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مقدمه
اختالل یادگیری ویژه با شیوع  5تا  15درصدی ،مهمترین علت
عملکرد ضعیف تحصیلی بهشمار میرود .براساس راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،ناتوانی یادگیری در طبقه
اختالل عصبی -تحولی قرار دارد .این ناتوانی بهصورت مشکالت
یادگیری و نارسایی در کسب مهارتهای تحصیلی متناسب با
سن ،در سالهای اولیه تحصیلی آشکار میگردد .این مشکالت
حداقل ششماه دوامیافته و ارتباطی با ناتوانیهای ذهنی و
اختالل تحولی یا عصبی حرکتی ندارد .مشکالت شامل اختالل
در خواندن و بیان نوشتاری و محاسبات ریاضی است انجمن
روانپزشکی آمریکا .)2013 ،ویراست پنجم راهنمای تشخیصی
و آماری اختاللهای روانی ( ،)DSM-5معیارهای DSM-IV
برای اختالالت ویژه یادگیری را وسعت میدهد تا اختاللهای
مستقل و مجزایی را پوشش دهد که یک یا چند مهارت تحصیلی،
نظیر زبان شفاهی ،خواندن ،زبان کتبی یا ریاضیات را محدود
میسازد و برای هر اختالل ،سطح شدت نیز ذکر شود (گنجی،
 .)1393مطالعات نشان میدهد که پدر و مادر کودکان استثنائی،
محدودیتهایی از قبیل بهداشت ،احساس محرومیت و سطوح
باالیی از اضطراب ،استرس و افسردگی را نسبت به والدین
کودکان عادی تجربه میکنند (دایسون2005 ،1؛ به نقل از
گنجی ،محمدی و تبریزیان .)2013 ،گرابلر2012( 2؛ به نقل از
تادره را و هال ،)2017 ،مدعی هستند که والدین کودکان با
اختالل یادگیری ممکن است بهخاطر اختالل یادگیری ژنتیکی،
ناتوانی در مراقبت دوران بارداری ،استفاده از داروها و سوءمصرف
مواد ،خود را بهطور مستقیم مسؤول ناتوانیهای فرزند تلقی کرده
و احساس گناه نمایند .معموالً احساس بیارزشی ،شرم و گناه
سبب میشود تا برخی از والدین ،اختالل یادگیری فرزندشان را
مانند یک راز مخفی نگاه دارند (نادری و سیف نراقی.)1395 ،
برخی پژوهشها بیانگر این است که مادران کودکانی که دارای
اختاللهای روانی و یادگیری هستند ،در مقایسه با پدران بیشتر
با مشکالت رفتاری کودک درگیرند و استرس و بحرانهای روانی
بیشتری را تجربه میکنند و مادران نیاز به حمایت بیشتری دارند،
مادران کودکان با ناتوانی ممکن است توسط مشکالت کودکشان
درهم شکنند و با احساسات منفی نسبت به تواناییهایشان در

رسیدن به اهداف و از دستدادن امیدشان دچار نگرانی شوند و
این میتواند بر عواطف آنها تأثیرگذار باشد (کوهسالی،
میرزمانی ،کریملو و میرزمانی .)1390 ،همچنین ،فشار روانی
ناشی از داشتن کودک دارای ناتوانی منجر به افسردگی ،اضطراب
و احساسات منفی و نیز واکنشهای جسمی در والدین میشود و
سالمت این والدین بهخاطر نیازهای فشارآور فرزندان و وظیفه
سنگین مراقبت از آنان ،در حاشیه قرار میگیرد (سیف نراقی و
نادری .)1391 ،بنابر آنچه بیان شد ،ناتوانی یادگیری یکی از
بزرگترین و شاید جنجالبرانگیزترین مقولههای آموزشوپرورش
کودکان با نیازهای ویژه است (کروس برگن و ون لیوت.)2005 ،
گاهی مشکالت رفتاری فرزندان ،سالمت روانی اعضای خانواده
را به چالش میکشد .مادران بهدلیل فشار ناشی از نیازهای روزمره
کودکان خود بیش از پدران در معرض آسیبهای وابسته سالمتی
قرار میگیرند (حمیدی و محمدی خراسانی ،)1396 ،چرا که
مادران بهعنوان عضو اصلی خانواده ،کارکردها و مسؤولیتهای
مختلفی را در رابطه با فرزند برعهده دارد .والدین واکنش متفاوتی
را بههنگام تولد فرزند نشان میدهند ،بهویژه وقتی که فرزند
متولد شده دارای مشکل یا ناتوانی خاصی باشد (سرچشمه،
عاشوری و انصاری شهیدی .)1396 ،لیتل (،)2002
سازشیافتگی روانی پدران و مادران کودک با ناتوانی یادگیری
را باهم مقایسه کرد و دریافت که مادران این کودکان در قیاس
با پدران آنها ،سطح باالتری از تنیدگی مرتبط با مشکالت
خانوادگی و بدبینی درباره آینده کودکشان و میزان بیشتر داروهای
ضدافسردگی و میزان باالتری در جستوجوی درمان را تجربه
میکنند .در واقع ،وجود کودک استثنائی در خانواده با توجه به
نیازهای مراقبتی خاص کودک برای مادران که نسبت به بقیه،
بیشتر با کودک سروکار دارند ،منبع استرس است و بر سالمت
روانی و سازگاری و سطح سازش یافتگی و سالمت جسمی و روانی
آنها تأثیر میگذارد و سطح سازشیافتگی و سالمت جسمی و
روانیشان را تهدید میکند و اثرات منفی بر روی آنان دارد
(بحرینیان ،حاجی علیزاده ،ابراهیمی و هاشمی گرجی.)1391 ،
تنظیم شناختی -هیجانی ،راهبردهایی است که افراد در
شرایط پریشانی بهکار میبرند تا هیجان خود را کنترل کنند
(گروس و جان2003 ،؛ سلیمانی و حبیبی .)1393 ،هنگامی که
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فرد با یک موقعیت روبهرو میشود ،احساس خوب و خوشبینی،
بهتنهایی برای کنترل هیجانهای وی کافی نیست؛ بلکه وی
نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته
باشد (گروس ،ریچارد و جان .)2006 ،وجود تشابهات هیجانی
بین انسانها ،باعث میشود که الگویی که هر فرد برای تنظیم
هیجاناتش استفاده میکند ،نتایج هیجانی متفاوتی بهدنبال
داشته باشد .راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دو دسته کلی
مثبت و منفی طبقهبندی میشوند؛ راهبردهای مثبت شامل
تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد
مثبت ،دیدگاه وسیعتر پذیرش ،راهبردهای منفی شامل مالمت
خویش ،مالمت دیگران ،فاجعهانگاری و نشخوار فکری یا تمرکز
بر تفکر هستند (سجادی و عسکریزاده .)1394 ،تحقیقات
مختلف نشان دادهاند که توانمندی افراد در تنظیم شناختی-
هیجانی میتواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع
استرسزای زندگی ایفا کند (ایسنبرگ ،فابس ،گاسری و ریسر،
 .)2000گارنفسگی ،کرایج و اسپینهاون ( )2006به این نتیجه
رسیدند که رابطه روشنی بین تجربه حوادث منفی ،راهبردهای
تنظیم شناختی -هیجان و مشکالت هیجانی وجود دارد .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که استفاده از برخی راهبردهای تنظیم
شناختی -هیجان ،روی تجربه هر فرد از حوادث منفی زندگی
تأثیر میگذارد .دیگر محققان نیز گزارش کردند که استفاده از
راهبردهای غیرسازگارانه تنظیم شناختی -هیجان در مادران دارای
کودکان آهستهگام بیشتر بوده و میزان عواطف منفی همچون
افسردگی ،ناامیدی ،مقصر دانستن خود و اضطراب در این افراد
شایع است (نولن -هوکسما ،مکبراید و الرسون 2009 ،و سالیوان،
بیشاپ و پیوایک .)2011 ،متغیر دیگری که در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته است ،انعطافپذیری شناختی میباشد.
آنچه امروزه در کنار آسیبشناسی روانی ناشی از
استرسورهای مختلف محیطی نظیر فرزندان استثنائی موردتوجه
قرار گرفته ،مسئله انعطافپذیری شناختی است .انعطافپذیری
شناختی ،یک از اساسیترین ابعاد عملکردهای شناختی و از
مهمترین عناصر کارکردهای اجرایی میباشد که به توانایی فرد
در تغییر افکار ،اعمال و راهکارها در واکنش به تغییر شرایط گفته
میشود (وایتینگ ،دین ،سیاروچی ،مکلئود و سیمسون.)2014 ،

انعطافپذیری افراد در میزان بروز آسیبها و سطح عملکرد
اجتماعی آنها بسیار تعیینکننده میباشد .بهطورکلی ،توانایی
تغییر آمایههای شناختی بهمنظور سازگاری با محرکهای در حال
تغییر ،عنصر اصلی در تعاریف عملیاتی انعطافپذیری شناختی
است (دنیس و واندروال .)2010 ،مادرانی که تفکر انعطافپذیر
دارند ،از توجیهات جایگزین استفاده میکنند ،بهصورت مثبت
چارچوب فکری خود را بازسازی مینمایند و موقعیتهای
چالشانگیز یا رویدادهای استرسزا را میپذیرند و نسبت به
افرادی که انعطافپذیر نیستند ،از نظر روانشناختی تابآوری
بیشتری دارند (هاگلوند ،نستادت ،کوپرسوتویک و چارنی.)2007 ،
تالی ( ،)2002در پژوهشی که روی تابآوری و چیرهشدن بر
مشکالت و انتظارات آینده در خانوادههایی با کودکان ناتوانی
یادگیری انجام داده بود ،نتیجه گرفت که والدین این کودکان نیاز
به الگوهای سازگاری و حمایتی دارند؛ زیرا پدر و مادرها مجبور به
ایجاد تغییراتی در زندگی خود میشوند و در زندگی اجتماعی خود
نیز ،سطوح باالیی از سرخوردگی و نارضایتی و تالش زیادی برای
حفظ زندگی عادی و قبلی خود مینمایند .انعطافپذیری با عوامل
متعددی در ارتباط است که از میان آنها حمایت خانواده ،تماس با
دوستان و آشنایان را در تعیین سطح انعطافپذیری مؤثر دانستهاند.
یکی از فرآیندهایی که برای بهبودبخشیدن به زندگی افراد
جهت دستیافتن به آرامش و کسب نتایج بهتری از عمر خود
استفاده میشود؛ روش ذهنآگاهی 1و حضور ذهن است که
مدتهاست برای کاستن و یا از بینبردن مشکالت زندگی و
ناراحتیها و پریشانیهای روانشناختی (استرس ،اضطراب،
افسردگی ،مشکالت رفتاری ،تعارضات بینفردی و بیمیلی)
بهکار میرود (رستمی ،جهانگیرلو ،سهرابی و احمدیان.)1395 ،
این رویکرد با تأکید بر موضوعهایی مانند پذیرش ،ذهنآگاهی،
ارزشها ،معنویت ،روابط دیالکتیک ،به بهبود حاالت روانشناختی
میپردازد (کنگ ،اسموسکی و روبینز .)2011 ،ذهنآگاهی ،یعنی
در لحظه با هر آنچه اکنون هست ،بدون قضاوت و بدون
اظهارنظر درباره آنچه اتفاق میافتد؛ یعنی تجربه واقعیت محض
بدون توضیح (باباپور خیرالدین ،پورشریفی ،هاشمی و احمدی،
 .)1391هدف اصلی درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی آن
است که بیمار از طریق پایش خودآیند ،از اثرهای فعالیت مجدد
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ذهنیت آگاهی مییابد و از طریق ایجاد و بهکارگیری حالت
حضور ذهن در ذهنیتبودن بماند و از طریق انجام تمرینهای
مکرر با جهتدهی قصدمندانه توجه به یک شیء خنثی (برای
مثال جریان تنفس) به مشاهده افکار و احساسات یا حسهای
بدنی خود بنشیند .در حقیقت وقتی ذهنآگاهی افزایش مییابد،
توانایی ما برای عقبایستادن و مشاهدهکردن حالتهایی مانند
اضطراب افزایش مییابد .در نتیجه ،ما میتوانیم خود را از
الگوهای رفتاری خودکار رها کنیم و از طریق درک و دریافت
مجدد ،دیگر با حالتهایی مثل اضطراب و ترس کنترل نشویم؛
بلکه میتوانیم از اطالعات برخواسته از این حالتها استفاده
کنیم و با هیجانات همراه باشیم و در نتیجه ،بهزیستی
روانشناختی خود را افزایش دهیم (شپیرو و همکاران2016 ،؛
مهرینژاد و رمضان ساعتچی .)1395 ،بشرپور ،محمدی و
شیشهگران ( ،)1397در پژوهشی دریافتند که آموزش کاهش
استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر انعطافپذیری شناختی و
سبکهای مقابلهای رویارویی و آرامکننده گروه آزمایش اثربخش
است .حدادی کوهسار ،مرادی ،غباریبناب و ایمانی ( ،)1397در
پژوهشی دریافتند که مداخله معنویت درمانی مبتنی بر فرهنگ
ایرانی با رویکرد شناختی -رفتاری و مداخله ذهنآگاهی مبتنی
بر کاهش استرس در کاهش افسردگی ،اضطراب و استرس در
بیماران مبتال به درد مزمن اثربخش بودند .پورمحمدی و باقری
( ،)1394در پژوهشی دریافتند که آموزش ذهناگاهی بر افزایش
انعطافپذیری شناختی و کاهش پردازش شناختی خودکار مؤثر
میباشد .همچنین اقدسی ،سلیمانیان و اسدی گندمانی (،)1398
در پژوهشی دریافتند که ذهنآگاهی میتواند از طریق افزایش
آگاهی و تمرکز بهعنوان یک آموزش مؤثر برای بهبود طرح-
وارههای هیجانی مادران کوکان فلج مغزی استفاده شود.
هوول ،دیگدان و بارو ( ،)2010به بررسی ذهنآگاهی و
بهزیستی هیجانی ،بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی
پرداختند .همچون سایر مطالعات بین بهزیستی و ذهنآگاهی
ارتباط مثبت مشاهده گردید .صادقی ،لطیفی و آقابابایی (،)1396
در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش گروهی ذهنآگاهی
بر بهزیستی روانشناختی ،تنظیم هیجان و تابآوری مادران
کودکان آهستهگام تأثیر داشته و میتوان از این شیوه برای کمک

به بهداشت و سالمت روانی والدین استفاده نمود .محققان
کوشیدهاند ،ذهنآگاهی را در ارتباط با سازههای بنیادین و یا
آسیبشناختی مورد بررسی قرار دهند .برای مثال ،محققان به
بررسی رابطه ذهنآگاهی و آشفتگی روانشناختی و استرس
(کارمودی و بائر ،)2007 ،احتمال عود افسردگی (سندرس و لم،
 ،)2010روانرنجورخویی و اضطراب (براون و ریان2003 ،؛
هردون ،)2008 ،بهزیستی (کارمودی و بائر و هردون،)2008 ،
توانایی سازش و عملکرد هیجانی (گاردنر )2009 ،فاجعهسازی
درد ،ترس مربوط به درد ،گوشبهزنگی نسبت به درد ،ناتوانی
کارکردی (اسکوتز و همکاران2010 ،1؛ به نقل از مهرینژاد و
رمضان ساعتچی )1395 ،و پنج بُعد بزرگ شخصیت (بائر2006 ،؛
کاشدان ،افرام ،براون ،برین بک و دروشناو )2011 ،پرداختهاند.
تحقیقات مختلف به نقش ذهنآگاهی در بهزیستی روانی ،روابط
مؤثر و فرزندپروری اشاره داشتهاند .در واقع داشتن آگاهی مستمر،
منظم و توجه به زمان حال باعث کارکرد مؤثر مراقبان نسبت به
فرزندان میگردد (کاتورث و همکاران ،2015 ،پارنت ،مککی،
روگ و فورهند .)2016 ،همچنین ذهنآگاهی بهعنوان یک منبع
شخصی در رشد فردی و کاهش خستگی ناشی از مراقبتکردن
از کودکان دچار ناتوانی مؤثر است و آشفتگی روانشناختی والدین
آنها را کاهش میدهد (جونز و همکاران .)2018 ،با توجه به
مطالبی که بیان شد ،چنانچه مادر در شرایط نامساعدی قرار
داشته باشد ،نمیتواند رفتارهای ناسازگارانه فرزند خود را مدیریت
کند و ازسویدیگر ،برای کاهش آثار تعامالت نامناسب والد-
کودک ،مداخلههای درمانی ضروری بهنظر میرسد و لزوم توجه
به بهزیستی روانی مادران که بهعنوان پایههای اصلی خانواده در
نظر گرفته میشوند بیشازپیش مطرح است .فقدان پژوهش در
مورد اثربخشی روش ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی -هیجانی و
انعطافپذیری شناختی مادران کودکان با اختالل یادگیری ویژه،
استفاده از نتایج این پژوهش در محیطهای درمانی و مشاورهای
و فراهمسازی زمینهای برای پژوهشهای بعدی از جمله اهدافی
میباشد که بر ضرورت انجام این پژوهش میافزاید؛ بنابراین
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش روش ذهنآگاهی
بر تنظیم شناختی -هیجان و انعطافپذیری شناختی مادران
دارای کودکان با اختالل یادگیری ویژه است.

1. Schutze, R., & et al
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روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه مادران
دانشآموزان سوم تا پنجم مراجعهکننده به مراکز ناتوانیهای
یادگیری شهر ارومیه در سال تحصیلی  1395-96بود .از میان
آنها  30نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و در دو
گروه آزمایش ( )15نفر و گروه کنترل ( )15نفر بهصورت تصادفی
جایگزین شدند .مالک ورود به پژوهش شامل داشتن فرزند دارای
اختالل یادگیری ویژه و تمایل آنها به شرکت در پژوهش بود و
مالکهای خروج هم شامل استفاده همزمان از سایر درمانهای
روانشناختی و نبود حضور بیش از دو جلسه در برنامه آموزشی
بود .در بسیاری از مطالعات ،پژوهشگران بهدلیل محدودیتهای
زمانی و مالی تعداد آزمودنیهای یک نمونه را محدود میکنند،
بههمیندلیل ،بهمنظور تعیین حجم نمونه موردنیاز از فرمول زیر
استفاده شد:
)

σ 2 (z 1_ a/2 ) 2
d2

2

2

2

= (13/69 )= (11 )1/96(× ) 20/77(=n

بنابراین ،در این پژوهش به روش نمونهگیری تصادفی ساده
 30نفر در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  15نفر) بهعنوان
نمونه در پژوهش مشارکت کردند .در گردآوری اطالعات موردنیاز
بعد از دریافت مجوزهای الزم و تهیه لیست اسامی دانشآموزان
تعدای از والدین آنها که در مرکز اختالالت یادگیری نمونه
دولتی ناحیه ( )2شهر ارومیه حضور داشتند انتخاب شدند .جهت
رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش ،اهمیت ضرورت و اهداف
پژوهش برای مادران توضیح و اطمینان داده شد که اطالعات
استخراجشده بهصورت محرمانه باقی خواهد ماند و نتایج آن
بهصورت کلی گزارش خواهد شد .سپس پرسشنامههای تنظیم
شناختی -هیجان و انعطافپذیری شناختی بر روی آنها بهعنوان

پیشآزمون به اجرا درآمد .پسازآن ،بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل جایگزین شدند و روی گروه آزمایش توسط
پژوهشگر در مرکز اختالل یادگیری روش شناخت درمانی مبتنی
بر ذهنآگاهی در طی هشتجلسه یکونیمساعته اجرا گردید .در
مرحله آخر ،دوباره پرسشنامههای تنظیم شناختی -هیجان و
انعطافپذیری شناختی بهعنوان پسآزمون در اختیار مادران قرار
گرفت .پس از گردآوری پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از نرمافزار
 Spss-22تحلیل شد .پروتکل درمانی مورد استفاده ،شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی برگرفته از کتاب «راهنمای عملی
درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن» (سگال ،ویلیامز و تیزدل،
 )1384بود .برای ارزیابی روایی محتوایی از نظر متخصصان در
مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازهگیری و هدف پژوهش
استفاده شد و با توجه به آن شاخص نسبت روایی محتوایی الوشه
محاسبه گردید .برای تعیین ضریب نسبی روایی محتوایی ()CVR
از متخصصان درخواست میشود تا هریک از سؤاالت را براساس
طیف سهبخشی لیکرت گویه (ضروری است)( ،گویه مفید است،
ولی ضروری نیست) و (گویه ضرورتی ندارد) طبقهبندی کنند.
سپس پاسخها مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد.

در این رابطه  ،NEتعداد متخصصانی است که به گزینه
«ضروری» پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل متخصصان است .اگر
مقدار محاسبهشده از مقدار جدول بزرگتر باشد ،اعتبار محتوای
آن آیتم پذیرفته میگردد .حداقل مقدار  CVRقابلقبول
براساس حجم نمونه  10نفر بایستی  0/62باشد .با توجه به مقدار
بهدست آمده  0/6در نهایت محتوای جلسات آموزشی موردتأیید
متخصصان واقع گردید .خالصه جلسات درمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی در جدول  ،1ارائه شده است.
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اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و ...

جدول  -1خالصه جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی
جلسات
اول

هدف
تنظیم خطمشی کلی با در نظرگرفتن جنبه محرمانهبودن
زندگی شخصی افراد

محتوا و نمونه فعالیتها
دعوت افراد به معرفی خود با یکدیگر ،هدایت خودکار ،خوردن یک کشمش با آگاهی ،مراقبه
وارسی جسمانی ،شکلدهی به گروه ،تکلیف خانگی :معطوفکردن توجه به فعالیتهای
روزمره و پیادهکردن آنچه در خوردن یک دانه کشمش آموختهاند ،در مورد مسواکزدن یا
شستن ظروف

دوم

مقابله با موانع و مشکالت ،مراقبه وارسی جسمانی ،تمرین
افکار و احساسات

تکلیف خانگی 10 :دقیقه تنفس با حضور ذهن و معطوفکردن توجه به یک فعالیت روزمره
به شیوهای متفاوت ،ثبت گزارش روزانه از تجربه یک واقعه ناخوشایند

سوم

حضور ذهن بر روی تنفس

حرکت به شیوه حضور ذهن ،تمرین تنفس و کشش ،سهدقیقه فضای تنفس ،تکلیف خانگی
تمرین تنفس و کشش و حرکت به شیوه حضور ذهن و تمرین سه دقیقهای تنفس سهبار در
روز

چهارم

بودن در زمان حال ،پنجدقیقه حضور ذهن دیداری یا
شنیداری ،مراقبه نشسته ،راهرفتن با حالت حضور ذهن

تکلیف خانگی :مراقبه نشسته ،فضای سه دقیقهای تنفس بهعنوان راهبرد مقابلهای (در زمان
تجربه احساسات ناخوشایند)

پنجم

پذیرش و اجازه ،مراقبه نشسته ،آگاهی از تنفس و بدن،
تأکید بر آگاهییابی از چگونگی واکنشدهی در برابر
افکار ،احساسات و حسهای جسمانی

تکلیف خانگی :مراقبه نشسته و سهدقیقه فضای تنفس

ششم

آموزش توجه به ذهن ،افکار مثبت و منفی

خوشایند یا ناخوشایندبودن افکار ،اجازهدادن به ورود افکار منفی و مثبت به ذهن و به آسانی
خارجکردن آنها از ذهن بدون قضاوت و توجه عمیق به آنها

هفتم

چگونگی مراقبت از خود ،مراقبه نشسته ،آگاهی از تنفس
بدن ،اصوات ،افکار و احساسات ،پیبردن به روابط بین
فعالیت و خلق

تکلیف شامل گزینش الگویی از تمامی انواع مختلف تمرینهای دوره برای پیادهسازی بعد
از دوره

هشتم

استفاده از آموختهها برای کنارآمدن با وضعیتهای خلقی
در آینده ،مراقبه وارسی جسمانی ،به پایانرساندن مراقبه،
مروری بر آنچه در دوره گذشت

تکلیفی بهعنوان انتخاب برنامهای برای تمرین خانگی که شرکتکنندگان بتوانند آن را تا ماه
بعد ادامه دهند و در نهایت ،اجرای پسآزمون از گروه آزمایش و کنترل

ابزار سنجش
پرسشنامه تنظیم شناختی

هیجان:(CERQ)1

این پرسشنامه

یک ابزار خود گزارشی است که توسط گرانفسکی و همکاران
( )1991تهیه و در سال  2001به چاپ رسیده است .این
پرسشنامه شامل  36گویه میباشد و راهبردهای تنظیم شناختی
هیجانها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و استرسزای زندگی
بهصورت پنج گزینهای (طیف لیکرت) برحسب نُه خردهمقیاس
میسنجد و هرگویه ،امتیازی بین ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) را به
خود اختصاص میدهد .هر خردهمقیاس از چهار گویه تشکیل
شده است و دامنه نمره هر خردهمقیاس از  4تا  20میباشد و
نمره باالتر نشاندهنده استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی

است .از بین نُه خردهمقیاس پرسشنامه تنظیمشناختی هیجان،
جمع نمرات پنج خردهمقیاس ،نشخوار ذهنی ،پذیرش ،سرزنش
خود ،سرزنش دیگران ،فاجعهآمیز پنداری ،راهبردهای
تنظیمشناختی هیجان مثبت و جمع نمرات چهار خردهمقیاس
توجه مثبت مجدد ،توجه مجدد به برنامهریزی ،ارزیابی مثبت،
دیدگاه گیری ،راهبردهای تنظیم شناختی -هیجانی منفی را
تشکیل میدهند (آلدئو ،نولن -هوکسما و سویزر .)2010 ،در
بررسی مقدماتی ویژگیهای اعتبارسنجی این پرسشنامه در
نمونهای از جمعیت عمومی ( N=365و  197زن و  171مرد)،
ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسها از  0/67تا 0/89
محاسبه شد .این ضرایب که در سطح ( )p<0/001معنادار بودند،

1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
)(CERQ
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تفکر انعطافپذیر در درمان شناختی -رفتاری بیماریهای روانی
بهکار میرود .نمرات تمام سؤاالت نمره کل آزمون انعطافپذیری
شناختی را بهدست میدهد ،باالترین نمرهای که فرد در این
پرسشنامه میتواند اخذ نماید  140و پایینترین نمره  20میباشد.
نمره باالتر نشاندهنده انعطافپذیری شناختی بیشتر و نمره
پایین و نزدیک به  20نشاندهنده انعطافپذیری شناختی پایین
میباشد .دنیس و وندروال ( ،)2010در پژوهشی نشان دادند که
این پرسشنامه از ساختار عاملی ،روایی همگرا و روایی همزمان
مناسبی برخوردار است .در ایران؛ سلطانی ،شاره ،بحرینیان و
فرمانی ( ،)1392ضریب اعتبار بازیابی کل مقیاس را  0/71و
خردهمقیاسهای ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف
و ادراک توجیه رفتار را بهترتیب  0/72 ،0/55و  0/57گزارش
کردهاند .این پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را
 0/90و برای خردهمقیاسها بهترتیب  0/89 ،0/87و 0/55
گزارش نمودهاند .ضریب اعتبار کل مقیاس در پژوهش حاضر
 0/67و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/83بهدست آمد.

همسانیدرونی پرسشنامه تنظیمشناختی هیجان را تأیید میکنند.
یوسفی ( ،)1386اعتبار و پایایی این مقیاس را در نوجوانان ایرانی
بررسی کرده است .ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاس راهبردهای تنظیمشناختی هیجان منفی  0/78و
خردهمقیاس راهبردهای تنظیمشناختی هیجان مثبت  0/83و کل
مقیاس  0/81بهدست آمده و ضریب اعتبار مقیاس  0/85گزارش
شده است (تبریزچی و وحیدی .)1394 ،ضریب اعتبار کل در
پژوهش حاضر  0/80و ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس
تنظیمشناختی هیجان مثبت  ،0/79برای تنظیمشناختی هیجان
منفی  0/74و برای کل مقیاس  0/77میباشد.
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی :)CFI( 1این پرسشنامه توسط
دنیس و وندورال ( )2010ساخته شده است و یک ابزار
خودگزارشی کوتاه  20سؤالی میباشد و برای سنجش نوعی از
انعطافپذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و
جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمد الزم است ،شیوه
نمرهگذاری آن براساس مقیاس هفت درجهای لیکرتی از  1تا 7
است و تواش دارد تا سهجنبه از انعطافپذیری شناختی را بسنجد:
الف) میل به درک موقعیتهای سخت بهعنوان موقعیتهای
قابلکنترل؛ ب) توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای
رویدادهای زندگی و رفتار انسانها و ج) توانایی ایجاد چندین
راهحل جایگزین برای موقعیتهای سخت .این پرسشنامه در کار
بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد

یافتهها
از بین مادران شرکتکننده در پژوهش تعداد  26/7شاغل و تعداد
 73/3از والدین خانهدار بودند 0/30 .از مادران تحصیالت
زیردیپلم 33/3 ،دیپلم 23/3 ،فوقدیپلم و  13/3تحصیالت
لیسانس به باال داشتند .همچنین دامنه سنی آنان نیز  30تا 51
با میانگین  39سال بود.

جدول  -2شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

هیجان منفی

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

هیجان مثبت
انعطافپذیری

پسآزمون

پیشآزمون
M

SD

M

SD

56/24
57/34
43/16
45/21
77/62
79/45

3/73
3/88
5/22
3/90
3/54
1/72

50/51
56/31
52/13
46/24
82/43
79/52

5/01
3/94
7/03
3/22
4/25
1/95

در جدول  ،2میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و گواه در
دو موقعیت پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است .نتایج جدول

فوق نشان میدهد که میانگین نمرات گروه آزمایش متغیر
هیجان منفی در مقایسه با پیش از مداخله کاهش یافته است.

)1. Cognitive Flexibility Inventory (CFI
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همچنین ،میانگین نمرات گروه آزمایش متغیرهای هیجان مثبت
و انعطافپذیری شناختی در مقایسه با شرایط پیش از مداخله
افزایش یافته است .برای بررسی دقیقتر مداخله در گروهای
آزمایش و گواه ،از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده
شد .برای استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،ابتدا شروط
الزم بررسی گردید .از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای
نرمالبودن توزیع نمرات استفاده شد که نتایج آن بیانگر
نرمالبودن دادهها برای مقیاسهای پژوهش بود ( .)P0/05از
دیگر پیش فرضهای مهم آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره

این است که ماتریسهای کوواریانس در هریک از گروههای
متغیرها باید همگن باشد .تشخیص همگنبودن این ماتریسهای
کوواریانس را آزمون ام باکس انجام میدهد .در این پژوهش
نتایج حاکی از تساوی کوورایانسها در متغیرهای پژوهش بود
( .)P0/05, F=0/705, M=BOX4/87برای اثبات شیب
همگنی رگرسیون مقدار  Fتعامل بین متغیر همپراش و مستقل
محاسبه گردید که نتایج معنادارنبودن این شاخص را نشان داد
( .)P0/05بهمنظور بررسی خطیبودن رابطه بین متغیرهای
وابسته و هم تغییر نیز از نمودار پراکنش استفاده شد.

جدول  -3نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمرههای پسآزمون تنظیمشناختی هیجان
منابع
اثرپیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

ارزش
0/56
0/43
1/28
1/28

 dfفرضیه
3
3
3
3

f
9/71
9/71
9/71
9/71

مندرجات جدول  ،3نشان میدهد که بین گروه آزمایش و کنترل
از لحاظ متغیرهای وابسته در سطح  p>0/0001تفاوت معناداری

 dfخطا
23
23
23
23

معناداری
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

اتا
0/562
0/562
0/562
0/562

وجود دارد .برایناساس ،میتوان بیان داشت که دستکم در یکی
از متغیرهای وابسته تنظیمشناختی تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول  -4نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یکراهه در متن تحلیل کوواریانس
چندمتغیری بر روی میانگین نمرههای تنظیمشناختی هیجان
متغیر
هیجان منفی
هیجان مثبت

مجموع مجذورات
134/10
120/29

درجه آزادی
1
1

میانگین مجذورات
134/10
120/29

نتایج مندرج در جدول  ،4نشان میدهد که تحلیل کوواریانس
یکراهه در متغیرهای هیجان منفی ( F=9/18و ،)P<0/05
هیجان مثبت ( F=5/33و  )P<0/05معنادار هستند .بنابراین،
فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بر
تنظیمشناختی هیجان مادران کودکان با اختالل یادگیری ویژه
تأیید میشود .همچنین ضریب اتا نشان میدهد که  26درصد از
تفاوت دو گروه در مرحله پسآزمون از نظر متغیر هیجان منفی،
 17درصد تفاوت دو گروه از نظر متغیر هیجان مثبت مربوط به
مداخله آزمایشی است.
همچنین برای تحلیل نتایج متغیر انعطافپذیری شناختی از
تحلیل کوواریانس تکمتغیره استفاده شد .برای استفاده از این

نسبت F

9/18
5/33

سطح معناداری
0/006
0/029

ضریب اتا
0/26
0/17

تحلیل پیشفرضهای الزم مورد بررسی قرار گرفت .به این دلیل
که سطح معناداری مقدار  Zآزمون کولموگروف -اسمیرنوف
بیشتر از  0/05است ،ادعای نرمالبودن توزیع دادهها پذیرفته
میشود ( .)P0/05نتایج شیب رگرسیون برابر با  0/48بود که
نشان میدهد که مفروضه همگنی رگرسیون برای دادهها مورد
تأیید است .برای بررسی مفروضه برابری واریانس خطای گروهها،
از آزمون لوین استفاده شد .سطح معناداری آزمون لوین نشان
میدهد که مقدار آن باالتر از  0/05میباشد؛ بنابراین مفروضه
همسانی واریانس در رعایت شده است (.)P0/05
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جدول  -5نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تکمتغیره روی میانگین نمرههای انعطافپذیری شناختی
پسآزمون با کنترل نمرههای پیشآزمون انعطافپذیری شناختی
منبع تغییرات
اثر پیشآزمون
گروه
خطا
کل

مجموع مجذورات
16/98
41/86
72/48
195505

درجه آزادی
1
1
27

میانگین مجذورات
16/98
41/86
2/68
30

نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس برای تأثیر آموزش
مبتنی بر ذهنآگاهی بر انعطافپذیری شناختی نشان میدهد،
پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنادار عامل بین-
آزمودنیهای گروه وجود داشت،P<0/05 ،Partial ɳ2=0/36( .
 .)F=15/59آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بهصورت معناداری
توانسته است تا میزان انعطافپذیری مادران کودکان با اختالل-
یادگیری ویژه را افزایش دهد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی
بر تنظیمشناختی هیجان و انعطافپذیری شناختی مادران
کودکان با اختالل یادگیری ویژه بود .یافتههای بهدست آمده از
نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی میانگین نمرههای
پسآزمون (پس از کنترل نمرات پیشآزمون) تنظیمشناختی
هیجان و انعطافپذیری شناختی نشان داد که بین دو گروه
آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای مذکور تفاوت معناداری وجود
دارد .براساس یافتهها ،فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش
مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنظیمشناختی هیجان مورد تأیید قرار
گرفت .نتایج بهدست آمده در این پژوهش با نتایج پژوهشهای
مهرینژاد و رمضان ساعتچی ( )1395مبنی بر تأثیر شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی ،خشم و تنظیم هیجانی
همسران جانباز؛ جونز و همکاران ( )2018مبنی بر برنامه
ذهنآگاهی برای بهزیستی والدین؛ صادقی ،لطیفی و آقابابایی
( )1396مبنی بر اثربخشی آموزش ذهنآگاهی گروهی بر
بهزیستی روانشناختی ،تنظیم هیجان و تابآوری مادران
کودکان کمتوان ذهنی؛ هوول ،دیگدان و بارو ( ،)2010مبنی بر
ذهنآگاهی بهعنوان پیشبینیکننده خودتنظیمی مرتبط با خواب
و بهزیستی همسو است .ذهنآگاهی ،الگویی را برای کاهش

نسبت F

6/32
15/59

سطح معناداری
0/018
0/001

ضریب اتا
0/19
0/36

نشخوار فکری فراهم میکند و به مادران آموزش میدهد که از
نوسانهای خلقی خود ،آگاهی داشته باشند و از فنون ذهنآگاهی
برای آگاهی از پردازش اطالعاتی که افکار و هیجانات را تداوم
میبخشند استفاده کنند (اقدسی ،سلیمانیان و اسدی گندمانی،
 .)1398آموزش ذهنآگاهی به کمک تنفس و با استفاده از
اعضای بدن ،آگاهی از وقایع و آگاهی از بدن ،تنفس صدا و افکار
و پذیرش افکار منجر به تغییر معانی احساسی و عاطفی ویژه
میشود و فرد پی به این نکته میبرد که افکارش بیش از اینکه
بازتابی از واقعیت باشد ،افکار نادرستی هستند که منجر به
اضطراب میگردند .در این رویکرد به مادران آموزش داده
میشود ،هرگاه افکار یا احساس منفی در آنها ظاهر گردید ،قبل
از پاسخ به آنها اجازه دهند که افکار به همان صورتی که هستند
در ذهنشان باقی بماند .آموزش ذهنآگاهی ،الگویی را برای
کاهش نشخوار فکری فراهم میکند و به مادران آموزش میدهد
که از نوسانات خلقی خود ،آگاهی داشته باشند و از فنون
ذهنآگاهی برای آگاهی از پردازش اطالعاتی که افکار و
هیجانات را تداوم میبخشند ،استفاده کنند .ذهنآگاهی ،احساس
بدون قضاوت از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش
هیجانات و پدیدههای فیزیکی ،همانطور که اتفاق میافتد،
کمک میکند .بنابراین ،آموزش آن به مادران کودکان مبتال به
اختالل یادگیری ویژه که از مشکلهای روانشناختی ناشی از
دارابودن فرزندی ناتوان در یادگیری رنج میبرند ،باعث میشود که
آنها احساسات و ضعف های خود را بپذیرند و پذیرش این احساسات
باعث کاهش توجه و حساسیت بیشازحد نسبت به گزارش این
نشانهها در آنان میشود.
یافته دیگر پژوهش ،تأثیر آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بر
انعطافپذیری شناختی مادران کودکان با اختالل یادگیری
میباشد که با یافتههای بشرپور ،محمدی و شیشهگران (،)1397

نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی (علمی -پژوهشی) ،سال دهم ،شماره  ،)32(3پاییز 79 | 1398

اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و ...

مبنی بر اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی
بر انعطافپذیری شناختی و سبکهای مقابلهای زنان سرپرست
خانوار؛ پورمحمدی و باقری ( ،)1394مبنی بر اثربخشی آموزش
ذهنآگاهی بر پردازششناختی خودکار؛ هاگلوند ،نستادت ،کوپر
سوتویک و چارنی ( ،)2007مبنی بر مکانیزمهای روانی-
جسمانی مقاومت :پیشگیری و درمان آسیبهای مرتبط با
استرس؛ دنیس و وندورال ( ،)2010مبنی بر مداخالت
انعطافپذیری شناختی :ساخت ابزار و محاسبه روایی و پایایی
آن ،مطابقت دارد .مداخله ذهنآگاهی مبتنی بر کاهش استرس،
میتواند با بهبود کارکردهای اجرایی باعث بهبود انعطافپذیری
شناختی گردد (نجفی ،قربانی و رضایی دهنوی.)1397 ،
در تببین یافته فوق میتوان گفت ،والدین کودکان دارای
اختالل یادگیری ویژه به دلیل شرایط خاص فرزند خود درگیر
بیماریهای روانی و شرایط مصیبتباری در زندگی میشوند که
باعث میگردد ،انعطافپذیری آنها کاهش یابد .تکنیکهای
ذهنآگاهی موجب میشود تا والدین روشهایی را بیاموزند تا
بهنحو متفاوتی افکار خود را مشاهده کنند و از ذهنیت روزمره و
اتوماتیک متمرکز بر گذشته و آینده رها شوند و احساس بهتری
نسبت به خود داشته باشند .نتایج مطالعه ظهرابی ،شعیری و
حیدرینسب ( ،)1394در افراد مبتال به اختالل اضطراب
اجتماعی ،نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی توانسته
است تا میزان انعطافپذیری روانی و ذهنآگاهی را در نمونه
تحقیق افزایش دهد .در واقع ،هدف این درمان افزایش توانایی
بیماران در پاسخهای سازگارانه و انعطافپذیر به رویدادهای
زندگی در حضور افکار و احساسات تهدیدکننده است که منجر
به انعطافپذیری روانشناختی میشود .بنابراین ،درمان مبتنی بر
ذهنآگاهی از طریق پذیرش افکار و هیجانات ناخوشایند،
پریشانی هیجانی ،اضطراب ،افسردگی و انعطافپذیری
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Effectiveness of mindfulness-based training on cognitive emotion regulation and cognitive
flexibility in mothers of children with Learning Disabilities
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Abstract
The aim of this research is the study of effectiveness of mindfulness-based training on cognitive emotion regulation
and cognitive flexibility in mothers of children with specific learning disorder. The study was experimental with
pretest-posttest design and a control group. Statistical population included all mothers of students from third to fifth
grade referred to learning disabilities centers in the Urmia City in the 2016-2017 academic year. Of these, 30
individuals were selected by simple random sampling method and were randomly assigned to experiment and
control groups (each group consisting of 15 individuals). The experiment group received mindfulness-based
therapy in eight one and a half hour session. The tools used in this study were Cognitive Emotion Regulation
Questionnaire (2001), as well as Cognitive Flexibility Questionnaire (Dennis and Vander Wal, 2010) made as posttest questionnaires to the mothers were then collected data using SPSS 22 software and Covariance Analysis
Method were analyzed. The results showed that mindfulness-based intervention reduces negative emotions
(P<0/05) and increase positive emotions (P<0/05). The findings also showed that mindfulness-based programs
increased cognitive flexibility (P<0/05) in mothers of children with specific learning disability and there is a
significant difference between the experimental and control groups. According to the findings, it can be concluded
that a program based on mind-awareness reduces psychological problems and increases mental health in mothers
of children with special learning disabilities.
Keywords: Mindfulness, emotion cognitive regulation, cognitive flexibility, specific learning disorder
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