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 چکیده

آموزان با اختالل یادگیری شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانشآگاهی بر سرسختی روانبررسی اثربخشی آموزش ذهناز این پژوهش، هدف 
نفر از مادران  90آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل پس -آزمونآزمایشی با طرح پیش. روش پژوهش، از نوع شبهبودخاص 

عنوان نمونه پژوهش از طریق نفر از مادران به 20بود. تعداد  1397-98آموزان با اختالل یادگیری خاص شهرستان طارم در سال تحصیلی دارای دانش
یش ( جایگزین شدند. گروه آزما10ترل )( و گروه ک10در دو گروه آزمایش )صورت تصادفی گیری در دسترس از مرکز اختالل یادگیری رشد انتخاب و بهنمونه

که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. برای گردآوری در حالی ؛دقیقه( شرکت کردند 120هر جلسه  ،ای یک جلسهجلسه آموزش )هفته هشتدر 
آگاهی بسته آموزشی مبتنی بر ذهنسپس  و استفاده شد (RRS)های نشخواری و مقیاس سبک پاسخ (AHI)سرسختی اهواز  ز پرسشنامهاطالعات ا
(MTCI) .25 افزارها با استفاده از تحلیل واریانس مکرر و نرمداده اجرا گردیدSpss-  آگاهی به . نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهنگردیدتحلیل

آموزان با اختالل یادگیری ویژه منجر شده و کاهش نشخوار فکری مادران دارای دانش (p≤05/0)های آن لفهؤشناختی و مافزایش معنادار سرسختی روان
شناختی و کاهش نشخوار فکری مادران دارای آگاهی در جهت ارتقاء سرسختی روانهای پژوهش، استفاده از آموزش ذهنبا توجه به یافته(. p≤05/0)است 
 شود.ها پیشنهاد میسازی روانی آنآموزان با اختالل یادگیری خاص با هدف ایمندانش
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 مقدمه

 یآمار و یصیتشخ یراهنما یبرمبنا ،1خاص یریادگی اختالل
 است یستیز منشأ با یتحول -یعصب یاختالل ،یروان یهااختالل

 واقع در. شودیم یشناخت سطح در ییهاینابهنجار موجب که
 یلیتحص فیعلت عملکرد ضع نیترمهم اختالل، از نوع نیا

 آموزاناز دانش یادیساله تعداد ز و هر شودیمحسوب م
. شوندیم مشکل دچار یدرس مطالب یریفراگ در علتنیابه
 باالتر ای متوسط هوش از آموزاندانش نیا معمول طوربه

 به نسبت ،یآموزش کسانی باًیتقر طیشرا در یول ؛برخوردارند
 دهندینشان م یترفیضع یلیعملکرد تحص گرید آموزاندانش

متوجه  نیکه والد ی(. هنگام2013 کا،یآمر یپزشکروان انجمن)
 یدر زندگ یریمس وارد شوند،یفرزندشان م یریادگی یتواننا
دشوار همراه  یهاو انتخاب دیشد یهاجانیکه با ه شوندیم

 ندیفرا تیلوؤکودکان مس نیا نی(. والد2008 ،است )کالک
 ،یعاطف ،یاز رشد فرزند را در ابعاد جسم یتیو حما یبهبود

 دارند برعهده را یبزرگسال تا ینوزاد از یمعنو و یفکر ،یاجتماع
 مراقب، یسنت نقش داشتن لیدلبه مادران(. البته 2010 مومبائونا،)

 عهدهبه اختالل یدارا فرزند قبال در را یشتریب یهاتیمسئول
 مواجه یشتریب یروان مشکالت و فشارها با جهینت در که رندیگیم
 طوربه که است یشخص نیاول مادر، چون یعبارتبه. شوندیم

 و گناه مانند یاحساسات کند،یم برقرار ارتباط کودک با میمستق
 کودک در اختالل داشتن از یناش تیمحروم و یناکام ر،یتقص

 با رابطه یبرقرار به نداشتنعالقه و یریگگوشه سبب تواندیم
 ینیبخودکم احساس و نفسعزت آمدننییپا نیهمچن و طیمح

 آن امدیپ که شود یو در ناشادبودن و اندوه و غم و یارزشیب و
 یروان سالمت خطرافتادن به و یافسردگ بروز ن،ییپا نفسعزت

 چانگ، ،یکند ،یکونکمک) است مادر یشناختروان یستیبهز و
 دانستن مقصر که داد نشان پژوهشی(. 2008 ،یشکر و جراح
 عنوانبه یمنف وارزیابی کردنتلقی بارفاجعه فکری، نشخوار خود،
 اضطراب، افسردگی،) منفی هیجانات هایکنندهبینیپیش

 این روانی سالمت تواندمی که اندشده معرفی( خشم و استرس
 .(1397 مدار،عتیو شر ینیام) کند تهدید را مادران
 به نسبت خاص یریادگی اختالالت با کودکان ،یطرف از

 یشتریب توجه ازمندین خود لیتحص ادامه یبرا یعاد کودکان
 ،مسئله نیا. دارند ژهیو مدارس به اجیاحت مواقع یبرخ در و هستند

                                                           
1. special learning disability 

2. rumination 

 که کرده فرزندانشان با جامعه برخورد نگران را هاآن مادران
اضطراب و بروز نشخوار  ،یروان فشار شیافزا به منجرامر  نیهم

 به دائمی اشتغال به ،یفکر نشخوار. شودیم هاآن در 2یفکر
 نشخوار. شودمی اطالق آنه دربار تفکر و موضوع یا اندیشه یک

 محور،یک حول که است آگاهانه افکار از ایطبقه فکری،
 تکرار محیطی، تقاضاهای به وابستگی بدون و گرددمی مشخص

(. دیدگاه 2008 ،و لیوبومیرسکی سکویو و هوکسما)نولن  شوندمی
 از را فکری نشخوار هیجانی، اختالالت مورد در فراشناختی

 خلقی و اضطرابی هایاختالل تداوم و شروع در اصلی هایمؤلفه
( 2008) یرسکیوبومیل و سکویو هوکسما، -نولن. دانندمی

 کنندهعود منفی افکار از اینمونه عنوانبه را فکری نشخوار
 بسیاری در که دانندمی فراشناختی فرآیندی را وآن کرده مطرح

 اصلی هایویژگی. افتدمی اتفاق شناختیروان هایآسیب از
 عالیم و منفیه عاطف: از عبارتند فکری نشخوار با مرتبط

 انگیزش ضعیف، مسئلهحل منفی، دارجهت تفکر افسردگی،
 مشکالت و مختل تمرکز سودمند، رفتارهای بازداری دیده،آسیب
 اجتماعی روابط فیزیکی، سالمت شدن تهدید: مانند خاص
 سالمت ،ییسو از .مختل هیجانی سازگاری و استرس دیده،آسیب

آموزان با اختالل دانش یمادران دارا خصوصبه ن،یوالد یروان
 یفشارها مقابل در شانیسرسخت و مقاومت ژه،یو یریادگی

 نیا ینیسنگ تواندیو م است برخوردار ییبسزا تیاهم از یروان
 ،3یشناختروان ی. سرسختدیتر نماها سبکآن یبار را برا

 یشناختروان یریپذانعطافه حوز در یتازگبه که است یمفهوم
 به کردنکمک در یدرون یهایژگیو ارتباط که است آمده دیپد

 داده قرار موردتوجه را یزندگ یمنف تجارب بر غلبه یبرا فرد
 در فرد باثبات و خام هویشبه یسرسخت گر،یدیانیببه. است

 یجابه فرد آن یط که دارد اشاره یزندگ یدادهایرو به واکنش
 احساس ،یناتوان احساس یجابه و تعهد احساس دن،یکش کنار

 دیتهد نه داندیم چالش را مشکالت و کندیم یمهارگر ییِتوانا
 شکل یپزشک اتیادب در ،یسرسخت اصطالح(. 2016 ،یجان)آقا

 در مقاومت عامل عنوانبه را آن 4کوباسا بارنینخست و گرفت
 ،دادیم نشان ویه یاول یهاافتهی. کرد ییشناسا 1970ه ده اواخر
 سالم و کنندیم تجربه را استرس از یباالتر سطوح که یافراد

 یافراد به نسبت یمتفاوت یتیشخص ساختار یدارا مانندیم یباق
 ماریب و کنندیم تجربه را استرس از ییباال سطوح که هستند

3. hardiness 

4. Kobasa, S. C. 
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 با که شد دهینام یسرسخت ساختار، نیا یاصله حوز. شوندیم
 و رکردنیتفس کردن،یابیارز یبرا یخودکنترل منابع از استفاده

. گرددیم فیتعر یسالمت یزاتنش یهامحرک به دادنپاسخ
 تجربه از پس ماندنسالم یبرا ییتوانا ،از است عبارت یسرسخت

 یتیشخص یهایژگیوه واسطبه استرس از ییباال درجه
(. 2006 ،ی)مد هاچالش بر غلبه یبرا ییتوانا و تعهد ،یخودکنترل

وجود را به یاژهیو ینگرش درون ،شناختیروان یسرسختواقع  در
 ریثأترا تحت یافراد با مسائل زندگ ییارویه روویکه ش آوردیم

 استرس با مواجهه درماندن سالم یافراد برا یی. توانادهدیقرار م
 یشتریصورت بالقوه قدرت باز افراد به یبعض در و است متفاوت

با (. 2017 دنبرگ،یزا وجود دارد )فراسترس طیمقابله با شرا یبرا
( مشخص 1397) انینیحس و کنامین ،یهراتیعلوق یتحق توجه به

 .باشدیو بهبود م ءارتقاآن قابل یهالفهؤو م یشد که سرسخت
 خاص یریادگی اختالالتافزون بروز روز تیاهم بهتوجه  با

 نیا یدارامادران  یو با توجه به نقش محور آموزاندر دانش
مواجه هستند، از  هاآن با که یشناختروان مشکالت و کودکان

 کاهش و یشناختروان یسرسخت شیافزاکه بر  یجمله مداخالت
 آموزش باشد، مؤثر تواندیم مادران نیا در یفکر نشخوار

 کنار در ،یآگاهذهن بر یمبتن یکردهایرو. است 1یآگاهذهن
 و عواطف یرو بر یجد و خاص طوربه ،یشناخت یندهایفرآ
در  رگذاریثأعوامل ت نیتراز مهم یکیتمرکز دارد که  جاناتیه
 ،آبه -اسکرودراست )واتر،  یو نشخوار ذهن یسرسخت تیفیک

خاص،  قیطر کردن بهتوجه ایمعنبه یآگاه(. ذهن2015
 لیدلبه که است یداور بدون و حال زمانهدف، در  معطوف به

 است شده ترجمه زین یآگاهتوجه به یگاه توجه، یدیکل نقش
 کی ،یآگاهذهن(. 2016 نک،یاسکور و بروئرسن جک،یسویور)

 است )شولمن یآگاه شیاست که هدف آن افزا شنیتیمد کیتکن
 تیظرف کی توانیرا م یآگاهذهن ،(. در واقع2018 ،و همکاران

 قیمتفاوت است و از طر ،افراد مختلف نیدر نظر گرفت که ب ژهیو
که باعث تمرکز  ی. مداخالتشودیم تیتقو گوناگون یهاروش

افراد و کاهش  یسالمت روان برو اثرات مثبت  گرددیذهن م
 (2018)مارسک و همکاران،  دارد یشتاختو روان یذهن یدردها

 کی را آن توانیم که ستین روش ای فن کی ،یآگاهذهن
 درک مستلزم که کرد فیتوص دنیفهمه ویش کی ای بودن هویش

 کارآمدی بر زین مطالعات شتریب و است یشخص احساسات
 ،یافسردگ ،یدگیتن کاهش بر یآگاهذهن بر یمبتن مداخالت

                                                           
1. mindfulness 

 یفکر نشخوار و یمنف ندیخودآ افکار و اضطراب، ،یخودکش افکار
 یسرسخت آوری،تاب شیافزا ،یزندگ تیفیک بهبود نیهمچن و

 یانیمراد. است گذاشته صحه یروانیستیبهز و یشناختروان
در  ،(1395) یو مهراب یرمقان ینیحس کوند،یردریم رود،زهیگ

بر  یآگاهبر ذهن یمبتن یآموزش فرزندپرور ریثأبه ت یپژوهش
 به مبتال کودک یدارا مادران یپرخاشگر و یافسردگ اضطراب،

آمبرلی، دفنه، آماندا، نیکو و . بردندیپ ینافرمان یلجباز اختالل
 یفکر نشخوار کاهش بر یآگاهذهن ریثأبه ت زین ،(2015) نورمن

( 2016) نیچاپل و نیتورپبا توجه به تحقیق . اندبردهیپ مادران در
از جمله  یآگاهبر ذهن یمبتن یکردهایمشخص شد که رو

و  نیوالد یشناختروان یبهبود سازگار یثر براؤم یهاروش
 نیهمچن. باشدیکودکان و نوجوانان م یکاهش مشکالت رفتار

 یهاداده است که برنامه نشان( 2016و احمد ) انیرا پژوهش
کارکرد روابط  شیتواند باعث افزایم یآگاهبر ذهن یمبتن

کودکان  یدارا نیمقابله با استرس در والد یو کارآمد یفردنیب
با توجه به پژوهش شود.  یشناختمبتال به مشکالت روان

 بر یآگاهذهن آموزش ،(1395) یکامکار و افروز ا،یارجمندن
. دارد ریثأت آموزاندانش یریادگی اختالل و یاجتماع یسازگار

 یایرا در مورد مزا یتوجهشواهد قابل ،یمتعدد مطالعات
مشکالت  اعکه با انو یکسان یبرا یآگاهذهن یهانیتمر

 جردن، و بورل مرمن،یداده است )ز نشانمواجه هستند،  یسالمت
بر  یآگاهدرمان ذهن یاثربخش مورد در که ی(. پژوهش2017

درمان  نینشان داد که ا ،انجام گرفته بود یویر مارانیب یرو
کاهش داد  مارانیدر ب را یافسردگ واضطراب  یثرؤم طوربه

پژوهش  ،نیچن(. هم2017 بروکس، و نیگلدشتا ،یل سون،ی)هر
را بر استرس،  یآگاهبودن ذهنثرؤم (2016، یوان و ژانگ )یل

 .نشان داده است مارانیب یزندگ تیفیو ک یافسردگ
که  یادهیبا توجه به مشکالت عد ،چه گفته شدآن بنابر
 ژهیوبه -خاص یریادگیکودکان با اختالل  یدارا یهاخانواده
 مواجه آن با -مراقب یسنت نقش داشتن لیدلبه هاآن مادران
 یندهایفرا جادیا با یآگاهذهن یراهبردها رسدینظر مبه هستند،
و  یآگاه شیافزا ،نیو همچن مادران در مثبت و دیجد یشناخت

باعث  و کرده کمک مادران یشناختروان یسرسخت بهتمرکز 
 یمناسب نحوبه را خود فرزند مشکالت بتوانندتا آنان  شودیم

 نیهمچنداشته باشند.  اوبا  یو برخورد مناسب نمایندتحمل 
را که حول  یمنف و عودکننده ،نشخوارگونه تفکرات و هاینگران
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 یآگاهذهن ،گریدعبارت. بهکنند لیتعدمشکل فرزندشان است، 
 می: تنظکندیاثر اعمال م سمیمکان چهار قیخود را از طر راتیثأت

فرد در  دگاهیدر د راتییو تغ جانیه میبدن، تنظ یتوجه، آگاه
 پرداختن شودیم تصور(. 2016 ،مورد خودش )لی، یوان و ژانگ

ه لحظه تجرب با شتریب رشیپذ ارتباط توسعه و آگاهانه توجه به
کردن افراد را به رها توانندیها مآن رایز ؛است دیحال مف

 یتجربه فعل یبرا دیرمفیغ یهاواکنش و ینشخوار یهاادتع
 یتر برااثربخش یهاحلباعث انتخاب راه ،قادر سازند و در عوض

با  یآگاهذهن(. 2018و همکاران،  مارسک) شوندها خانواده
باعث  ،یشخص یهاینقاط ضعف و توانمند یکردن بر روتمرکز

 ردیکند و بپذ دایپ یشتریب یکه فرد نسبت به خود، آگاه شودیم
 یکیکه  رشیدهد. مفهوم پذ رییتغ تواندیرخدادها را نم یکه بعض

موضوع اشاره  نیهم به باشد،یآگاه مافراد ذهن یهایژگیاز و
نکته  نیآگاه به اافراد ذهن یژگیو نیعنوان دومبه زیدارد. تعهد ن

امور،  رییدر تغ یشخص یاز توانمند یکه فرد با آگاه کندیماشاره 
دو عنصر  نیکه هم داردیمآن گام بر رییدنبال تغمتعهدانه به

و  ینشخوار یباعث کاهش افکارها تواندیم ،تعهدورشیپذ
 نیا یهاپژوهش یبررس بامادران شود.  یشناختروان یسرسخت

آموزش  یاثربخش به ژهیو طوربه که نشد افتی یقیتحق حوزه،
 مادران یفکر نشخوار و یشناختروان یبر سرسخت یآگاهذهن
. باشد کرده یبررس را ژهیو یریادگی اختالل با کودکان یدارا

آموزش  یخشیاثر نییتعهدف پژوهش حاضر بنابراین، 
 نشخوار کاهش و یشناختروان یسرسخت شیافزا بر یآگاهذهن
 .بود خاص یریادگی اختاللبا  آموزاندانش یدارا مادران یفکر

  روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
-آزمونشیپ طرح با و یشیآزمامهیننوع  از حاضر پژوهش

ه جامع. بوددو ماهه  یریگیه پمرحل و کنترل گروه با آزمونپس
 یریادگی اختالل با کودکان یدارا مادران یتمام شامل یآمار

 یبرا. بود 1397-98 یلیتحص سال در طارم شهرستان خاص
 یهاکالس یبرگزار بر یمبن یاهیاطالع حاضر، پژوهش انجام

 با کودکان یدارا نیوالد مراجعه محل در یآگاهذهن آموزش
 طارم شهرستانرشد  یریادگی اختالالت مرکز در ژهیو یازهاین

 نیا در شرکت که گردید انیب هیاطالع نیا در. شد نصب
 بخواهند که زمان هر نیوالد و است گانیرا کامالً هاکالس

                                                           
1. Ahvaz Psychological Hardiness (AHI) 

 شد گفته نیهمچن. دهند انصراف هاکالس در حضور از توانندیم
 صورتبه هاکالس نیا در کنندهشرکت افراد اطالعات که

 شرکت یبرا نفر 28 مادران نیا نیب از .شد خواهد حفظ محرمانه
 نیا به ورود یارهایمع طبق که کردند نامثبت هاکالس در

با استفاده فرمول کوکران  نفر 20 و گذاشته کنار نفر 8 پژوهش،
صورت در به ،پژوهش نینمونه در ا انتخاب. گردیدند نتخابا

 به ورود یهااریمعبود.  یصورت تصادفبه یدسترس و جاگمار
 داشتن ژه،یو یریادگی اختالل با فرزند داشتن شامل پژوهش نیا

 ،یجسمان کامل سالمت از یبرخوردار سال، 25-40 نیب سن
 هم پژوهش از خروج طیشرا. بود نوشتن و خواندن سواد داشتن
 بر که خاص یاحتمال اتفاقات و جلسه سه از شیب بتیغ شامل

 لیتکم از پس. بگذارد یمنف ریثأت یروح ای یجسم طیشرا
 یهاپاسخ سبک وشناختی اهواز روان یسرسخت یهاپرسشنامه

 گروه دو در ماندهیباق نفر 20 تعداد مورو، و هوکسما ینشخوار
 در شیآزما گروه بعد،ه مرحل در. شدند گمارش شیآزما و گواه

 به یول ،شدند آشنا یآگاهذهن پروتکل با ساعتهدوه جلس هشت
 لیدلبه البته) نشد داده یآموزش چیه گواه گروه کنندگانشرکت

 یبرا پژوهش انیپا از پس ،یاخالق مسائل تیرعا
 (. گردید ارائه یآگاهذهن آموزش هم گواه گروه کنندگانشرکت

سنجش ابزار  
پرسشنامه  نیا (:AHI) 1اهواز یشناختروان یه سرسختپرسشنام

ماده  27 یدارااست که  یمداد کاغذ یگزارشخود اسیمق کی
( 1377زاده هنرمند )یو مهراب انینجار ،یامرثیتوسط ک وبوده 

 پاسخ نهیگز چهار دارای مادهشده است. هر  یابیو اعتبار نیتدو
 اغلب و( 2) اوقات یگاه(، 1) ندرتبه(، 0) هرگز شامل که بوده

 که 21 و 17، 13، 10، 7، 6 یهاماده جزبه البته. است( 3) اوقات
 یگذاره معکوس نمرهویشبه و هستند یمنف یبارعامل یدارا

نقطه برش آن  و 81نمره صفر و حداکثر نمره  حداقل. شوندیم
 پرسشنامه، نیا در بااله نمر آوردندستبه. باشدمی 46

 یباال در فرد است. برا یشناختروان یه سرسختدهندنشان
 بیترتبه پسر و دختر یهایآزمودن یبرا را اسیمق اعتبار سنجش

 یسرسخت پرسشنامه یدرون یهمسان روش در و 85/0 و 84/0
 یبرا که دیگرد استفاده کرونباخ یآلفا بیضر از یشناختروان
 هایآزمون نتایج. اندآورده دستبه 76/0 هایآزمودن کل

 اعتبار مقیاس در هاآزمودنی هاینمره بین پیرسون همبستگی
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 سطح در همبستگی ضرایب که داد نشان اهواز سرسختی ایسازه
05/0=P یآلفا روش از استفاده با پژوهش نیا. در است دارامعن 

 . آمد دستبه 79/0 آن ییایپا بیضر کرونباخ

پرسشنامه  نیا :(RRS) 1ینشخوار یهاپاسخ سبک اسیمق
 22 یاسیمق که شده نیتدو( 1991) مورو و مایهوکس نولنتوسط 

 یادرجه 4 اسیمق کی یرو بر آن یهاسؤال و است یسؤال
 دامنه. شودیم یگذارنمره(شهیهم باًیتقر) 4 تا( هرگز باًیتقر1)

 متشکل ،عالوهبهاست.  55و نقطه برش آن  88تا  22 نینمرات ب
. است فرورفتن فکر در و تعمق ،یپرتحواس اسیمقخرده سه از
 یدرون ییایپا ،ینشخوار یهاپاسخ اسیمق ،یتجرب شواهده یپا بر

 92/0 تا 88/0 از یادامنه در کرونباخ یآلفا بیضر. دارد ییباال
 یهمبستگ دهندیم نشان مختلف یهاپژوهش. دارد قرار

 یهمبستگ. است 67/0 پرسشنامه، نیا یبرا ییبازآزما
 گزارش 75/0 و شد یریگاندازه مرتبهپنج زین آن یاطبقهدرون
آن  ییبازآزما اعتبار و 90/0 زین اسیمق نیا یآلفا بیضر. دیگرد
 یآلفا روش از استفاده با پژوهش نیا در. است شده گزارش 67/0

  .آمد دستبه 82/0آن  ییایپا بیکرونباخ ضر

 نیا یمحتوا :(MTCI) 2یآگاهذهن بر یمبتن یه آموزشبست
اساس مداخالت مؤثر و و سرفصل جلسات آن بر یه آموزشبست

افراد  یسالمت روان ءمنظور ارتقابه یآگاهکارآمد در حوزه ذهن
 و میمستق یهاآموزش شامل که پروتکل نیا در. ستا

 آموزشبه مادران  ،باشدمی زین یخانگ فیتکال و ژهیو یهانیتمر
کنند.  یو اکنون زندگ جانیه حال و الحظ در که شودیمداده 

با اهداف پژوهش  یبسته آموزش یمحتوا قیاز تطب نانیاطم یبرا
ه جلسات از خبرگان یکل یه محتوادربار ،یفرهنگ قیتطب و

 یابیرزجلسات مطلوب ا یو محتوا ینظرخواه یشناسروان
مادران به دو گروه کنترل و  ها،یآزمودن نشی. پس از گزگردید

بائر، اسمیت،  یآگاهگمارش شدند و پروتکل ذهن شیآزما
 یاقهیدق 120ه جلس هشتدر  ،(2006) هاپکینز، کریتیمر و تونی

بسته  نی. اشد دادهآموزش  هابه آن بار دو یاصورت هفتهبه
 از نفر شش اریدر اخت ییمحتوا ییروا یبررس یبرا یآموزش

 آموزش بسته ییمحتوا ییروا. گرفت قرار یشناسروان تاداناس
با نظر  یابیتوافق کاپا، ارز بیبا استفاده از ضر یاگاهذهن

آموزان با دانش یمادران دارا یمتخصصان در حد مناسب برا
از  یا(. خالصهkappa=91/0گزارش شد ) ژهیو یریادگیاختالل 
:آمده است 1( در جدول 2006) همکارانو  بائر یآگاهذهنجلسات 

 

                                                           
1. Ruminative Response Scale (RRS) 2. Mindfulness Training as a Clinical Intervention 

(MTCI) 

 آگاهیخالصه محتوای جلسات درمان مبتنی بر ذهن –1جدول 
 شماره
 جلسه

 رفتار رییتغ محتوا اهداف
 موردانتظار

 یخانگ نیتمر 

 و اعضا معرفی 1

 اهداف تعیین
 روز در تنفس بارسه انجام لحظه هر از آگاهی بدنی وارسی تمرین -آگاهیذهن تمرین انجام

 بیشتر کنترل و بدن بر بیشتر تمرکز 2
 روزانه وقایع

-احساسات و افکار تمرین -بدنی وارسی همراقب
 خوشایند وقایع ثبت

 تجربیات از روزانه گزارش ثبت موانع با مقابله
 خوشایند

 قایع و فهرست تهیه -ذهن حضور با زدنقدم کشش و تنفس تمرین 3
 ناخوشایند

 روی بر ذهن حضور
 ییروسخت تنفس،

 تجارب ثبت و شناسایی
 1 مرحله تکرار -ناخوشایند

 نشسته همراقب انجام زمان در ماندن ایدقیقه سه تنفس فضای -نشسته همراقب تنفس یادگیری 4
 تاحساسا افکار، تمرکز بر تأکید -نشسته مراقبه حضور هاجاز و پذیرش 5

 بدنی هایحس و
 و احساس به دهیواکنش

 افکار
 1ه مرحل تکرار و نشسته همراقب

 -جایگزین دیدگاهی افکار، ها،خلق تمرین بدن و تنفس از فرد آگاهی 6
 عود هاینشانه کردنمشخص

 5ه مرحل تکرار بدن بر تنفس تأثیر

 روزانه فهرست -خلق و فعالیت روابط به بردنپی شکل بهترینبه خود از مراقبت 7
 و عود نشانگان شناسایی -افکار و هاحس از

 مقابله روش

 راهبرد -5 مرحله تکرار خلق با کنارآمدن
 عود از جلوگیری

 حفظ و ذهن حضور منظم تمرین 8
 زندگی تعادل

 مراقبه -برنامه کل بازنگری -بدن وارسی تمرین
 آزمونپس برای هپرسشنام توزیع -نشسته

 پیشگیری و آگاهیذهن
 عود از

 7 مرحله تکرار
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 هاافتهی
حاضر، اطالعات  پژوهش یهاداده لیتحلوهیتجز منظوربه

 یافزار آمارنرم قیاستخراج و از طر هاحاصل از پرسشنامه
25-Spss یو استنباط یفیتوص یهاروش بخش دو در 

نفر از مادران  20پژوهش  نیکنندگان اشد. شرکت لیتحلوهیتجز
 دامنهبودند که  ژهیو یریادگی اختاللآموزان با دانش یدارا

 کنندگانشرکت از درصد 10بود.  سال 20-45 نیب زین شانیسن
کنندگان در درصد از شرکت 20سال،  20-25ی ه سنفاصل در

ه فاصل در کنندگانشرکت ازدرصد  25سال،  25-30ی فاصله سن
ی کنندگان در فاصله سندرصد از شرکت 25سال،  30-35ی سن
سال  40-45ی ه سنفاصل در زین هاآندرصد  20و  سال 40-35

.قرار داشتند

یریگیپ و آزمون پس آزمون، شیپ مرحله سه در کنترل و شیآزما گروه نمرات یفیتوص یها داده -2 جدول  

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون شاخص های آماری
آزمون شاپیرو  

 ویلک
 آزمون لوین
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 یسرسخت
شناختیروان  

شیآزما  81/45  41/3  14/69  21/4  29/68  09/4  95/0  22/0  84/0  36/0  

69/46 گواه  65/3  41/46  73/3  16/46  58/3  89/0  19/0  12/1  29/0  

یفکر نشخوار شیآزما   26/53  51/4  96/27  91/3  87/29  89/3  02/1  16/0  01/2  27/0  

19/52 گواه  39/4  21/53  35/4  73/52  31/4  96/0  26/0  56/1  32/0  

 
 شیگروه آزما یکه نمره ها دهدیم نشان، 2 جدول اطالعات

در  یشناختروان یسرسخت رینسبت به گروه کنترل در متغ
 ،است افتهی شیآزمون افزاشینسبت به پ یریگیآزمون و پپس

نسبت به  شیگروه آزما یهانمره ینشخوار فکر ریاما در متغ
آزمون کاهش شینسبت به پ یریگیآزمون و پگروه کنترل در پس

 یآمار آزمون از استفاده با هاداده یبررس از قبلاست.  افتهی
 عیتوز بودننرمال ابتدا مکرر، یریگاندازه با انسیوار لیتحل

 شد دأییت و یبررس لکیو رویشاپ آزمون از استفاده با هاداده
(0001/0P> .)یرهایمتغ در هاانسیوار یهمگن مفروضه 

 و P>05/0) گردید دأییت نیلو آزمون از استفاده با زین پژوهش
104/0=Fرهایمتغ یتمام یبرا ینشان داد سطح معنادار جی(. نتا 

 (.>05/0Pاست ) 05/0از  شیب

شناختیروان یسرسخت یرهایمتغ یبرا یموخل تیکروآزمون  جینتا -3 جدول  

خاص یریادگی اختاللفرزندان با  یمادران دارا یو نشخوار فکر   
  W ریمتغ

 یموچل
 یمعنادار سطح یآزاد درجه یخ مجذور

 001/0 2 14/33 45/0 شناختیروان یسرسخت

 001/0 2 63/71 31/0 یفکر نشخوار

 
 تیه کرومفروض ،دهدیم نشان یموخل آزمون جینتا ،3 جدول در

بدون  یگروهدرون یهاه آزمونجیاز نت توانیبرقرار است و م
 .کرد استفاده یآزاددرجه  لیتعد
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 یفکر نشخوار و یشناختروان یسرسختدر  یآگاهآموزش ذهن ریمکرر تاث انسیوار لیتحل آزمون جینتا -4 جدول

  مراحل در شیآزما و کنترل روهدر دو گ خاص یریادگیبا اختالل  آموزاندانش یدارا مادران

 یریگیو پ آزمونپس آزمون،شیپ

 راتییتغ منابع ریمتغ
 مجموع

 مربعات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
  f آماره

 سطح

 یمعنادار

 زانیم

 ریتاث

 توان

 یآمار
 یسرسخت

 یشناختروان

 1 952/0 000/0 41/121 16/1345 1 16/1345 یگروه تیعضو
 52/0 16/0 031/0 51/4 68/45 1 68/45 گروه

 0 - - - 15/81 18 25/1476 خطا 
 1 981/0 000/0 47/139 23/1687 1 23/1687 یگروه تیعضو یفکر نشخوار

 64/0 18/0 028/0 45/7 34/215 1 34/215 گروه
 0 - - - 91/89 18 46/1875 خطا 

 دو یهایآزمودن نیب آزمونپس مرحله در ،4توجه به جدول  با
 و شناختیروان یسرسخت نمرات لحاظ از گواه و شیآزما گروه

 مداخله و( P<05/0) دارد وجود یمعنادار تفاوت یفکر نشخوار
 یسرسخت نمرات بر یمعنادار ریثأت ،است توانسته یآگاهذهن
 آزمونپس مرحله در هایآزمودن یفکر نشخوار و شناختیروان

 و شده دییأت پژوهش هیفرض ،نیبنابرا(. P<05/0) باشد داشته
 یسرسخت نمرات شیافزا موجب آزمونپس در یآگاهذهن
 زانیم. است شده یفکر نشخوار نمرات کاهش و یشناختروان

 که است بوده درصد 16 شناختیروان یسرسخت بر مداخله ریثأت
 یسرسخت نمرات در یفرد یهاتفاوت از درصد 16 دهدیم نشان
 یآزمون، ناشه پسمرحل در شیآزما و گواه گروه دو شناختیروان

 یمداخله بر نشخوار فکر ریثأت زانیو م از مداخله پژوهش بوده
 در یفرد یهاتفاوت از درصد 18 یعنی است؛ بودهدرصد  18

 مرحله در شیآزما و گواه گروه دو یفکر نشخوار نمرات
 .است بوده پژوهش مداخله از یناش آزمون،پس

 

شناختی و نشخوار روان یسرسخت یرهایدر متغ یآگاهذهن اثر مداخله نییتع یبرا یبنفرون یبیآزمون تعق جینتا -5 جدول

 یریگیآزمون و پآزمون، پسشیدر سه مرحله پ خاص یریادگیآموزان با اختالل دانش یمادران دارا یفکر
 یریگیپ آزمونپس آزمونشیپ یآمار یهاشاخص

 آزمونپس -آزمونشیپ یریگیپ -آزمونشیپ یریگیپ -آزمونپس

 اریمع انحراف نیانگیم تفاوت اریمع انحراف نیانگیم تفاوت اریمع انحراف نیانگیم تفاوت 
 07/0 42/0 93/0 -24/11* 94/0 -67/11* شناختیروان یسرسخت
 04/0 -95/0 83/0 70/11* 89/0 65/12* یفکر نشخوار

 
 تفاوت که دهدیم نشان یبنفرون آزمون جینتا ،5 جدول در
 نیب یفکر نشخوار و یشناختروان یسرسخت ریمتغ نیانگیم

 است معنادار یریگیپ و آزمونپس با آزمونشیپ مراحل
(05/0≥P ؛)در یریگیپ و آزمونپس نیب نیانگیم تفاوت اما 
 نیاه کنندانیب که ستین معنادار یپژوهش یرهایمتغ از کیچیه

بازگشت نداشته و اثر  یریگیحاصله در مرحله پ جیاست که نتا
 بوده است. داریمداخله پا

 

 

  یریگجهینت و بحث
بر  یآموزش مبتن ریثأت یبررسهش حاضر، از پژو هدف
 مادران در یفکر نشخوار و یشناختروان یبر سرسخت یآگاهذهن
طور که . همانبود خاص یریادگی اختاللبا  آموزاندانش یدارا

 یآگاهذهن بر یمبتن آموزش داد، نشان حاضر پژوهش یهاافتهی
 شهرستان مادران یفکر نشخوار و یشناختروان یسرسخت بر

 ایرابطه  یبه بررس یمعدود یهاپژوهش گرچه. دارد ریثأت طارم
 یشناختروان یبر سرسخت یآگاهآموزش ذهن یاثربخش
 جینتا با پژوهش نیا یهاافتهی انیم نیدر ا یول ،اندپرداخته
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 یاگاهذهن ریثأت بر یمبن ،(2016) نیو چاپل نیتورپ یهاپژوهش
و احمد  انیراپژوهش  ن؛یوالد یشناختکاهش مشکالت روان بر
 روابط کارکرد بر یاگاهذهن آموزش ریثأت بر یمبن( 2016)
 کودکان یدارا نیوالد در استرس با مقابله یکارآمد و یفردنیب
 در( 1394) آقابابا و پورلینبه مطالع ؛یشناختروان مشکالت با

 کیولوژیزیف مرخیبا ن یآگاهو ذهن یذهن یارتباط سرسخت مورد
 یبانیشپژوهش با مطالعات  نیا جینتا. ستسوهم کنانیباز
 یو سرسخت یآگاهنذه نیرابطه ب یبررس بر یمبن ،(1395)

. مطابقت دارد آموزان پسردر دانش یزندگ تیفیبا ک یشناختروان
 نیحسپژوهش  جیپژوهش با نتا نیه مطالعات اجینت نیچنهم
و  یآگاهذهن نیبر رابطه ب یمبن ،(1395) یعباس و یمرد

ه افتی نیا نییتب در. مطابقت دارددر زنان شاغل  ییروسخت
 یژگیو یشناختروان یسرسختعنوان کرد که  توانیپژوهش م

 لفه تعهد، چالش و کنترلِؤکه فرد با داشتن سه م است یمثبت
 بر غلبه بهمدار مسئلهو  یخته شنامقابل به یتیشخص صفتِ

صبحان و  میکه با آن مواجه شده است )نس رودیم یمشکالت
 توجه و هاتیواقع بر تمرکز با فرد ،کردیرو نیا(. در 1395 ،یباقر

 اینکردن رد نیچنو اکنون و هم جانیابودن در براساسِ
موضوعات مختلف )مانند دغدغه خاطر در مورد  نکردنانکار

را کاهش داده و  مشکالت ییاختالل خود( بزرگنما یکودک دارا
گونه که فرد نه آن ،ردیگیچنان که هستند در نظر مرا آن مسائل

در فرد  رشیو پذ یاز آگاه یحالت جهیدر نت .باشند پنداردیم
 یشناختروان یکه منجر به استقامت و سرسخت دیآیوجود مبه
ه هم در یشناختروان ازین کی عنوانبهنوع آموزش،  نیا. شودیم

 یریادگی اختاللآموزان با دانش یمادران دارا، به خصوص افراد
ها مواجهه با چالش توانندیکه م یمادران. شودیاحساس م ژهیو

 مثبت و آگاهانه باور نیا درآورند، خود کنترلتحت را هاآن وشوند 
ه مسائل بزرگ و عهد از توانندیم که اندداده رشد خود در را

 افکار از یآگاه در تنها ،یآگاهذهن البته. ندیبرآ زیبرانگچالش
 مانه زانیگراتجربه کردیرو ینوع بلکه ؛شودینم خالصه محض
 نسبت به آن است.  قضاوت و نگرش بدون حاضر عیوقا و حاضر

 یشناخت یامقابله یندهایفرا تیتقو با یآگاهذهن آموزش
 جانیه میتنظ یهامهارت تیتقو و مثبت مجدد یابیارز مانند

و فنون  مسئلهآموزش حل ،یشانیپر تحمل ،یمانند سرسخت
کامل،  یها، با استحکام روانگرفتن در زمان شروع تنشدهیناد

(. 2018)مارسک و همکاران،  شود رها هاآن از تواندیم
 زیآماسترس یدادهایرو با مقابله در ،آگاهذهن افراد ،گریدعبارتبه
دارند در مورد  لیو تما دهندیم نشان نانیاطم و ثبات خود از
 یاز راهبردها شتریو ب رندیمثبت را در نظر بگ احتماالت نده،یآ

. ندینمایم استفاده هایسخت با مواجهه یبرامدار مسئله یامقابله
فرد در تا  شودیافکار مثبت موجب م یبا فراخوان ،یآگاهذهن

ترک صحنه، با حضور خود در  یجادشوار، به طیبا شرا ییارویرو
خود در کنترل و  یصحنه مبارزه را حفظ کند و به توانمند

 ،گریدعبارتبهداشته باشد.  مانیا دادهایرو جیبر نتا یاثرگذار
 مغز از ایهیناح شدنفعال موجب آگاهیذهن هایکیتکن
 مدیریت پریشانی، تحمل جمله از متغیرهایی بر که شودمی

 به منجر عوامل و باورها تغییر ،یسرسخت و مقابله زندگی،

 (. 1397و خادملو،  ی)عباس گذاردیم ریثأت پریشانی
که شامل  یالفهؤدو م یالگو کیبا دارابودن  ،یآگاهذهن
سخت در زمان حاضر(  عیوقا یتوجه شده )بازشناس یدهخودنظم
شخص در زمان  اتیسمت تجرببه ژهیو یریگجهت کیو اتخاذ 

شده  یبا تمرکز فراخوان کندیحاضر است، به فرد کمک م
شاپ، زاک و  یانجام دهد )ب یخوبآمدن را بهکنار یراهبردها
 (. 2004 ن،یمک ما

 بهتر یآگاهباالتر ذهن سطوحبه  دنیرس با ،آگاهذهن افراد
 طیشرا به یرانطباقیغ و رارادییغ یرفتارها انجام بدون توانندیم

 صورتبه د،یجد ادراکات مقابل در هاآن. دهند پاسخ سخت
 بهتر و باشند ترخالق دارند لیتما کنند،یم برخورد مدارحلراه
 و ضعف بدون سخت احساسات و افکار ط،یشرا با توانندیم

 یکیزیف ای یجانیه تیوضع با فرد یوقت. کنند مقابله یناراحت
 شتریب ات،یتجرب درباره نکردنقضاوت با شودیم روبهرو یسخت

 شودیم آگاه باشد، دیبا که زییچ و هست و ندیبیم که چهآن از
 یسرسخت یژگیو رشد باعث تواندیم یآگاه نیا ،جهینت در و

 (.2016 پاند، و باجاج) شود فرد شناختیروان
در حال  یآگاهانه از حوادث درون یندهایفرا گر،یدازطرف

سازگارانه در  یامقابله یراهبردها شیوقوع، احتماالً باعث افزا
آن  یجامسئله با عملکرد ادراک مجدد، به نیو ا شودیمادران م

قابل  شود ریبا آن اتفاق درگ یو روان یجانیصورت هکه فرد، به
حالت  قیاز طر تواندیفرد م کی ،است. در واقع حیتوض
طور حالت داده و به رییمسئله تغ یاز منظر دورنما یآگاهذهن
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 دهدینشان م زین جینتا ،رونیابا مسئله ارتباط برقرار کند. از یموضوع
 یکردهایبا رو یطور مثبتبه یآگاهبر ذهن یمبتن یهاکه درمان

مربوط  یاجتناب یامقابله یبا راهبردها یصورت منفو به یمقابله ا
 گرددیم طیچرخه موجب کنترل و تسلط مادران بر مح نی. اشودیم
 ریمس در ماندن باعث که یاچرخه(. 2009 ن،یرا و بران ن،یناستی)و

 و شده یخانوادگ و یشخص یهاتنش در یریقرارگ وجود با ،یزندگ
 .گرددیم مادران ییروسخت رشد موجب

 مطلوبگفت هدف  توانیخالصه مطور به ن،یبنابرا
در  یرواکنشیو غ داریپا یپرورش آگاه ،یآگاهذهن یهابرنامه

 یها( و تجربهیو حس یعاطف ،ی)شناخت یدرون یهامورد تجربه
 یجاروش به نی( است. در ایطیو مح یفرد )اجتماع یرونیب

 ،یمنف و دردناک احساسات و افکار کردنرد ای و کردنسرکوب
 دهدیم اجازه هاآن به و کندیم مشاهده را هاآن فقط فرد،

توجه باعث  یهامهارت نی. کسب اباشند هستند، که یطورهمان
 یشناختبه مشکالت روان یشتریب یبا آگاه شخص شودیم

 (.2009 ن،یپاسخ دهد )اپستا
 که داد نشان پژوهش دومه یفرض یهاافتهی ،گریدیسواز

مثبت  ریثأمادران ت یبر کاهش نشخوار فکر یآگاهذهن آموزش
 زادهصادق و یاحمد پور،تارس یهاپژوهش جینتا با جینتا نیادارد. 

 یبر نشانگان افسردگ یآگاهآموزش ذهن ریثأبر ت ی( مبن1394)
 ریثأبر ت ی( مبن1395) همکاران و رودزهیگ یانیمراد ان؛یدانشجو

 یو افسردگ یبر نشخوار فکر یآگاهبر ذهن یآموزش مبتن
( در مورد 2015) همکاران و یآمبرلپژوهش  ،نیهمچن و مادران

 و یاکبره مطالع و ینشخوار نشانگاندر  یآگاهنقش ذهن
 یسازگاربر  یآگاهآموزش ذهن ریثأبر ت ی( مبن1395) همکاران

 در. ستسوهم خاص یریادگیآموزان با اختالل دانش یاجتماع
 ر،یاخ یهاسالکه در  ییجااز آن ،گفت توانیم جینتا نییتب

 به انسان یهایتوانمند به توجه شعار با نگرمثبت شناسیروان
 را خود هدف و کرد معطوف یاویژه توجه افراد از دسته این

به  زین آگاهیذهن داد، قرار افراد این روانی بهزیستی افزایش
 مثبتی آثار که شده یتلق یتوانمندساز -خود عمل یک عنوان

 کندمی ایجاد افراد در روانی سرسختیو  اندیشیروشن همچون
 ان،یدریح) گذاردمی اثر مسئلهحل یهاروش و مثبت عواطف بر و

 (. 1395زاده، زهراکار و محسن

 اختالالت دیتشد باعث که یعوامل انیم از ،گریدطرفاز
 نگرش ،یخانوادگ یها هجنب شود،یدر کودکان م خاص یریادگی

 یریادگیبه مسئله  هاآن دگاهید نوع و( مادران خصوص)به نیوالد
به مسائل  شتریب که یزیچ رایزو اختالالت مربوط به آن است. 

 طیمح زند،یدامن م ژهیو یریادگیاختالالت  یاهیو حاش یجانب
گونه خانواده با کودک است. همان یخانواده و نحوه برخورد اعضا

 ژهیو یریادگیاختالل  بافرزند  یشد، مادران دارا انیب شتریکه پ
 هستند، روبهرو یشتریب یوالدگر یها چالش با کهنیا لیدلبه

 ر،یو خ یریبص ،یلی)اسماع کنندیم تحمل را یشتریب یروان فشار
 مادران نیا تا شودیم موجب وارافسرده یها نشخوار(. 1395

 رویدادهای با مقابله جهت در را خود هایتوانمندی تدریجبه
 افکار ریدرگ افراد ذهن که یزمان. بدهند دست از زندگی روزمره

 یشکل آن به را خود اتیتجرب است، دردناک و یمنف احساسات و
 ای تجربه آن که کندینم قبول معموالً و ردیپذینم هستند که

 ریدرگ شخص، نیبنابرا ؛کند وارد خودآگاه ریضم به را احساس
 نوع نیا. دهدیمنشان  خود از یتنفر یهاواکنششده و  مسئله
 احساسات حدازشیب نشخوار و تمرکزکردن شامل معموالً پاسخ

 هااضطراب موجب ذهنی ینشخوارها ،گریدعبارت. بهاست یمنف
 .شودیم بد حوادث نییبشیپ و آینده سمت به یذهن حرکات و

با در  شودیم تالش یآگاهذهن مانند ییهادرمان در
 و افکار با فرد شناختیروان ارتباط ند،یفرا نیگرفتن انظر

 ،و همکاران کسونی)د ابدی شیو اکنونش افزا جانیا احساسات
 زین یآگاهذهن آموزش جلسات در که یکنندگانشرکت(. 2018
برچسب  رینظ یآگاهبا استفاده از فنون ذهن ابند،ییم حضور

 و خود ینوع یهاپاسخدادن، از گذاشتن و مورد مالحظه قرار
 و زارساست یگرهااز مواجهه عیسر ییه رهانحو یریادگی

 نوع نیا از استفاده. آورندیم دستبه یشتریب یآگاه نشخوارگونه،
 نییتب یبرا یاساس سمیمکان احتماالً  ،یجانیه میتنظ یراهبردها
 بائر،) است یدر کاهش نشخوار فکر یآگاهذهن بودناثربخش

از  یاریکه بس ابندییمادران در م کرد،یرو نیه الیوسبه. (2013
 در شودیم باعث ،کنندیم لیتحم خود به که ییفشارها و هارنج

 رندیگ قرار کودک گاهیجا و خود به نسبت یقضاوت تیموقع کی
نوع  نیه الیوس. بهکنند یابیارز یمنف و یشگیهم را گاهیجا نیا و

 بهبا خود،  یو همدل رشیبا درک پذ ردیگیم ادیاز آموزش، فرد 
 تمرکز یجابه و شود لیمتما یشخص یهاارزش جهت در حرکت
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 در کند، هیتک مسئلهبر حل یناموفق، به رفتار مبتن یهاحلراه بر
کاهش  ریمس در فرد و شودیشکسته م یه افکار منفچرخ جهینت

و  ی)آمبرل کندیحرکت م یستیبهز جهینت و در یافکار نشخوار
 (. 2015 ،همکاران

 با چگونه که دهدمی یاد افراد به حضورذهن آموزش
 پردازش منابع دادنجهت و هیجانی نیازهای ارضاء راهبردهای

 حس یا تنفس مانند و کرده توجه خنثی اهداف طرف به اطالعات
 یجابه مثبت یهاطرحواره بهبود برای را شرایط لحظه،

 کارگرفتنبه بنابراین،. کنند مهیا نشخوارگونه یمنف یهاطرحواره
 یمنف احساسات تداوم یا افزایش از شیوه، این به توجه مجدد

 معیوب پردازش هایچرخه شود می باعث و کندمی جلوگیری
(. 1394 ،یو باقر یمحمد)پور گیرند قرار دسترس در کمتر

کودکان  یدارا مادران یآگاه شیافزا با فنون نیا ،گریدعبارتبه
 برگرداندن و حاضر لحظه اتیتجرب از ژهیو یریادگیبا اختالل 

 موجب اطالعات کارآمدتر پردازش و یشناخت ستمیس بر توجه
. گرددیم فرد در کیولوژیزیف تنش و نشخوارگونه ینگران کاهش
 مانند آن در نهفته یسازوکارها علتبه ،یآگاهذهن روش

 لحظه، در حضور ،ییزداتیحساس ،یآگاه شیافزا رش،یپذ
 فنون با قیتلف در یرهاساز و ییارویرو ،یداور بدون یگرمشاهده

 ریثأت علتبه استرس، برکاهش یمبتن یآگاه ذهن یهامهارت و
 از و بوده مؤثر استرس ینیبال عالئم کاهش در ندها،یفرآ نیا بر

و  کلمن) کندیم حفظ درازمدت در را درمان یاثربخش یطرف
 درمان اثر یداریپا با منطبق همقول نی( که ا2018 همکاران،

 .است بوده زین حاضر پژوهش یریگیه پمرحل در یآگاهذهن
 نیا یبر رو تواندیم یآگاهکه ذهن یراتیثأاز ت گرید یکی

 باعث و ستا هاآن نفسبهاعتماد شیافزا باشد، داشتهمادران 
 بیع و نقصرا  یکودکان نیمادران داشتن چن نیکه ا شودیم

 یلیامور تحص خصوصبه  روزانه یکارها انجام در و نکنند یتلق
کمک  زیبه رشد سالمت روان خود ن وبا او همراه بوده  شتریب

طور به توانیم ،شد اشاره بدان که یمباحث یتمام ازکرده باشند. 
 سالمت یهامؤلفه مادران، که یگرفت هنگام جهیخالصه نت

 کودک یبرا سالم و یغن یطیمح توانندیم باشند، داشته را روان

 مورد در .کنند کمک او شرفتیپ به و فراهم خود اختالل یدارا
 مادران که ییجاآن از ،گفت توانیمادران هم م ینشخوار فکر

 کودک زمان شتریب و دارند کودک تیترب در را نقش نیباالتر

 کودک با مناسب هرابط کی جادیا شود،یم یسپر مادر با

 حالت در که جهت آن از .کند کمک او شتریب رشد به تواندیم

 کودک با شتریب خانواده یاعضا ریسا به نسبت مادران یکل

 خانواده یاعضا ریسا با سهیمقا در؛ بنابراین دارند تعامل

 ،گریدانیببه. کنندیم تجربه زین را یشتریب استرس و مشکالت
هر  که است قیقا کی یرو نفرپنج مثل ینفرپنجه خانواد هر

 احساس هیبق کند، حرکت خود یجا از هاآن از یکی وقت
 ییبایز به جمله نیا. است درآمده حرکتبه یموج ،نمایندیم

 کی مشکالت ریتأث و خانواده یاعضا نیب تعامالت و ارتباطات
 کی مشکل، نیا یوقت. دهدیم نشان را ءاعضا گرید بر عضو

 ،یکاظم) گرددیم هم تربغرنج هیقض باشد، یریادگی مشکل
 بدونمادران  نیا ،شودیموجب م یآگاهذهن جهینت در(. 1398

کنند.  عمل کاراتر ،یرونیب دادیرو به محض تمرکز با و یریسوگ
 مادران نیا یکارآمد شیافزا در تواندیم امر نیا هجینت ن،یبنابرا

 که باشد داشته ریثأت خود اختالل یدارا فرزند با برخورد در

 شتریب شرفتیپ در مادر یکارآمد شیافزا نیا همزمان، طوربه

 یاندازراه در روند نیا احتماالً  که گذاردیم اثر زین خود فرزند
 مادر نیب هرابط در کارآمدتر هرچه هچرخ و مثبت بازخورد کی

 .داد خواهد نشان را خود ریتأث کودک و
 آن از که بود همراه نیز هاییمحدودیت با پژوهش این انجام

 دلیلبه پیگیری دوره: نمود اشاره زیر موارد به توانمی جمله
 توانستیم که گرفت انجام ماه دو از بعد زمانی محدودیت
 هیچ با آگاهیذهن اثربخشی ،نیهمچن. باشد زین تربلندمدت

 برای. نگرفت قرار موردمقایسه همزمان صورتبه دیگری درمان
 شد استفاده پرسشنامه از صرفاً زین پژوهش متغیرهای سنجش

 دهیگزارشخود صورتبه موضوع این ،رسدمی نظربه که
 در ،شودمی پیشنهاد پایان در. دارد همراهبه هایی محدودیت

 قرار یموردبررس یآگاهذهن یاواسطه نقش یآت یهاپژوهش
 پایداری نییتع برای( ماهشش الی چهار) ترمدت بلنده دور و گرفته

 هایدرمان دیگر از ،نیهمچن. بگیرد صورت نتایج یدرمان اثر
فرزند  یدارا مادران روی بر مذکور درمان بر عالوه شناختیروان

 یبررس امکان یآت یهاپژوهش در و گردد استفاده اختاللبا 
 فراهم زین خانواده و کودک یرو بر آن ریتأث و پدر یروان طیشرا
 در پژوهش نیا جینتا ،گرددیم شنهادیپ نیهمچن .شود
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 هدف یهاسازمان و یریادگی مشکالت مراکز ها،کینیکل
 .شود اجرا یکاربرد صورتبه

 منابع
(. اثربخشی درمان مبتنی 1395و خیر، ز. ) .،اسماعیلی، م.، بصیری، ن

شناختی مادران دارای آگاهی بر افزایش بهزیستی روانبر ذهن
 .های یادگیری. مجله ناتوانیکودک مبتال به اختالل یادگیری

6(1)، 26-39. 

(. 1395و کامکاری، ک. ) .،ع. ا.، افروز، غ. ارجمندنیا، عاکبری، م.، 
عاطفی -آگاهی بر سازگاری اجتماعیاثربخشی آموزش ذهن

نامه فصلآموزان با اختالل در یادگیری حساب. دانش
 .8-16 ،(3)7 .یئتوانمندسازی کودکان استثنا

(. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک 1397) .و شریعتمدار، آ .،امینی، آ
سازی و نشخوار فکری در مادران کودکان گروهی بر فاجعه

، (34)9 .درمانیمجله فرهنگ مشاوره و روانتوان ذهنی. کم
171-190. 

(. اثربخشی آموزش  1394)  .و باقری، ف .،پورمحمدی، س
شناختی. مطالعات روانشناختی خودکار. آگاهی بر پردازشذهن

11(3)، 141-160. 

سنجی های روان(. ویژگی1395) .حسین مردی، س.، عباسی، س
رویی در بین آگاهی کنتاکی و رابطه آن با سختپرسشنامه ذهن

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در  زنان شاغل استان البرز.
. 1395. شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیعلوم تربیتی و روان

 ایران.تهران. 

(. اثربخشی 1395) .زاده، فو محسن .،حیدریان، آ.، زهراکار.، ک
آوری و کاهش نشخوار فکری آگاهی بر میزان تابآموزش ذهن

 شده.بیماران زن مبتال به سرطان پستان: کارآزمایی تصادفی
 .52-59 ،(2)9های پستان. نامه بیماریفصل

(. اثربخشی 1394) .زاده، سو صادق .،ا .ستارپور، ف.، احمدی، ع
های افسردگی دانشجویان. آگاهی بر کاهش نشانهآموزش ذهن

 .81-88 ،(3)17مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 

شناختی و (. بررسی رابطه سرسختی روان1395) .شیبانی، ع
آموزان پسر سال سوم آگاهی با کیفیت زندگی در دانشذهن

ملی توسعه پایدار در چهارمین کنفرانس  متوسطه شهرستان گنبد.
. 1395 شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.علوم تربیتی و روان

 گنبد، ایران.

(. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر 1397و خادملو، م. ) .،عباسی، ر
آگاهی بر طرحواره نقص/شرم، نشخوار ذهنی و انزوای ذهن

-145 ،(1)14 .شناختیمطالعات روانگرا. اجتماعی زنان کمال
127. 

ثیر آموزش أ(. ت1397و حسینیان، س. ) .،، نیکنام، م.علوی هراتی، ف
رویی و تعادل عاطفه نگر بر سختشناسی مثبتمبتنی بر روان

نامه فصلتوجه. نقص-فعالیمادران کودکان مبتال به اختالل بیش
 .61-73 ،(3)9. یئتوانمندسازی کودکان استثنا

شناختی پایه (. راهبردهای تقویت فرایندهای روان1398) .کاظمی، ن
 دقت، ادراک و حافظه فعال. تهران: آوای نور.

(. ساخت و 1377) .هنرمند، مزادهو مهرابی .،کیامرثی، آ.، نجاریان، ب
مجله شناختی. اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان

 .371-385 ،(3)5 .شناسیعلوم تربیتی و روان

 .،ا. رمقانی، ن ا.، حسینی. خ.، میردریکوند، ف. رود، سگیزه مرادیانی
(. اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر 1395و مهرابی، م. )

آگاهی بر اضطراب، افسردگی و پرخاشگری مادران دارای ذهن
پژوهشی  -مجله علمیکودک مبتال به اختالل لجبازی نافرمانی. 

 .576-590 ،(6)21یاسوج. دانشگاه علوم پزشکی 

(. ارتباط بین سرسختی ذهنی با 1394) .ر .و آقابابا، ع .،پور، منبیل
آگاهی و نیم رخ فیزیولوژیک بازیکنان جوان منتخب فوتبال. ذهن

  .1064-1074 ،(2)14 .شناسی ورزشمجله رفتار حرکتی و روان

زندگی بینی رضایت از (. پیش1395) .و باقری، ن .،نسیم صبحان، ف
رویی در مادران کودکان ای و سختهای مقابلهبراساس سبک

 .85-94 ،(17)7ی. ئتوانمندسازی کودکان استثنا نشریه .آهسته گام
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Effectiveness of mindfulness education on psychological hardiness and mental rumination 

in mothers of students with Learning Disabilities 

Navab Kazemi11 
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 Vahid Rasolzadeh33 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness education on psychological hardiness and 

rumination in mothers of students with specific learning disabilities. The research method was quasi-experimental 

with pre-test-posttest and follow-up design and control group. The statistical population of the study consisted of 

all mothers of students with specific learning disabilities of Tarom City in the academic year 2018-19. A sample of 

20 mothers were selected through available sampling and randomly assigned to experiment (10) and control (10) 

groups. The experiment group participated in 8 sessions (once a week, 120 minutes each session) of mindfullness 

education while the control group did not attend these sessions. For data collection, Ahwaz Hardiness Questionnaire 

(AHI) and Nolen-Hoeksema & Morrow's The Ruminative Response Scale (RRS) were used. Data were analyzed 

using repeated analysis of variance and software SPSS25. The results of this study showed that mindfulness 

education led to a significant increase in psychological hardiness and its components (p≥0.05) and decreased mental 

rumination among mothers of students with specific learning disabilities (p≥0.05). According to the findings of this 

study, the use of mindfulness education to promote psychological hardiness and reduce the mental rumination of 

mothers of children with specific learning disabilities with the aim of their psychosomatic immunization is 

suggested. 

Keywords: Mindfulness education, psychological hardiness, specific learning disabilities, ruminating 
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