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هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی ذهنآگاهی بر انعطافپذیری و تعامالت والد -کودک مادران دارای کودک با کمتوجهی بیشفعالی میباشد.
پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودک مبتال به اختالل
کمتوجهی بیشفعالی شهر تهران بود که از میان آنها  30مادر دارای کودک با اختالل کمتوجهی بیشفعالی از طریق نمونهگیری در دسترس بهعنوان
نمونه پژوهش انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  15نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش مداخالت درمانی هشت جلسهای مربوط
به ذهنآگاهی را طی دو ماه بهصورت هفتهای یک جلسه  90دقیقهای دریافت نمودند و گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد .پس از پایان جلسات از
هر دو گروه پسآزمون گرفته شد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه انعطافپذیری شناختی ) )CFIو مقیاس رابطه والد-کودک ( )PCRSاستفاده شد.
دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرمافزار  SPSS-20تحلیل گردید .نتایج پژوهش نشان داد که ذهنآگاهی به افزایش معنادار انعطافپذیری
) (P<0.01و تعامالت والد -کودک ( )P<0.01در بین مادران دارای کودک با اختالل کمتوجهی بیشفعالی منجر گردید .با توجه به یافتههای پژوهش،
استفاده از ذهنآگاهی در جهت ارتقاء انعطافپذیری و تعامالت والد -کودک مادران دارای کودک مبتال به اختالل کمتوجهی بیشفعالی با هدف ارتقاء
سالمت روان آنها پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی:

بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر انعطافپذیری و ...
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اختاللهای رفتاری از جمله اختالل کمتوجهی
معموالً نخستین بار در سالهای آغازین دوره کودکی
مشاهده میشوند (نیسن ،لیزدک و ایتر .)2015 ، 2اختالل
کمتوجهی بیشفعالی ،اختاللی عصبی -رشدی است که با
سه ویژگی اصلی یعنی کمبود توجه ،بیشفعالی و تکانشگری
توصیف میشود (کاالهان ،بیرستون ،استاس و بالک، 3
 .)2017این کودکان بهواسطه مشکالت کمبود توجه ،از
عهده توجه دقیق ،حفظ کردن توجه در تکالیف یا فعالیتها
و دنبال نمودن تکالیف برنمیآیند (نوریپور ،حسینیان ،افروز
و بخشانی.)2018 ،
از آنجا که مادر نخستین مراقب کودک است و مراحل
اولیه رشد ،تأثیر قطعی بر شخصیت انسان دارد و چون
بسیاری از مشکالت روانشناختی ریشه در این تعامل
دارند ،تعامل بین مادر و فرزند بهصورت خاصی مورد توجه
بوده است؛ زیرا این ارتباط چنان نزدیک و درهمتنیده است
که هرگونه تغییر در یکی ،بر دیگری نیز اثر میگذارد .در
این میان ،مادر بهعنوان عضوی از این مجموعه که دارای
بیشترین تعامل و نزدیکی با کودک است ،میتواند در
معرض مشکالت بیشتری باشد (آتزابا-پاریا ،دیتر-دکارد و
بل .)2017 ،4اختالل کمتوجهی بیشفعالی تأثیر مهمی بر
خود کودک و خانواده داشته و کار در مدرسه ،روابط با
همساالن و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار میدهد
(مارتن ،وینر ،ارجرز و مور .)2015 ،5این اختالل یکی از
رایجترین اختاللهای رفتاری است که سالمت روان
والدین ،بهویژه مادران را بهعنوان فردی که نخستین
6
ارتباط را با کودک دارد ،به خطر میاندازد (جیانوتا و ریدل ،
.)2017
مادران دارای کودک با نیازهای خاص ممکن است توسط
مشکالت کودکشان درهم شکنند و با احساسات منفی نسبت
به تواناییهایشان در رسیدن به اهداف و از دست دادن
امیدشان دچار نگرانی شوند و این میتواند بر عواطف آنها
تأثیرگذار باشد (کوهسالی ،میرزمانی ،کریملو و میرزمانی،
 .)1386پژوهشها نشان میدهد که این والدین بیش از
والدین کودکان سالم به تنیدگی و اضطراب ،احساس
عدمکفایت در فرزندپروری و نگرش ناکارآمد ،رضایت

نداشتن از نقش والدینی خود ،نگرانی بیشازحد ،فشار مالی
و کاهش انعطافپذیری 7دچار میشوند (میرزاقاس ،کواهنی،
بنیاسدی و تارا .)2014 ،8والدین دارای کودک با اختالل
کمتوجهی بیشفعالی ،به دلیل سطوح باالیی از سرخوردگی
و نارضایتی و تالش زیادی برای حفظ زندگی عادی ،نیاز به
انعطافپذیری باالیی دارند .انعطافپذیری با عوامل متعددی
در ارتباط است که از میان آنها حمایت خانواده ،تماس با
دوستان و آشنایان را در تعیین سطح انعطافپذیری مؤثر است
(تال ی .)2002 ، 9مادرانی 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 ،کوپرسوتریک و چارنی،10
.)2007
پیشینههای پژوهشی مربوط به کودکان بهصراحت نشان
داده که کودکان بر فضای خانوادگی و روابط زناشویی والدین
تأثیر میگذارند (هارولد و سلرز ،2018 ،11برنت ،وامبولدت و
نرو ،2016 ،12اندرسون .)2014 ،13بهطورکلی شواهد حاکی
از آن است که اختالل کمتوجهی بیشفعالی با آشفتگیهای
خانوادگی و زناشویی ،روابط ناکارآمد والد -کودک ،شناخت
نداشتن والدین از رفتار کودک ،خودکارآمدی ضعیف در
فرزندپروری ،تنیدگی فرزندپروری باال و آسیب روانی والدین
همراه است (هک ،ویلدواس ،مکبرنت ،هینشاو و پفینر،14
.)2016
همچنین ،همین تأثیر غیرقابل تردید کودک بر والدین و
والدین بر کودک ،منطقی برای این است که آموزش والدین
بهعنوان روشی مناسب ،چندوجهی و ابتکاری برای مدیریت
رفتارهای نامطلوب کودکان قرار گیرد (ویور و شافیلد، 15
 .)2015کودکان مبتال به اختالالت رفتاری بر سالمت روان
والدین خود تأثیر میگذارند .یافتهها نشان میدهند که
افسردگی مادر با مشکالت رفتاری کودکان ارتباط دارد
(اورلیمنز 16و همکاران .)2015 ،آنچه در این زمینه حائز
اهمیت بوده آن است که ارتباط سالم میان والدین و فرزندان
دارای این نوع از اختالالت جایگاه مهمی را در تبیین کیفیت
زندگی والدین این کودکان دارد .در صورتیکه والدین بتوانند
راههای ارتباطی مناسب را با این گروه از کودکان فراگیرند،

سیمین حسینیان ،رقیه نوریپور لیاولی ،اسماعیلی سلیمانی ،عباس عبداللهی ،حسین اینالو
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میتواند بر زندگی آنها تأثیر مثبتی را به همراه داشته باشد
که عدم رویارویی با این مسئله میتواند منجر به بروز استرس
بهویژه در بین مادران این گروه از کودکان گردد (ویتنی و
اسمیت.)2015 ،1
درمانهای زیادی برای بهبود ،ارتقاء سالمت و بهداشت
روان در افراد و مخصوصاً مادران مؤثر بوده است که یکی
از جمله این درمانها ،میتوان به ذهنآگاهی 2اشاره نمود.
ذهنآگاهی از درمانهای شناختی-رفتاری3مشتق شده و از
مؤلفههای مهم موج سوم مدلهای درمانی روانشناختی به
شمار میرود (مککارنی ،شولز و گری .)2012 ، 4تمام
تمرینهای موجود در ذهنآگاهی به نحوی طراحی شده
است که توجه به بدن را افزایش میدهد .نقش مهم بدن
در حیطههای بینرشتهای جدید همچون پزشکی ذهن-
بدن هم به اثبات رسیده است .در پژوهشهایی که از
ذهنآگاهی استفاده میشود تأکید بر تعامل بین فرایندهای
بدنی ،شناختی و هیجانی است (میچالیک ،برگ و
هایدنریچ .)2012 ،5تحقیقات گسترده انجام شده بر جمعیت
بزرگساالن ،مفید بودن این روش درمانی را در حیطههای
گوناگون همچون مدیریت استرس ،اضطراب و ارتقای
مهارتهای تنظیم هیجان به اثبات رسانده است.
ذهنآگاهی مهارتی است که با ترکیب مراقبه و
جهتگیریهای ذهنیِ خاص نسبت به یک تجربه ،آگاه
شدن نسبت به زمان حال و غیرقضاوتی درگیری در افکار
و احساسات را به حداقل میرساند (پوتک.)2012 ،6
ذهنآگاهی تأثیرات خود را از طریق چهار مکانیسم اثر
اعمال میکند :تنظیم توجه ،آگاهی بدن ،تنظیم هیجان و
تغییرات در دیدگاه فرد در مورد خودش (لی ،یوان و ژانگ،7
 .)2016سالگادو-پاسکوال ،مارتین-آنتن و کاربنر و8
( ،)2020ر پژوهشی به تأثیر ذهنآگاهی بر انعطافپذیری
روانشناختی والدین دارای کودک با اختالل کمتوجهی
بیشفعالی پی بردند .پژوهش رایان و احمد )2016( 9نشان
داد که برنامههای مبتنی بر ذهنآگاهی میتواند باعث
افزایش کارکرد روابط بینفردی و کارآمدی مقابله با
استرس در والدین دارای کودک مبتال به مشکالت
روانشناختی شود .مطالعات متعددی ،شواهد قابلتوجهی را
در مورد مزایای تمرینهای ذهنآگاهی برای کسانی که با
انواع مشکالت سالمتی مواجه هستند ،نشان داده است
(زیمرمن ،بورل و جردن .)2018 ، 10غضنفری ،حسینی

رمقانی ،مرادیانی گیزه رود ،مهرابی و پناهی ( )1395متوجه
شدند که فرزندپروری مبتنی بر ذهنآگاهی بر سالمت
عمومی مادران دارای کودک مبتال به اختالل لجبازی
نافرمانی تأثیرگذار است .با توجه به پژوهش آقاجانی ،افروز،
نریمانی ،غباری بناب و محسنپور ( ،)1394ذهنآگاهی در
ارتقای تعامل مادر-کودک در مادران دانشآموزان کمتوان
ذهنی تأثیرگذار میباشد .ژو ،ژانگ و هاونگ )2019( 11در
یک فراتحلیل دریافتند که مداخالت ذهنآگاهی تأثیر
زیادی در کاهش عالئم اختالل کمتوجهی بیشفعالی دارد.
همچنین لو ،ونگ ،ونگ ،ونگ و ینگ )2016( 12اعالم
کردند که مداخله ذهنآگاهی مبتنی بر خانواده میتواند
بهعنوان یک گزینه درمانی اضافی برای کودکان با اختالل
کمتوجهی بیشفعالی مطرح شود.
برنامههای آموزشی در بهبود سالمت روان والدین کمک
شایانی میکند .شواهد بسیاری نشان میدهد که تعامالت
والد و کودک و به سبب آن سالمت روان والدین و
بهخصوص مادران وقتیکه کودک دارای اختالل کمتوجهی
بیشفعالی تحت روشهای مختلف درمان قرار میگیرد و
بهبود مییابد .دانفورث ،هاروی ،اوالسک و مکک ی13
( )2006نشان دادند که روشهای مختلف درمانی ازجمله
دارودرمانی و آموزش والدین ،میتوانند بر بهبود سالمت روان
مادران دارای فرزندان با اختالل کمتوجهی بیشفعالی مؤثر
باشند .از میان برنامههای آموزشی ،ذهنآگاهی میتواند از
طریق افزایش حس کنترل ،نگرش کارآمد ،عزتنفس ،مقابله
سازگارانه و حمایت اجتماعی ،مؤثر باشد (جنسن ،دی ورایس،
هپارک و اسپکنس.)2020 ،14
بنابرآنچه گفته شد ،با توجه به مسائلی که خانوادههای دارای
فرزندان با اختالل کمتوجهی بیشفعالی با آنها مواجه
هستند و بخصوص مادران این فرزندان به دلیل نقش سنتی
مراقبت از آنها ،به نظر میرسد ذهنآگاهی با افزایش
آگاهی ،پذیرش افکار و توجه غیرقضاوتی به زمان حال ،به
انعطافپذیری مادران کمک کرده و تعامالت آنها را با
فرزندانشان بهبود ببخشد .افزایش آگاهی و توجه به زمان
حال میتواند به انعطافپذیری و تعامالت مادران دارای
کودک با کمتوجهی بیشفعالی کمک کند .با بررسی
پژوهشهای این حوزه ،تحقیقی یافت نشد که بهطور خاص
به بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر انعطافپذیری و تعامالت
والد -کودک مادران دارای کودک با اختالل کمتوجهی

بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر انعطافپذیری و ...

بیشفعالی را بررسی کرده باشد .بنابراین ،پژوهش حاضر
معطوف به بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر انعطافپذیری و
تعامالت والد -کودک مادران دارای کودک با کمتوجهی
بیشفعالی است.

روش

ابزار سنجش
 .1پرسشنامه انعطافپذیری شناخت ی: (CFI)1
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی توسط دنیس و وندر وال2
( )2010معرفی شد و یک ابزار  20سؤالی خودگزارشی کوتاه
است که برای سنجش نوعی از انعطافپذیری شناختی که
برای موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با
افکار کارآمدتر الزم است به کار میرود که بر اساس مقیاس
1. Cognitive Flexibility Inventory
2. Dennis & Vander Wal
3. Parent Child Relationship Scale
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4. Pianta
5. Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney
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پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل تمامی
مادران دارای کودک با اختالل کمتوجهی بیشفعالی
مراجعهکننده به کلینیکهای شهر تهران در سال 1397-98
میباشد .نمونه این پژوهش از میان مادران مراجعهکننده به
کلینیکهای شهر تهران انتخاب شدند .در این پژوهش،
مادرانی که کودک آنها ،ابتدا توسط روانپزشک یا کارشناس
روانشناسی بالینی ،تشخیص اختالل کمتوجهی بیشفعالی را
مبتنی بر مالک تشخیصی انجمن روانپزشکی دریافت
کردند ،به شرکت در پژوهش دعوت شدند که تعداد  30مادر
دارای کودک با اختالل کمتوجهی بیشفعالی با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب و سپس بهصورت تصادفی
در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  15نفر) قرار گرفتند.
معیارهای ورود به این پژوهش شامل قطعی بودن تشخیص
کودک با اختالل کمتوجهی بیشفعالی ،زندگی مشترک با
همسر و فرزندان ،داشتن حداقل سواد سیکل ،قرار داشتن در
محدوده سنی  25تا  45سال ،عدم شرکت در دوره آموزشی
خدمات روانشناختی همزمان ،سالمت کامل جسمانی و عدم
ابتال به آسیب مغزی و عدم سوءمصرف مواد بود .شرایط
خروج از پژوهش هم شامل غیبت بیش از یک جلسه ،عدم
انجام تکالیف ،اختالفات خانوادگی و تعارضات زناشویی حاد
بین والدین و مواجه با رویدادهای استرسزای شدید یا ابتال
به بیماری و انصراف خود فرد بود .از همه شرکتکنندگان در
پژوهش ،پیشآزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش
مداخالت درمانی هشت جلسهای مربوط به ذهنآگاهی را
طی دو ماه بهصورت هفتهای یک جلسه  90دقیقهای دریافت
نمودند .گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد .پس از پایان
جلسات از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد.

لیکرت  7درجهای نمرهگذاری میشود .روایی همزمان این
پرسشنامه با افسردگی بک ( )BDI-IIو روایی همگرایی آن
با مقیاس انعطافپذیری شناختی مارتین و رابین  0/75بود
(دنیس و واندروال .)2010 ،در ایران سلطانی ،شاره بحرینیان
و فرمانی ( ،)1392ضریب بازآزمایی کل پرسشنامه را 0/71
و خردهمقیاسهای گزینههای مختلف ،ادراک کنترلپذیری
و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب  0/72 ،0/55و 0/57
گزارش کردند .این پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل
پرسشنامه را  0/90و برای پرسشنامه به ترتیب 0/89 ،0/87
و  0/55گزارش نمودند (شیخاالسالمی ،محمّدی و
سیداسماعیلی قمی.)1395 ،
3
 .2مقیاس رابطه والد-کودک ( :)PCRSاین مقیاس
توسط پیانتا 4برای اولین بار در سال  1994ساخته شد .این
مقیاس شامل  33ماده میباشد که ادراک والدین را در مورد
رابطه آنها با کودک میسنجد .این پرسشنامه توسط
طهماسیان ،مهریار ،بوالهری و بیرشک ( )1376ترجمه و
روایی محتوایی آن نیز توسط متخصصین ارزیابی شده است.
این مقیاس شامل حوزههای تعارض ( 17ماده) ،نزدیکی (10
ماده) ،وابستگی ( 6ماه) و رابط مثبت کلی (مجموع تمامی
حوزهها) میباشد که هرکدام به ترتیب با ضرایب آلفای
کرونباخ  0/46 ،0/69 ،0/84و  0/80از پایایی مناسبی
برخوردار بودند .مقیاس رابطه والد – کودک یک پرسشنامه
خودگزارشدهی است و نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس 5
درجهای لیکرت (نمره  5برای قطعاً صدق میکند و نمره 1
برای قطعاً صدق نمیکند) میباشد .شیوه نمرهگذاری بر پایه
مقایسه نمرات خط پایه (پیشآزمون) با پسآزمون و معنادار
بودن این تفاوت انجام میشود .این مقیاس برای سنجش
رابطه والد – کودک در تمام سنین استفاده شده است.
پاسخها بهصورت لیکرت (اصالً  ،1خیلی کم  ،2کم ،3
متوسط  ،4نسبتاً زیاد  ،5زیاد  ،6بسیار زیاد  )7طبقهبندی و
نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه را والدین (پدر و مادر)
تکمیل میکنند.
خالصه این برنامه که برگرفته از کارهای بائر ،اسمیت،
هاپکینز ،کریتمیر و تانی )2006( 5است که به شرح ذیل
است:
جلسه اول :معرفی اعضا و تعیین اهداف که دارای محتوا
انجام تمرین ذهنآگاهی ،تمرین وارسی بدنی بوده و آگاهی
از هر لحظه ایجاد کرده و دارای تکلیف خانگی ،انجام سه بار
تنفس در روز بود .جلسه دوم :تمرکز بیشتر بر بدن و
کنترل ،بیشتر وقایع روزانه که دارای محتوا مراقبه ،وارسی

سیمین حسینیان ،رقیه نوریپور لیاولی ،اسماعیلی سلیمانی ،عباس عبداللهی ،حسین اینالو

یافتهها
نمونۀ پژوهش حاضر متشکل از مادران دارای کودکان
کمتوجهی بیشفعالی بود که در دامنۀ سنی  25تا  49سال
قرار داشتند .میانگین سنی شرکتکننده در پژوهش 36/4
سال (با انحراف استاندارد  )4/84بود .در گروه گواه 12 ،نفر
( 80درصد) بیکار و خانهدار و  3نفر ( 20درصد) شاغل بودند.
در گروه آزمایش 13 ،نفر ( 86/7درصد) بیکار و خانهدار و 2
نفر ( 13/3درصد) شاغل بودند.
بهمنظور بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر انعطافپذیری
مادران دارای کودک با اختالل کمتوجهی بیشفعالی از
تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد .جهت بررسی
همگنی گروه ،گمارش و انتخاب تصادفی دو گروه از لحاظ
خردهمقیاسهای انعطافپذیری شناختی در مرحله
پیشآزمون ،از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین گروهها از لحاظ تفاوت در سطح اولیه
و مبنای مقایسه در مرحله پیشآزمون تفاوتی بر اساس خرده
مقیاس ادراک گزینههای مختلف (،p=0/94
 ،)F)28،1(=0/051ادراک کنترلپذیری (،p=0/095
 )F)28،1(=0/047و ادراک توجیه رفتار (،p=0/78
 )F)28،1(=0/087وجود نداشته است .برقراری این مفروضه
نشانگر همگنی گروههای گواه و آزمایش از نظر مؤلفههای
انعطافپذیری شناختی در مرحله پیشآزمون است.

جدول  .1آمارههای توصیفی در مؤلفههای انعطافپذیری شناختی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
خردهمقیاس

گروه

گواه
گزینههای
مختلف
آزمایش
گواه
ادراک
کنترلپذیری
آزمایش
گواه
ادراک توجیه رفتار
آزمایش

پیشآزمون
انحراف
میانگین
معیار
5/87
39/95
8/41
40/13
6/03
29/24
8/64
29/43
2/07
6/80
1/918
6/59

پسآزمون
انحراف
میانگین
معیار
5/750
40/08
7/724
48/66
5/682
29/78
8/030
39/06
1/352
6/63
2/193
8/66

از آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی تفاوت گروههای
گواه و آزمایش از نظر میزان خردهمقیاسهای انعطافپذیری
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بدنی ،تمرین افکار و احساسات ،ثبت وقایع خوشایند بوده و
باعث آگاهی از هر لحظه و دارای تکلیف خانگی ،انجام سه
بار تنفس در روز بود .جلسه سوم :تمرین تنفس و کشش
که دارای محتوا قدم زدن با حضور ذهن ،تهیه فهرست وقایع
ناخوشایند بوده و حضور ذهن بر روی تنفس ،سخترویی
ایجاد کرده و دارای تمرین خانگی ،شناسایی و ثبت تجارب
ناخوشایند -تکرار بود .جلسه چهارم :یادگیری تنفس بوده
که دارای محتوای مراقبه نشسته ،فضای تنفس سهدقیقهای
و باعث ماندن در زمان حال شده و دارای تمرین خانگی،
انجام مراقبه نشسته بود .جلسه پنجم :پذیرش و اجازه
حضور که دارای محتوا مراقبه نشسته ،تأکید بر تمرکز افکار،
احساسات و حسهای بدنی و باعث واکنشدهی مناسب به
احساس و افکار شده و دارای تمرین خانگی ،شناسایی و ثبت
تجارب ناخوشایند -تکرار بود .جلسه ششم :آگاهی فرد از
تنفس و بدن بوده که دارای محتوا تمرین خُلقها ،افکار،
دیدگاهی جایگزین ،مشخص کردن نشانههای عود و باعث
تأثیر تنفس بر بدن شد و دارای تمرین خانگی ،ثبت تجارب
ناخوشایند -تکرار بود .جلسه هفتم :مراقبت از خود به
بهترین شکل بود که دارای محتوا پیبردن به روابط فعالیت
و خُلق ،فهرست روزانه از حسها و افکار شناسایی نشانگان
عود و روش مقابله و باعث کنار آمدن با خُلق شده و دارای
تمرین خانگی ،ثبت تجارب ناخوشایند -تکرار جهت
جلوگیری از عود بود .جلسه هشتم :تمرین منظم حضور
ذهن و حفظ تعادل زندگی که دارای محتوا تمرین وارسی
بدن ،بازنگری کل برنامه مراقبه و توزیع پرسشنامه برای
پسآزمون و باعث ذهنآگاهی و پیشگیری از عود بود.
مالحظههای اخالقی پژوهش اینگونه بود که در آغاز
پژوهش با توضیح صادقانه اهداف طرح به کسب رضایت
آگاهانه از افراد برای شرکت در پژوهش پرداخته شد .در
اجرای پژوهش ،سعی بر آن بوده است که با برقراری ارتباط


مؤثر با آزمودنیها آنها را از لحاظ مشکالت احتمالی
(اضطراب ناشی از پاسخ دادن به آزمودنی ،کاهش عزتنفس
یا اعتمادبهنفس ،نگرانی آزمودنیها در رابطه با تأثیر نتایج بر
سرنوشت آنها و  )...مورد حمایت قرار گیرد .رازداری و
محرمانه ماندن اطالعات هم از جانب مجری و هم از جانب
همکاران پژوهشگر کامالً حفظ گردید .همچنین ،به افراد
گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرآیند
پژوهشی این مداخالت را دریافت خواهند نمود.

بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر انعطافپذیری و ...

شناختی استفاده شد .نتایج آزمون اِم-باکس 1حاکی از آن بود
که مفروضه همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس تأیید شد
( .)F)12،8548/6(=2/06 ،p=0/089نتایج آزمون لون برای
بررسی مفروضه همگنی واریانس گروهها نشان داد که در
خردهمقیاس ادراک گزینههای مختلف (،p=0/58
 ،)F)28،1(=0/32ادراک کنترلپذیری (،p=0/088
 )F)28،1(=3/68و ادراک توجیه رفتار (،p=0/53

 )F)28،1(=0/65دو گروه از نظر واریانس همگن هستند.
نتایج بررسی اثرات پیشآزمون روی پسآزمون متغیر گروه
(گواه و آزمایش) روی ترکیب خطی مؤلفهها (=0/82اندازه
اثر )F)3،24(=37/33 ،P>0/001 ،با استفاده از آزمون المبدا
ویلکز حاکی از وجود اثر معنادار بود.

جدول  .2آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای مقایسه گروهها
در خردهمقیاسهای انعطافپذیری شناختی
منبع
تغییرات

خردهمقیاس

گروه

گزینههای مختلف
ادراک کنترلپذیری
ادراک توجیه رفتار

درجه
آزادی
1-26
1-26
1-26

70/61
24/98
22/31

بر تعامالت والد -کودک مادران دارای کودکان با اختالل
کمتوجهی بیشفعالی از تحلیل کوواریانس چندمتغیری
استفاده شد .جهت بررسی همگنی و انتخاب تصادفی دو
گروه در خردهمقیاسهای رابطه والد-کودک در مرحله پیش
آزمون ،از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .نتایج
نشان داد که بین دو گروه از لحاظ تفاوت در سطح اولیه در
مرحله پیشآزمون تفاوتی بر اساس مؤلفههای نزدیکی
( ،)F)28،1(=0/12 ،P=0/73وابستگی (،P=0/94
 ،)F)28،1(=0/05تعارض ( )F)28،1(=0/07 ،P=0/93و
رابطه مثبت کلی ( ،)F)28،1(=0/02 ،P=0/96وجود نداشته
است .برقراری این مفروضه نشانگر همگنی گروه گواه و
آزمایش از نظر مؤلفههای رابطه والد-کودک در مرحله
پیشآزمون است.

جدول  .3آمارههای توصیفی در مؤلفههای رابطه والد-کودک در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
خردهمقیاس
نزدیکی
وابستگی
تعارض

گروه
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش

پیشآزمون
انحراف
میانگین
معیار
3/97040
13/5117
5/32903
14/1050
3/98101
19/7167
5/70154
19/8414
8/61952
44/6394
12/34475
44/9094

از آزمون تحلیل کوواریانس عاملی جهت بررسی تفاوت
گروههای گواه و آزمایش از نظر میزان مؤلفههای رابطه والد-
کودک استفاده شد .نتایج آزمون  Box`s Mحاکی از آن بود
که مفروضه همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس تأیید شد
( .)F)6،3748/3(=451 ،p=0/15نتایج آزمون لون برای
بررسی مفروضه همگنی واریانس گروهها نشان داد که در
1. Box's M Test
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پسآزمون
انحراف
میانگین
معیار
3/47609
14/3323
5/74825
19/5307
3/91006
20/3467
5/25991
26/3333
7/42454
44/8667
8/96714
37/1333

خردهمقیاس نزدیکی ( ،)F)28،2(=0/335،p=0/56وابستگی
( ،)F)28،2(=2/42 ،p=0/13تعارض (،p=0/73
 )F)28،2(=0/122و ادراک توجیه رفتار (،p=0/39
 ،)F)28،2(=0/745دو گروه از نظر واریانس همگن هستند.
نتایج بررسی اثرات پیشآزمون روی پسآزمون متغیر گروه
(گواه و آزمایش) روی ترکیب خطی خردهمقیاسها
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نتایج تحلیل کوواریانس با بررسی اثر گروه در هر یک از
خردهمقیاسها با کنترل اثر پیشآزمون بهعنوان عامل
همپراش روی پسآزمون حاکی از آن بود که میزان نمرات
انعطافپذیری شناختی گروه آزمایش بعد از شرکت در دوره
درمان ذهنآگاهی نسبت به گروه گواه ،ارتقای معناداری به
لحاظ آماری در خردهمقیاس ادراک گزینههای مختلف
(=0/56اندازه اثر ،)F)1،26(=70/61 ،P>0/001 ،ادراک
،P>0/001
اثر،
(=0/73اندازه
کنترلپذیری
 )F)1،26(=24/98و ادراک توجیه رفتار (=0/49اندازه اثر،
 )F)1،26(=22/31 ،P>0/001داشته است؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر ذهنآگاهی باعث افزایش
در خردهمقیاسهای انعطافپذیری شناختی در گروه آزمایش
شده است .همچنین ،بهمنظور بررسی اثربخشی ذهنآگاهی

F

سطح
معناداری
0/001
0/001
0/001

ضریب
ایتا
0/56
0/73
0/49
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(=0/95اندازه اثر )F)4،22(=128/16 ،P>0/001 ،با استفاده
از آزمون المبدا ویلکز حاکی از وجود اثر معنادار بود.
جدول  .4آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای مقایسه گروهها در مؤلفههای رابطه والد-کودک
منبع
تغییرات
گروه

خردهمقیاس
نزدیکی
وابستگی
تعارض

درجه
آزادی
25-1

22/35

سطح
معناداری
0/001

ضریب
ایتا
0/46

25-1
25-1

88/82
106/18

0/001
0/001

0/78
0/81

F

1. Turpyn & Chaplin
2. Dixon, Paliliunas, Belisle, Speelman, Gunnarsson & Jordan

3. López & Luciano

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر
انعطافپذیری و تعامالت والد -کودک مادران دارای کودک
با اختالل کمتوجهی بیشفعالی بود .همانطور که یافتههای
پژوهش حاضر نشان داد ،ذهنآگاهی بر انعطافپذیری و
تعامالت والد -کودک مادران دارای کودک با اختالل
کمتوجهی بیشفعالی شهر تهران تأثیر دارد .یافتههای این
پژوهش همراستا با نتایج سالگادو ،مارتین و کاربنرو ()2020
مبنی بر تأثیر ذهنآگاهی بر انعطافپذیری روانشناختی
والدین دارای کودک با اختالل کمتوجهی بیشفعالی؛ رایان
و احمد ( )2016مبنی بر تأثیر ذهنآگاهی بر روابط بینفردی
و مقابله با استرس در والدین دارای کودکان با مشکالت
روانشناختی؛ تورپین و چاپلی ن )2016( 1مبنی بر تأثیر
ذهنآگاهی بر کاهش مشکالت روانشناختی والدین و
احمدی ،خیراتی و غباری بناب ( )1398مبنی بر تأثیر آموزش
مبتنی بر ذهنآگاهی بر انعطافپذیری شناختی مادران دارای
کودک با ناتوانیهای یادگیری بود.
مادران دارای فرزند با اختالل روانشناختی ،به دلیل اینکه
با چالشهای والدگری بیشتری روبهرو هستند ،فشار روانی
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نتایج تحلیل کوواریانس با بررسی اثر گروه در هر یک از
خردهمقیاسها با کنترل اثر پیشآزمون بهعنوان عامل
همپراش روی پسآزمون حاکی از آن بود که میزان نمرات
رابطه والد-کودک گروه آزمایش بعد از شرکت در دوره درمان
ذهنآگاهی نسبت به گروه گواه ،ارتقای معناداری به لحاظ
آماری در خردهمقیاس نزدیکی (=0/46اندازه اثر،P>0/001 ،
 ،)F)1،25(=22/35وابستگی (=0/78اندازه اثر،P>0/001 ،
 ،)F)1،25(=88/82تعارض (=0/81اندازه اثر،P>0/001 ،
 )F)1،25(=106/18و رابطه مثبت کلی (=0/83اندازه اثر،
 ،)F)1،25(=125/43 ،P>0/001داشته است؛ بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر ذهنآگاهی باعث
افزایش نمره مؤلفههای رابطه والد-کودک در گروه آزمایش
شده است.

بیشتری را تحمل میکنند (اسماعیلی ،بصیری و خیر،
 .)1395در درمانهایی مانند ذهنآگاهی تالش میشود
ارتباط روانشناختی فرد با افکار و احساسات اینجا و اکنونش
افزایش یابد (دیکسو ن 2و همکاران .)2019 ،مداخله
ذهنآگاهی میتواند با بهبود کارکردهای اجرایی ،باعث بهبود
انعطافپذیری شناختی گردد (قربانی ،نجفی و رضایی
دهنوی .)1397 ،همچنین ،ذهنآگاهی میتواند با
انعطافپذیری روانشناختی تقویتشده (لوپز و لوسیان و، 3
 )2017و از طریق قاببندی وقایع شخصی منجر به افزایش
آگاهی افراد شود (سالگادو ،مارتین و کاربنرو .)2020 ،در
تبیین این یافته میتوان گفت ،والدین بخصوص مادران
دارای فرزندان با اختالل کمتوجهی بیشفعالی به دلیل
شرایط خاص فرزند خویش ،در معرض تنشها و فشارهای
زیادی هستند که این امر میتواند منجر به کاهش
انعطافپذیری روانشناختی آنان شود .مداخالت ذهنآگاهی
سبب میشود تا مادران با نگریستن به شیوهای جدید و تمرکز
غیرقضاوتی بر زمان حال ،شرایط بهتری را تجربه کنند .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 (احمدی ،خیراتی و غباری بناب،
)1398
یافته دیگر پژوهش تأثیر ذهنآگاهی بر تعامالت والد-
کودک مادران دارای کودک با اختالل کمتوجهی بیشفعالی
میباشد که با یافتههای آقاجانی و همکاران ( ،)1394مبنی
بر تأثیر ذهنآگاهی در ارتقای تعامل مادر-کودک در مادران
دانشآموزان کمتوان ذهنی؛ بهبهانی ،زرگر ،عصاریان و
اکبری ( )2018مبنی بر تأثیر ذهنآگاهی بر کاهش استرس
والدین و تعامالت منفی والدین و کودک با اختالل کمتوجهی
بیشفعالی؛ ژو ،ژانگ و هاونگ ( )2019مبنی بر تأثیر
مداخالت ذهنآگاهی بر کاهش عالئم اختالل کمتوجهی
بیشفعالی و همچنین لو و همکاران ( )2016مبنی بر تأکید

بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر انعطافپذیری و ...

1. Chan, Zhang, Bögels, Chan, Lai, Lo, ... & Wong
2. Van der Oord, Bögels & Peijnenburg,
3. Duncan, Coatsworth & Greenberg
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تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان پژوهش حاضر از کلیه
شرکتکنندگان تشکر مینمایند .این مقاله برگرفته از طرح
تحقیقاتی با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران با شماره
طرح  97009130میباشد.
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محسنپور ،ز .)1394( .اثربخشی روش آموزشی کاهش
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در ارتقای تعامل مادر-کودک
در مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی .فصلنامه کودکان
استثنایی.84-75 ،)1(15 ،
احمدی ،ط ،.خیراتی ،ح ،.و غباری بناب ،ب .)1398( .اثربخشی
آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و
انعطافپذیری شناختی مادران کودکان با ناتوانیهای
یادگیری .توانمندسازی کودکان استثنایی.138-125 ،)3(10،
اسماعیلی ،م ،.بصیری ،ن ،.و خیّر ،ز .)1395( .اثربخشی درمان
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مادران دارای کودک مبتال به اختالل یادگیری .ناتوانیهای
یادگیری.39-26 ،)1(6 ،
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واسطهای انعطافپذیری شناختی در ارتباط بین سبکهای
مقابلهای و تابآوری با افسردگی .پژوهنده.88-96 ،)2( 18 ،
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5. Bögels, Lehtonen & Restifo
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بر ذهنآگاهی بهعنوان یک گزینه درمانی اضافی برای
کودکان با اختالل کمتوجهی بیشفعالی؛ چان 1و همکاران
( )2018مبنی بر ارزیابی یک مداخله برنامه مبتنی بر
ذهنآگاهی که بهطور خاص برای کودکان با اختالل
کمتوجهی بیشفعالی و والدین آنها طراحی شده بود و ون
در ارد ،بوگلس و پی نین برگ )2012( 2مبنی بر تأثیر آموزش
ذهنآگاهی برای کودکان با اختالل کمتوجهی بیشفعالی و
فرزندپروری ذهنآگاهانه برای والدین آنها بود.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که ذهنآگاهی منجر به
پذیرش غیرقضاوتی ویژگیها ،صفات و رفتار کودک میشود.
مادران از طریق آموزش ذهنآگاهی نسبت به روابط خود با
فرزندانشان ،آگاهی کامل و لحظهبهلحظه پیدا میکنند و
توسعه کیفیت گوش دادن همراه با توجه کامل هنگام ارتباط
با کودک ،پذیرش و عدم قضاوت دربارۀ آنها ،رشد آگاهی
از احساسات خود و کودک ،خودگردانی در تربیت و مهربانی
نسبت به کودک منجر به بهبود تعامل والد-فرزند میشود
(دانکن ،کاتسورث و گرنبرگ .)2009 ، 3مرور پژوهشها
نشان میدهد که اضافه کردن آموزشهای مبتنی بر
ذهنآگاهی بر دانش رفتاری والدین باعث تغییر آشکار رفتار
و کاهش استرس فرزندپروری والدین دارای فرزند با
ناتوانیهای رشدی میشود .چنین آموزشهایی ادراک
والدینی از نحوه تعامل مادر-فرزند را بهبود بخشیده و
مشکالت رفتاری و رفتارهای پرخاشگرانه حین تعامل با
فرزند را کاهش میدهد (نیس .)2013 ، 4درواقع فنهایی
مانند تنفس ذهنآگاهانه در مواقع استرسزا باعث میشود
که عالئم بدنی که تحت تأثیر شرایط استرسزا تحریکشده
بودند کاهش یافته و والدین که دیگر تحت تأثیر هیجانات
قوی نیستند ،قادر میشوند در مورد چگونگی پاسخدهی،
خودآگاهانهتر عمل کنند و از میان روشهای مختلف
پاسخدهی ،دست به انتخاب آگاهانه بزنند (بوگلز ،لهتونن و
رستیفو.)2010 ،5
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به روش نمونهگیری
در دسترس و عدم انجام آزمون پیگیری اشاره کرد .همچنین،
اثربخشی ذهنآگاهی با هیچ درمان دیگری بهصورت
همزمان مورد مقایسه قرار نگرفت .برای سنجش متغیرهای
پژوهش نیز صرفاً از پرسشنامه استفاده شد که به نظر
میرسد ،این موضوع بهصورت خودگزارشدهی
محدودیتهایی به همراه دارد .پیشنهاد میگردد .در
پژوهشهای آینده ،عالوه بر نمونهگیری تصادفی و انجام
آزمون پیگیری ،انجام اثربخشی ذهنآگاهی با درمانهای

دیگر و مقایسه آنها مورد بررسی قرار گیرد .انجام تحقیقات
طولی ،بررسی شرایط پدر و سایر اعضای خانواده (فرزندانی
که اختالل روانشناختی ندارند) ،از سایر پیشنهادها میباشد.
همچنین ،بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر سایر اختالالت (از
قبیل اوتیسم ،آسپرگر و )...و سایر متغیرهای بالقوه توصیه
میگردد .در نظر گرفتن جنسیت فرزند با کمتوجهی
بیشفعالی ،ویژگیهای فرهنگی و قومیتی مختلف از دیگر
پیشنهادها برای پژوهشهای آینده میباشد .در پایان
پیشنهاد میشود ،در پژوهشهای آتی نقش واسطهای
ذهنآگاهی مورد بررسی قرارگرفته و دوره بلندمدت (چهار
الی شش ماه) برای تعیین پایداری اثر درمانی نتایج صورت
بگیرد .همچنین ،از دیگر درمانهای روانشناختی عالوه بر
درمان مذکور بر روی مادران دارای فرزند با اختالل استفاده
گردد و در پژوهشهای آتی امکان بررسی شرایط روانی پدر
و تأثیر آن بر روی کودک و خانواده نیز فراهم شود .همچنین
پیشنهاد میگردد ،نتایج این پژوهش در کلینیکها ،مراکز
مشکالت یادگیری و سازمانهای هدف بهصورت کاربردی
اجرا شود.
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. ن، سیداسماعیلی قمی،. ن، محمّدی،. ع،شیخاالسالمی
 شادکامی و، مقایسهی استرس والدگری.)1395(
انعطافپذیری شناختی مادران دارای فرزند کمتوانذهنی و
.42-25 ،)4(5 ، ناتوانیهای یادگیری.ناتوان یادگیری
،. خ. س، مرادیانی گیزه رود،. ا. ن، حسینی رمقانی،. ف،غضنفری
 بررسی اثربخشی برنامه.)1395( . ه، و پناهی،. م،مهرابی
آموزشی فرزندپروری مبتنی بر ذهنآگاهی بر سالمت عمومی
 مجله.مادران دارای کودک مبتال به اختالل لجبازی نافرمانی
.641-629 ،)7(27 ،مطالعات علوم پزشکی
.)1376( . ب، بیرشک،. ج، بوالهری،. ا، مهریار،. ک،طهماسیان
بررسی اثر آموزش مادران در کاهش اختاللهای رفتاری
،)3(3 ، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.کودکان
.61-54
 اثربخشی.)1397( . ص، و رضایی دهنوی،. م، نجفی،. م،قربانی
مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر
عملکردهای اجرایی و انعطافپذیری شناختی در زنان دارای
 مجله روانشناسی و.خصیصهی نوروز گرایی در شهر اصفهان
.37-22 ،)3(5 ،روانپزشکی شناخت
. م، و کریملو،. پ، محمدخانی،. م. س، میرزمانی،. م،کوهسالی
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Abstract
This study aimed to determine the effectiveness of mindfulness on flexibility and parent-child interactions in
mothers of a child with ADHD. The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design
and a control group. The statistical population included all mothers of a child with ADHD in Tehran, from among
whom 30 mothers of a child with ADHD were selected by available sampling method as a research sample and
were randomly divided into experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group
received eight sessions of mindfulness-related therapeutic interventions and a 90-minute session per week for two
months. The control group did not receive any intervention. At the end of the sessions, post-test was taken from
all two groups. Cognitive Flexibility Questionnaire (CFI) and Parent-Child Relationship Scale (PCRS) were used
to collect data. Data were analyzed using Multivariate Analysis Of Covariance (MANCOVA) by SPSS20
software. The results showed that mindfulness led to a significant increase in flexibility (P <0.01) and parent-child
interactions (P <0.01) among mothers of a child with ADHD. According to the research findings, the use of
mindfulness to promote flexibility and parent-child interactions of mothers of a child with ADHD is recommended
to promote their mental health.
Keywords: ADHD, flexibility, parent-child interactions, mindfulness.
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