیی را برای مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس (به
ترتیب  0/90 ،0/71و  )0/97محاسبه کردند .روایی و پایایی این آزمون در پژوهشهای
متعدد بررسی شده است .از جملهی این پژوهشها ،مطالعهی هنجاریابی است که در مورد
نمونهی ایرانی انجام گرفته است .در این مطالعه ،پایایی این مقیاس از طریق همسانی درونی،
روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی و روایی مالک با اجرای همزمان آزمونهای افسردگی
بک ،اضطراب زونگ و استرس ادراک شده ،بررسی شده است و نتایج آن اینگونه
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گزارششده است :همسانی درونی مقیاسهای افسردگی-اضطراب-استرس با استفاده از
آلفای کرونباخ ،عبارت بودند از :مقیاس افسردگی  ،0/99مقیاس اضطراب  0/97و مقیاس
استرس  .0/99همچنین ،بهمنظور بررسی روایی مالکی مقیاس افسردگی-اضطراب-استرس
از اجرای همزمان پرسشنامههای افسردگی بک ،اضطراب زونگ و استرس ادراک شده،
استفاده شد .همبستگی مقیاس افسردگی با آزمون افسردگی بک  ،0/90همبستگی مقیاس
اضطراب آن با اضطراب زونگ  0/69و همبستگی مقیاس استرس آن با آزمون استرس
ادراک شده  0/07بود که تمامی همبستگیها در سطح  0/001معنادار بودند (حاجی علیزاده،
بحرینیان ،نظیری و مدرسغروی.)1399 ،
روش اجرا :پس از انتخاب  00نفر از مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص و
جایگزینی آنان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 10نفر) و کنترل ( 10نفر) ،همهی
آزمودنیها مقیاس استرس ،اضطراب و افسردگی را کامل کردند .آنگاه گروه آزمایش
برنامهی ذهنآگاهی را دریافت کردند .برنامهی آموزش ذهنآگاهی به کار رفته در این
پژوهش (جدول  )1براساس نظریهی کاباتزین ( )1790بود .این برنامهی آموزشی طی هشت
جلسه  60الی  70دقیقهای (هر هفته یک جلسه) توسط دکترای تخصصی روانشناسی با
سایقهی بیش از  10سال تجربه ،اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد .شیوهی
ارائهی مطالب بیشتر به صورت مشارکتی (بحث گروهی) بود .رئوس و محتوای اصلی هر
جلسه توسط مربی ارایه میشد و آنگاه مادران فعاالنه وارد بحث میشدند .فرآیند هر جلسه
شامل وارسی تکالیف جلسهی قبل ،آمزش مستقیم به صورت سخنرانی ،بحث گروهی ،بارش
فکری و جمعبندی بود .در پایان برنامهی مداخلهای ،از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد.
خالصه جلسات آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی برگرفته از کاباتزین ( ،)1790در جدول
ذیل ارائه شده است.
جدول  .1خالصه جلسات آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی (کاباتزین)1891 ،
جلسهی

خوشامدگویی ،برقراری ارتباط ،تعریف و مفهومسازی استرس ،اضطراب و افسردگی و لزوم استفاده

اوّل

از آموزش ذهنآگاهی.

جلسهی

آشنایی با نحوهی تنآرامی ،آموزش تنآرامی برای  10گروه از عضالت شامل ساعد ،بازو ،عضالت

دوّم

پشت ساق پا ،رانها ،شکم ،سینه ،شانهها ،گردن ،لب ،چشمها ،آروارهها و پیشانی.

جلسهی

آموزش تنآرامی برای  6گروه از عضالت شامل دستها و بازوها ،پاها و رانها ،شکم و سینه،

سوّم

گردن و شانه ،آروارهها ،پیشانی و لبها و تکالیف خانگی تنآرامی.
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جلسهی

آموزش ذهنآگاهی تنفس :مرور کوتاه جلسهی قبل ،آشنایی با نحوه ذهنآگاهی تنفس ،آموزش
تکنیک دم و بازدم همراه با آرامش و بدون تفکر در مورد چیز دیگر و آموزش تکنیک تماشای

چهارم
جلسهی
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تنفس و تکلیف خانگی ذهنآگاهی تنفس قبل از خواب به مدت  10دقیقه.
آموزش تکنیک پویش بد :آموزش تکنیک توجه به حرکت بدن هنگام تنفس ،تمرکز بر اعضای
بدن و حرکت آنها و جستجوی حسهای فیزیکی (شنوایی ،چشایی و  ،)...تکنیک خانگی

پنجم

ذهنآگاهی خوردن (خوردن با آرامش و توجه به مزه و منظرهی غذا).
آموزش ذهن آگاهی افکار :آموزش توجه به ذهن ،افکار منفی و مثبت ،خوشایند و ناخوشایند افکار،

جلسهی

اجازه دادن به ورود افکار منفی و مثبت به ذهن و بهآسانی خارج کردن آنها از ذهن بدون قضاوت و

ششم

توجه عمیق به آنها و تکلیف خانگی نوشتن تجربیات منفی و مثبت روزانه بدون قضاوت در مورد
آنها.

جلسهی
هفتم

ذهنآگاهی کامل :تکرار آموزش جلسات  1 ،0و  6هر کدام به مدت  10تا  30دقیقه.

جلسهی
هشتم

مرور و جمعبندی جلسات قبلی ،اجرای پسآزمون و خداحافظی.

نتایج
نتایج حاصل از اطالعات جمعیتشناختی پژوهش حاکی از آن است که تمامی افراد نمونه
خانهدار و تحصیالت اکثر آنها در سطح دیپلم است .برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخش
آمار توصیفی از گزارش فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از
تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شده است که نتایج حاصل در جداول زیر
ارائه گردیده است.
جدول  .2آمارههای توصیفی استرس ،اضطراب و افسردگی مادران در پیشآزمون و پسآزمون
مرحله

متغیر

پیشآزمون
استرس
پسآزمون
پیشآزمون
اضطراب
پسآزمون
پیشآزمون

افسردگی

گروه
آزمایش

M
11/91

SD
1/99

کنترل

16/60

1/16

آزمایش

11/61

1/31

کنترل

11/90

1/99

آزمایش

13/11

1/11

کنترل

10/11

1/93

آزمایش

10/01

1/70

کنترل

13/70

1/96

آزمایش

10/30

1/11

کنترل

10/10

1/76
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پسآزمون

آزمایش

11/11

1/77

کنترل

10/10

1/99

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین نمرههای پسآزمون استرس،
اضطراب و افسردگی در آزمودنیهای گروه آزمایش کمتر از میانگین نمرات پیشآزمون
آنها است ولی تفاوت میانگین نمرههای پسآزمون و پیشآزمون استرس ،اضطراب و
افسردگی در آزمودنیهای گروه کنترل ناچیز است.
برای آزمون فرضیهها از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .در
تجزیه و تحلیل کوواریانس رعایت بعضی مفروضهها از قبیل نرمال بودن توزیع دادهها،
همسانی ماتریسهای واریانس-کواریانس و همگنی واریانسهای خطا ،الزامی است .در این
پژهش نیز ابتدا به بررسی این مفروضهها پرداخته شد .بررسی نرمال بودن توزیع دادهها با
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف Z :بین  0/90تا  ،P<0/01 ،1/09نتایج آزمون باکس جهت
بررسی مفروضهی همسانی ماتریسهای واریانس-کوواریانس ( ،)F=1/19 ،P<0/01نتایج
آزمون لوین جهت بررسی مفروضهی همگنی واریانسهای خطا برای متغیر استرس

( ،)F=1/31 ،P<0/01برای متغیر اضطراب ( )F=3/11 ،P<0/01و برای متغیر افسردگی

( ،)F=1/19 ،P<0/01همگی نشانگر برقرار بودن این مفروضهها بودند .بنابراین ،از تجزیه و
تحلیل کوواریانس چندمتغیری به منظور مقایسهی میانگین نمرههای استرس ،اضطراب و
افسردگی مادران گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون استفاده شد که نتایح آن در
جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  .5تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسهی میانگین نمرههای اضطراب ،افسردگی
و استرس مادران گروه آزمایش و کنترل
 DFفرضیه

 DFخطا

سطح معناداری

اندازه اثر

33

0/001

0/99

0/001

0/99

0/001

0/99

0/001

0/99

آزمونها

مقادیر

اثرپیالیی

0/99

F
39/17

3

المبدای ویلکز

0/11

39/17

3

33

اثر هتلینگ

3/09

39/17

3

33

بزرگترین ریشهی روی

3/09

39/17

3

33

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،معنادار شدن شاخصهای آزمون چندمتغیری

یعنی اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ()F=39/17 ،P>0/001
موید این است که بین گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ پسآزمون متغیرهای وابسته با
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کنترل پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس میتوان بیان داشت که تفاوت
معتاداری حداقل در یکی از متغیرهای وابسته (استرس ،اضطراب و افسردگی) ایجاد شده
است و ضریب اندازهی اثر نشان میدهد که  99درصد تفاوت بین دو گروه مربوط به
مداخلهی آزمایشی است .بنابراین ،با استفاده از تجزیه و تحلیل کوواریانس تکمتغیری به
بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته میشود تا معلوم گردد که تفاوت مشاهده شده در
ترکیب خطی ،مربوط به کجا است.
جدول  .6تجزیه و تحلیل کوواریانس برای مقایسهی میانگین نمرههای استرس ،اضطراب و افسردگی
مادران گروه آزمایش و کنترل
متغیرها
استرس
اضطراب
افسردگی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

پیشآزمون

09/70

1

09/70

F
17/70

Sig
0/001

گروه

11/91

1

11/91

63/00

0/001

پیشآزمون

99/36

1

99/36

91/03

0/001

گروه

91/11

1

91/11

91/66

0/001

پیشآزمون

97/31

1

97/31

93/00

0/001

گروه

13/09

1

13/09

07/16

0/001

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،تفاوت
بین گروه آزمایش و کنترل در سطح آلفای  0/01برای هر سه متغیر استرس ،اضطراب و
افسردگی معنادار است؛ بنابراین ،فرضیهههای پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش فنون مبتنی
بر ذهنآگاهی در کاهش استرس ،اضطراب و افسردگی مادران و تفاوت بین گروه آزمایش
و کنترل از لحاظ میزان استرس ،اضطراب و افسردگی در پسآزمون مورد تائید قرار
میگیرد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی بر استرس،
اضطراب و افسردگی مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص انجام گرفت .یافتههای
پژوهش نشان داد که بین میانگینهای تعدیلشدهی مادران گروه آزمایش و کنترل در
پسآزمون از لحاظ استرس ،اضطراب و افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد .بدینصورت
که آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی باعث کاهش قابلتوجهی در استرس ،اضطراب و
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افسردگی مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص گروه آزمایش شده بود .این نتایج
به نوعی با یافتههای این نتایج به نوعی با یافتههای زمستانی و فاظلی نیکر ( ،)1379رستمی و
همکاران ( ،)1379اسچولینگ و همکاران ( ،)1016رایان و احمد ( ،)1016بریتون و
همکاران ( ،)1011چانگ و همکاران ( ،)1000کاباتزین ( ،)1003همسو میباشد.
در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت فنون ذهن آگاهی در افزایش آرام
بخشی عضالنی و کاهش نگرانی و بهتبع اینها در کاهش استرس ،اضطراب و افسردگی
مؤثر است (کاباتزین .)1003 ،به نظر میرسد ذهنآگاهی با برخورداری از مکانیسم
خودکنترلی توجه ،باعث می شود مادران دارای فرزند ناتوان با متمرکز کردن مکرر توجه
خود بر روی یک محرک خنثی مثل تنفس ،یک محیط توجهی مناسب به وجود میآورد و
از اشتغال ذهنی با افکار تهدیدکننده و نگرانی از جمله فرزند ناتوان یادگیری خاص
جلوگیری میکند (سمپل ،رید و میلر .)1001 ،1روش ذهن آگاهی ،به علت سازوکارهای
نهفته در آن ،مانند پذیرش ،افزایش آگاهی ،حساسیتزدایی ،حضور در لحظه و مشاهده
گری بدون قضاوت و رویارویی ،به علت تأثیر بر این فرآیندها ،در کاهش افسردگی،
اضطراب و استرس مادران دارای فرزند ناتوان یادگیری خاص مؤثر بوده و از طرفی اثربخشی
درمان را در درازمدت حفظ میکند (کلدوی ،برجعلی ،فلسفی نژاد و سهرابی.)1370 ،
هدف مطلوب برنامهی فنون مبتنی بر ذهنآگاهی ،پرورش آگاهی پایدار 1و غیرواکنشی

3

در مورد تجربههای درونی (مثل شناختی ،عاطفی و حسی) و تجربههای بیرونی فرد ( مثل
اجتماعی و محیطی) میباشد .در این روش فرد بهجای سرکوب کردن 0و یا رد کردن 1افکار
و احساسات دردناک و منفی خود ،فقط آنها را مشاهده میکند و به آنها اجازه میدهد
همانطوری که هستند ،باشند .با توسعهی توجه پایدار و آگاهی غیر قضاوتی و غیرواکنشی،
دامنهی گستردهای از عرصههای گوناگون متعدد از قبیل آرمیدگی جسمی ،6تعادل هیجانی،9

1 Semple, Reid & Miller
2. steady
3 nonreactive
4. suppressing
5 rejecting
6 physical relaxation
7. emotional balance
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تنظیم رفتاری 1و تغییراتی در خود قضاوتی ،1خودآگاهی 3و ارتباط با دیگران ،بهطور بالقوه
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت .بهبود در هر یک از این حوزههای کارکردی 0میتواند
بهطور بالقوه تجربهی فشار روانی و افسردگی را کاهش دهد .کسب این مهارتهای توجه،1
فرد را قادر میسازد تا انجام واکنشهای هیجانی ،قضاوتی و یا تحلیلی از روی عادت 6را
نسبت به موضوع موردتوجه ،قطع و یا محدود نماید و با آگاهی بیشتری به مسائل زندگی
پاسخ دهد (اپستاین.)1007 ،9
پژوهشگران زیادی به اثرات ذهنآگاهی روی سالمتی و بهزیستی اشارهکردهاند.
تمرینهای ذهنآگاهی ،اختالالت خلقی ،استرس (براون و ریان1003 ،؛ به نقل از
شیخاالسالمی ،درتاج ،دالور و ابراهیمی قوام ،)1370 ،نگرانی ،افسردگی ،ترس و هراس را
کاهش میدهد (کیم 9و همکاران.)1010 ،
در مجموع با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش میتوان گفت در این روش به
مادران آموخته میشود که بهجای اجتناب فکری و عملی از افکار و موقعیتهای اجتماعی،
با افزایش پذیرش روانی و ذهنی نسبت به داشتن فرزند ناتوان ،افسردگی ،اضطراب و استرس
خود را کاهش دهند .بنابراین ،پیشنهاد میشود که مشاوران از این روش در مراکز مشاوره
برای این گروه از مادران استفاده کنند .یافتههای پژوهش حاضر باید در بافت محدودیتهای
آن تفسیر و تعمیم داده شود .نخست آنکه ،نمونه پژوهش حاضر به روش در دسترس انتخاب
شد ،دوّم آنکه ،به لحاظ محدودیتهای اجرایی ،امکان پیگیری در این پژوهش وجود
نداشت .به همین دلیل تعمیم یافته های حاصل از این پژوهش به کل جامعه باید با احتیاط
صورت گیرد .لذا پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه روی نمونههایی با انتخاب تصادفی و با
انجام مرحلهی پیگیری صورت پذیرد تا یافتهها از قابلیت تعمیمپذیری بیشتری برخوردار
باشند.
1. behavioral regulation
2. self-judgment
3. self-awareness
4. functional
5. attentional skills
6. habituated
7. Epstein
8. Kim
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