5011  پاییز،)15  (پیاپی3  شماره،مجله روانشناسی بالینی – سال سیزدهم

Effectiveness
of
Mindfulness-Based
Cognitive Therapy on Attachment Styles
and Coping Strategies in Mothers of
Children with Mental Retardation and
Motor Disability

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی برر
سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابلهای مرادرا
دارای کودکا معلول ذهنی – حرکتی
،3 سیده زهرا سیدی شخمزار،2 محمد خرمی،1حشمتاله قهرمانلو
4

Ghahremanlou, *H., Khorrami, M., Seeidy Shokhmzar,
S.Z., Ashrafifard, S.
9088/80/89 :تاریخ پذیرش

Abstract
Introduction: This study was carried out to
determine the effectiveness of Mindfulness-Based
Cognitive Therapy (MBCT) on Attachment Styles
and Coping Strategies in Mothers of Children with
Mental Retardation and Motor Disability.
Method: The samples were selected by multistage cluster random sampling (24 people) and
then randomly divided into an experimental group
(12 people in the cognitive-behavioral therapy
group) and a control group (12) people. Adult
attachment Inventory of Colins and Read and
coping with stressful situations - short form
Inventory of Calsbeek et al were used in the pretest. In the next step, mindfulness-based cognitive
therapy was performed on the experimental group
for 8 hours in 8 sessions once a week and the
control group did not undergo any intervention.
Then, post-test was completed for both groups and
the necessary data were collected and analyzed
using multivariate analysis of covariance
(MANCOVA).
Results: Intent to treat analyses provided evidence
that MBCT can be effective in reducing anxiety
(P= 0/002, F= 39/944) and avoidance (P= 0/001,
F= 51/772) attachment styles and increasing safe
attachment style (P= 0/000, F= 130/352), as well
as reducing emotion- focused (P= 0/001, F=
155/108) and avoidance (P= 0/001, F= 22/695)
coping strategies and increasing the problemfocused coping strategy (P= 0/002, F= 203/127),
among mothers of children with Mental
Retardation and Motor Disability in the post-test.
Conclusion: Considering the findings, the brief
and non-pharmacological treatment MBCT can be
used to improve attachment styles and coping
strategies among mothers of children with Mental
Retardation and Motor Disability, more attention
should be paid to mindfulness-based cognitive
therapy intervention.
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چکیده
 پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی شناخت درمانی:مقدمه
مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابله
. حرکتی انجام شد-ای مادران دارای کودکان معلول ذهنی
42  نمونهها به شیوه تصادفی خوشهای چندمرحلهای (تعداد:روش
24( نفر) انتخاب و سپس به صورت تصادفی به یک گروه آزمایش
) نفر24(  رفتاری) و یک گروه گواه- نفر در گروه درمان شناختی
 در پیشآزمون از پرسشنامههای دلبستگی بزرگساالن.تقسیم شدند
 فرم کوتاه کالزبیک و- کالینزورید و مقابله با شرایط پراسترس
 درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی، سپس.همکاران استفاده شد
 جلسه و یکبار در هفته به مدت دو ساعت برروی گروه8 طی
.آزمایش اجرا شد و گروه گواه تحت هیچ مداخلهای قرار نگرفت
پسآزمون برای هر دو گروه تکمیل و دادههای الزم گردآوری و
با استفاده از روش تحلیلکواریانس چندمتغیره (مانکووا) مورد
.تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند
 تجزیه و تحلیل های درمانی مبین آن بود که برنامه:یافتهها
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش سبکهای
) و اجتنابیP= 0/004  وF= 94/422( دلبستگی اضطرابی
F= 290/914( ) و افزایش سبک ایمنP= 0/002  وF= 12/774(
) و همچنین کاهش راهبردهای مقابلهای هیجانمدارP= 0/000 و
 وF= 44/541( ) و اجتنابیP= 0/002  وF= 211/208(
 وF=409/247( ) و افزایش راهبرد مسألهمدارP= 0/002
) مادران کودکان معلول ذهنیحرکتی در مرحلهP= 0/004
.پسآزمون شد
 می توان از درمان مختصر و، با توجه به یافتهها:نتیجهگیری
غیردارویی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای بهبود و
کارآمدی سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابلهای مادران
.کودکان معلول ذهنی حرکتی مغزی استفاده نمود
، مادران، شناختدرمانی، ذهنآگاهی، دلبستگی:واژههای کلیدی
. معلول ذهنی حرکتی،مقابله

 ایران، اسفراین، رییس اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی اسفراین، دکتری روانشناسی: نویسنده مسئول.2
 ایران، تهران،) واحد علوم و تحقیقات تهران (اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی، دکتری روانشناسی عمومی.4
 ایران، سبزوار، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسالمی، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی.9
 ایران، بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بجنورد، گروه روانشناسی، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی.2
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مهمترین کارکردهای آن میدانند( .)8پاتیستا ()4001
راهبردهای مقابلهای را رفتارهایی میداند که ارگانیسم در
مقابل استرسهای محیطی به عنوان پاسخ تطبیق نشان
میدهد و به عنوان اشکال "فائق آمدن" شناخته میشوند
( .)4نوربرگ ،لیندبالد و بومن ( )4001راهبردهای مقابلهای
را کوشش ذهنی یا عملی برای غلبه یافتن ،تحملکردن یا
کاهشدادن نیازهایی درنظر میگیرند که فراتر از منابع فرد
است( .)20این راهبردها از تالشهای شناختی و رفتاری
تشکیل شده است و میتواند مسألهمدار و هیجانمدار باشد.
افراد معموالً در مدیریت مطالبات موقعیت استرسزا بر همه
اشکال مقابله تکیه میکنند( .)22تحقیقات نشان داده است
که والدین کودکان معلول برای سازگاری با فشارهای همراه
با اوضاع نامساعد کودک ،هم رفتارهای مقابلهای هیجانمدار
و هم مسألهمدار را بکار میگیرند .بااینوجود ،هر دو والد،
زمانیکه با بالتکلیفیهای مرتبط با مشکل کودک و
سرانجام روابط کودک با دیگران مواجه میشوند ،به
راهبردهای هیجانمدار بیشتر تکیه میکنند(.)24
از دیگر متغیرها و مؤلفههایی که نقش تعیینکنندهای در
روابط والدین کودکان معلول با کودکانشان دارد سبکهای
دلبستگی است ،زیرا دلبستگی زمینهساز نحوه برخورد فرد با
مسائل زندگی بوده و شیوه نگرش فرد را نسبت به مسائل و
مشکالت ،مشخص میسازد .همچنین ،الگوی دلبستگی،
تعیینکننده آمادگی فرد برای حلو فصل مشکالت ،کنشها
و واکنشهای فرد در برابر مشکالت اجتماعی و ناکامیها
است( .)29به نظر بالبی رفتار دلبستگی میتواند به وسیله
کارکردش که همان حفظ رابطه نزدیکی و معاشرت با فرد
دیگر است ،تعریف شود( .)22نظریه های میان فردی (مانند،
نظریه تعامل افسردگی کوین) بر نقش فرآیندهای میانفردی
در بروز حاالت خلق و خو و تعارضات تأکید میکنند .استفاده
از رویکرد یکپارچه شناختی  -میان فردی به بررسی تعامل
بین هر دو عامل درونفردی و میانفردی توجه میکند.
نظریه دلبستگی یکی از این نظریههای یکپارچه است که
میتواند به عنوان یک چارچوب شناختی  -میان فردی برای
درک چگونگی بروز مشکالت عاطفی (مانند ،دلسوزی به
خود) مورد استفاده قرار گیرد .طبق نظریه کردارشناسی،
دلبستگی عامل مهمی در رشد عاطفی و اجتماعی سالهای
بعدی زندگی فرد است ،بدین ترتیب که او به دلیل دلبستگی

مقدمه
معلولیت واقعیتی است انکارناپذیر و به عنوان یک پدیده
اجتماعی از ادوار گذشته تاکنون در جوامع وجود داشته است.
مفهوم معلولیت توسط سازمان بهداشت جهانی در طبقهبندی
بینالمللی ناتوانی کارکردی و سالمت ،به عنوان یک
اصطالح چتری برای آسیبها ،محدودیتهای کارکردی و
محدودیتهای مشارکتی مطرح شده است(.)4 ،2
براساس آمـار سازمان بهداشت جهـانی در کشورهای درحال
توسعه بین  20تا  21درصد افراد جامعه دچار معلولیت
میباشند که بین  2تا  2/1درصد اشخاص نیز دچار معلولیت
شدید میشوند که باید خدمات ویژهای دریافت نمایند( .)9در
ایران نیز معلولیت جمعیت انبوهی را که به بیش از یکونیم
میلیون نفر میرسد دربر میگیرد .سه درصد از این افراد
دارای معلولیتهای بسیار شدید هستند .بـراساس
سرشماریهای سالهای  81تا  40از هر  4معلولیت
آمارگیری شده ،بیشترین میزان مربوط به اختالالت ذهنی و
روانی بوده است(.)2
نتایج تعداد زیادی از مطالعات بیانگر ایـن واقعیت اسـت که
والدین دارای کودکان معلول در مقایسه بـا سـایر والدین،
اضطراب و فشار زیادی را تحمل میکنند و از سالمتروان
پایینتری برخوردارند( .)1 ،9در این بین ،مادران با توجه به
چند نقشی بودن خود (مادر ،همسر ،کارمند) ،معموالً
استرسهای روانشناختی فراوانی را تجربه میکنند و این
فرایند سبب آسیبدیدن سایر فرایندهای روانی آنها
میشود(.)5
یکی از عواملی که تأثیر قابل مالحظهای بر سالمتروانی و
نشانگان آسیبشناسی روانی در والدین کودکان معلول دارد،
نحوه مقابله آنها با استرسها و دلبستگیهای ناشی از
معلولیت فرزند میباشد( .)7شیوهای که این افراد در پاسخ به
تهدید یکپارچگی شخصیشان بکار میبرند در یک پیوستار
از راهبردهای مقابلهای به شدت مؤثر تا واکنشهای به
شدت معیوب قرار میگیرد(.)8
وسپا یاکوبسن ،اسپازافمو و بالداچی ( )4025معتقدند که
راهبرد مقابله مکرراً براساس رفتارهای آشکار و نهان توصیف
میشود که همه نشانه جلوگیری از درهم شکستن فرد از
طریق درک خواستهها و تقاضاهای موقعیت فشارزا میباشد.
آنها "خصوصیت محافظتکننده بودن" مقابله را یکی از
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به والدین خود ارزشها و معیارهای افرادی را که از او
مراقبت میکنند میپذیرد( .)22شمولی-گوئتز ،تارگت،
فوناگی و دینا ( )4008معتقدند که سبک دلبستگی و کیفیت
روابط والد  -فرزند عامل مهمی در شکلگیری شخصیت
بعدی و رشد آسیبشناسی روانی مورد توجه قرار گرفته است
( .)21سه سبک دلبستگی عمده وجود دارد :دلبستگی ایمن،
دلبستگی ناایمن اجتنابی ،و دلبستگی ناایمن دوسوگرا(.)25
بزرگساالنی که سابقه دلبستگی خود را ایمن (محبتآمیز و
حمایتکننده) توصیف میکنند ،الگوهای واقعی درونی دارند
و از صمیمیت احساس خشنودی میکنند .افرادی که سابقه
دلبستگی دوری جو دارند (والدین پرتوقع ،بیاعتنا و عیبجو)
الگوهای واقعی درونی دارند که بر استقالل ،بیاعتمادی به
معشوق و نگرانی از صمیمی شدن زیاد افراد تأکید میکنند
( .)27افرادی که سبک دلبستگی مقاوم دارند (والدینی که به
صورت غیرقابل پیشبینی و غیرمنصفانه پاسخ میدهند)
الگوهای درونی معطوف به غرق شدن کامل در دیگری و
رابطه عاشقانه مملو از حسادت ،افتوخیزهای عاطفی ،و
نگرانی را نشان میدهند( .)28آبال ( )4001طی پژوهشی
دریافت که الگوهای دلبستگی ناایمن به واسطه راهبردهای
دفاعی به عنوان عوامل خطری برای بسیاری از مشکالت
روانی ازجمله تعارضات فردی عمل میکنند(.)24
بالبی ( )2484به رابطه علّی بین سبکهای دلبستگی و
ظرفیت و توانمندی فرد در حفظ و تداوم پیوندهای عاطفی
در آینده تأکید نموده است( .)24به دلیل گستردگی و وسعت
شیوع مسایل روانی تاکنون روشهای درمانی متعددی جهت
افزایش سطح متغیرهای دلبستگی و راهبردهای مقابلهای با
استرس معرفی و به کار گرفته شده است .ازجمله میتوان به
تکنیکهای روانکاوی ،رفتاردرمانی ،شناختدرمانی و
خانواده درمانی اشاره نمود .هرکدام از این روشها با در نظر
گرفتن عوامل احتمالی زمینهساز این مسائل طراحی و به
کارگرفته شدهاند و دارای ضعفها و نقایصی بودهاند که بر
ضرورت استفاده از سایر روشها و ایجاد روشهای درمانی
جدیدتر تأکید دارد .ازجمله این روشها میتوان به شناخت
درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اشاره کرد( .)40زینکابات
( )2440ذهنآگاهی را توجه ویژه ،هدفمند ،در زمان کنونی و
خالی از پیشداوری و قضاوت تعریف میکند (.)42
ذهنآگاهی مستلزم راهبردهای رفتاری ،شناختی و

حشمتاله قهرمانلو و همکاران

فراشناختی ویژه برای متمرکز کردن فرآیند توجه است که به
نوبه خود به جلوگیری از چرخه معیوب تشدید خلق منفی -
فکر منفی  -گرایش به پاسخهای نگرانکننده ،رشد دیدگاه
جدید و پدیدآیی افکار و هیجانهای خوشایند منجر میشود
( .)42شناختدرمانی مبتنیبر ذهنآگاهی ،از روی مدل
کاهش استرس مبتنیبر روش ذهنآگاهی کاباتزین ()2484
ساخته شده و اصول درمان شناختی به آن اضافه شده است.
این نوع شناختدرمانی شامل مدیتیشنهای مختلف ،یوگای
کششی ،آموزش مقدماتی ،تمرین مرور بدن و چند تمرین
شناختدرمانی است که ارتباط بین خلق ،افکار ،احساس و
حسهای بدنی را نشان میدهـد .تمامی این تمرینها ،به
نوعی توجه به موقعیتهای بدنی و پیرامون را در «لحظه
حاضر» میسر میسازد( .)44کی و پیدگیون ( )4029معتقدند
که آموزش شناختی مبتنیبر ذهنآگاهی به افراد میآموزد
که به جای اینکه بخواهند به زور افکار منفی خود را کنترل و
یا سرکوب کنند ،بپذیرند که افکار و احساسات وجود دارند
( .)49شاور و همکاران ( ،)4007و ریان و همکاران ()4007
نیز معتقدند که ذهنآگاهی و دلبستگی خیلی به هم وابسته
اند ،به طوری که افراد با دلبستگی ایمن ذهنآگاهی بهتری
نسبت به افراد دارای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی دارند
(.)41 ،42
در یک بررسی مروری نتیجهگیری شد که ذهنآگاهی اثرات
مثبت روانی مختلف ،ازجمله افزایش بهزیستی روانی ،کاهش
عالئم روانیو واکنش پذیرش هیجانی ،بهبود تنظیم هیجان
و رفتار ،و سرزندگی و نشاط را به ارمغان میآورد( .)45نتایج
سایر پژوهشها نشان دادهاند که درمان ذهنآگاهی بر سبک
های دلبستگی( )44-47و راهبرهای مقابلهای( )92 ،90افراد
مؤثر هستند.
به زعم چنین تحقیقاتی ،تاکنون درخصوص بررسی تأثیر
رویکرد شناختدرمانی مبتنیبر ذهنآگاهی همزمان بر سبک
های دلبستگی و راهبردهای مقابلهای مادران کودکان دارای
معلولیت ذهنیحرکتی در داخل و خارج از کشور مطالعهای
صورت نگرفته است .بنابراین باتوجه به این موضوع و نیز
مبانی ارایه شده مبنی بر اینکه وجود کودک معلول در
خانواده به عنوان یک رویداد تنشزا ،باعث فراخوانی واکنش-
های روانشناختی والدین و بویژه مادران میشود و همچنین
این که در ایـران معلولیت جمعیت انبوهی را دربرمیگیرد و
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بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیر مقیاس به
ترتیب  0/72 -0/58و  0/14گزارش شده است .کالینز و رید
نشان دادند که زیر مقیاسهای نزدیک بودن ( ،)Cوابستگی
( )Dو اضطراب ( )Aدر فاصله زمانی  4ماه و حتی  8ماه
پایدار ماندند .آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش
از  0/80است .در ایران نیز قابلیت اعتماد این آزمون در
سطح  0/41گزارش شده است .در پژوهش سعیدیاناصل،
خانزاده ،حسنی و ادریسی ( )2942اعتبار این مقیاس با
استفاده از ضـریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسها ،بین
 %74تا  %82به دست آمد( .)99در پژوهش حاضر پایایی
آزمون برپایه ضریب آلفای کرونباخ برای خرده سبکهای
ایمن ،اجتنابی و هیجانی به ترتیب  0/74 ،0/70و  0/80به
دست آمد .برای سنجش روایی سؤاالت از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد و شاخصهای برازش (،GFI= 0/42
،RMSEA= 0/029 ،NFI= 0/42 ،CFI= 0/41
 )X2/df = 9/22حاکی از روایی مناسب پرسشنامه میباشد.
 .4پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس  -فرم کوتاه
( :)CISS-21این آزمون که توسط کالزبیک و همکاران و
براساس پرسشنامه اصـلی مقابلـه بـا شرایط پراسترس اندلر
و پارکر 2440 ،ساخته شده است( )92و یک آزمون 42
سؤالی از نوع  1درجهای لیکرت (از نمره  2تا  )1میباشد که
سه سبک مقابله مسألهمدار ،مقابله هیجانمدار و مقابله
اجتنابی را میسنجد .نتایج پژوهشها نشان داده است که
زیرمقیاسهای مقابله مسألهمدار ،مقابله هیجانمدار و دو بعد
اجتنابی  -سرگرمی اجتماعی و توجهگردانی از همسانی
درونی مطلوبی برخوردارند (ضریب آلفای کرونباخ بین 0/57
تا  .)0/88ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاسهای مسأله
مدار ،اجتنابی و هیجان محور به ترتیب  0/74 ،0/40و 0/81
بوده است .همچنین ساختار عاملی مقیاس در گروههای
نمونههای مختلف ازجمله افراد سالم و مبتال به بیماریهای
مزمن دیگر نیز حفظ شده که نشاندهنده روایی سازه مناسب
مقیاس است( .)91در این پژوهش پایایی آزمون با آلفای
کرانباخ برای خرده مقیاسهای مسألهمدار ،اجتنابی و
هیجانمدار به ترتیب  0/84 ،0/77و  0/75تعیین گردید.
برای سنجش روایی سؤاالت از تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد و شاخصهای برازش (،CFI= 0/41 ،GFI= 0/41

نهایتا با توجه به اثبات سودمندی شناختدرمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی در بسیاری از شرایط استرسزا ،انجام این
پژوهش ضرورت پیدا میکند .بنابراین سؤال اصلی پژوهش
حاضر این است :آیا آموزش شناختدرمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی بر سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابلهای
مادران کودکان دارای معلولیت ذهنیحرکتی تأثیر دارد؟
روش
طرح پژوهش :تحقیق حاضر کاربردی و از نوع طرحهای
نیمهآزمایشی از نوع طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه
کنترل بود که با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر
ذهن آگاهی بر سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابلهای
مادران دارای کودکان معلول ذهنی  -حرکتی انجام شد.
آزمودنیها :جامعه آماری ،شامل کلیه مادران کودکان
معلول ذهنیحرکتی شهر مشهد بودند ( 290نفر) .پس از
هماهنگی و اخذ موافقت از طرف اداره آموزش و پرورش از
بین این مادران ،نمونهای به حجم  42به صورت نمونه گیری
تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و سپس به
صورت تصادفی به یک گروه آزمایش ( 24نفر) و یک گروه
کنترل ( 24نفر) تقسیم شدند .مالکهای ورود به پژوهش
شامل تشخیص معلولیت ذهنیحرکتی توسط پزشک
متخصص مغز و اعصاب کودکان ،رضایت آگاهانه برای
شرکت در پژوهش ،نداشتن ناتوانی جسمی ازجمله نابینایی و
وجود تنها یک کودک معلول در خانواده بود .معیار خروج از
مطالعه نیز شامل عدم تمایل خانواده علیرغم موافقت اولیه
جهت همکاری در پژوهش ،درنظر گرفته شد .مالحظات
اخالقی این پژوهش شامل رضایت آگاهانه افراد برای
شرکت در پژوهش ،تأکید بر محرمانه ماندن اطالعات و
اجتناب از آسیب رساندن به آنها بود.
ابزار
 .2پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن ( :)RAASمقیاس
دلبستگی بزرگساالن به وسیلۀ کالینز و رید ( )2440تهیه و
مورد بازنگری ( )2445قرار گرفت .این مقیاس دارای 28
عبارت است که پاسخدهندگان در یک مقیاس لیکرت 1
درجهای میزان موافقت یا مخالفت خود با هریک از عبارات
را بیان میکنند .این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس سبک
دلبستگی ایمن ،اضطرابی و اجتنابی است .به هر یک از زیر
مقیاسها  5عبارت اختصاص یافته است .ضریب پایایی
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 )X2/df = 9/54 ،RMSEA= 0/049 ،NFI= 0/41حاکی
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از روایی مناسب پرسشنامه میباشد.

جدول )1پروتکل شناختدرمانی مبتنیبر ذهنآگاهی کاسکالسون
جلسات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

معرفی  /مقدمه ،تشریح افسردگی؛ معرفی منطق درمان ،هدایت خودکار :برقراری ارتباط و مفهومسازی ،لزوم استفاده از آموزش
ذهنآگاهی ،ارایه توضیحاتی در مورد هدایت خودکار.
رویارویی با موانع :مرور تکلیف هفته گذشته ،تمرین وارسی بدن ،دادن پسخوراند و بحث در مورد وارسی بدن ،تمرین مراقبه ذهنآگاهی
تنفس.
حضور ذهن از تنفس :مرور تکالیف هفته گذشته ،تمرین مراقبه نشسته ،بازنگری تمرین ،تمرین فضای تنفس سه دقیقهای.
ماندن در زمان حال :مرور تکالیف هفته قبل ،تمرین هفت دقیقهای "دیدن یا شنیدن" ،تمرین مجدد ذهنآگاهی تنفس و وارسی بدن.
اجازه  /مجوز حضور :مرور تکالیف هفته گذشته ،تمرین تنفس ،مراقبه نشسته (آگاهی از تنفس ،بدن ،صدا و افکار) ،توضیحات پیرامون
استرس و رابطه آن با درد ،بررسی آگاهی از وقایع خوشایند و ناخوشایند بر احساس ،افکار و حسهای بدنی.
افکار حقایق نیستند :مرور تکالیف هفته گذشته ،یوگای هوشیارانه ،بحث پیرامون متفاوت دیدن افکار یا افکار جانشین ،مراقبه نشسته
(حضور ذهن از صداها و افکار).
چطور میتوانم به بهترین شکل از خودم مراقبت کنم :مرور تکالیف هفته گذشته ،بهداشت خواب ،تکرار تمرینات جلسه قبل ،تهیه
فهرستی از فعالیتهای لذتبخش جلسه.
پذیرش و تغییر :مرور تکالیف هفته گذشته ،تمرین وارسی بدن ،جمعبندی جلسات ،وارسی و بحث در مورد برنامهها و ادامه تمرینات
تکالیف؛ آمادگی برای خاتمه (پایاندهی).

و گروه گواه تحت هیچ مداخلهای قرار نگرفت .سپس پس
آزمون برای هر دو گروه تکمیل گردید و دادههای الزم
گردآوری و توسط تحلیل کواریانس چندمتغیره مورد تحلیل
قرار گرفت .خالصهای از دستورالعمل اجرایی جلسات
شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی کاسکالسون4022 ،
( )94در جدول  2مطرح شده است.
یافتهها
ویژگیهای جمعیت شناختی تحقیق شامل سن و تحصیالت
بود.
شرکتکنندگان در این پژوهش  42نفر بودند و دامنه سنی
آنها  40تا  10سال بود .متوسط سن شرکتکنندگان در دو
گروه تقریباً یکسان بود و از نظر آماری تفاوت معناداری
نداشتند (.)t=0. 427, sig= 0. 475, df=22

روند اجرای پژوهش :روش اجرای پژوهش به این
صورت بود که ،ابتدا جهت اخذ مجوزهای الزم به اداره
آموزش و پرورش مشهد مراجعه نموده و پس از دریافت
مجوز به مدارس استثنایی مراجعه شد و  42نفر از مادرانی
که دارای مالکهای ورود بودند ،انتخاب شدند .سپس با
توجه به معیارهای ورود و خروج این افراد به صورت
جایگزینی یا گمارش تصادفی در یک گروه آزمایش و یک
گروه گواه قرار گرفتند .در ادامه پیشآزمون با استفاده از
پرسشنامههای پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن ( )RAASو
پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس  -فرم کوتاه (CISS-
 )21برای تکتک مادران به صورت جداگانه توسط
پژوهشگر ،انجام شد .در مرحله بعد ،شناختدرمانی مبتنیبر
ذهنآگاهی و فراشناخت درمانی طی  8جلسه و یکبار در
هفته به مدت دو ساعت بر روی گروههای آزمایش اجرا شد

جدول )2ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش بر حسب گروهها
تحصیالت
سن
N
فوق لیسانس
لیسانس
دیپلم
SD
M
4
1
1
2/5
94/8
24
گروه گواه
2
5
1
2/2
99/1
24
گروه آزمایشی
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جدول )3میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پژوهش در گروه آزمایش و گواه
متغیر
ایمن
سبکهای دلبستگی
اضطرابی
اجتنابی
مسألهمدار
راهبردهای مقابلهای

هیجانمدار
اجتنابی

گروه ها
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

پیشآزمون
میانگین انحراف معیار
4/44
22/10
4/90
4/55
4/44
44/80
9/45
24/10
2/21
28/20
2/51
21
0/78
7/80
0/88
8/99
2/17
27/50
4/52
27/10
2/52
27/80
2/51
27

جدول  9بیانگر میانگین گروه آزمایش و گواه می باشد .این
جدول نشان میدهـد کـه میـانگین گروه آزمایش درتمام
خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی و راهبردهای
مقابلهای افزایش یافته است .در ادامه به منظور آزمون
معنیداری اثربخشی شناختدرمانی مبتنیبر ذهنآگاهی بر
سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابلهای مادران دارای
فرزند معلول ذهنیحرکتی و برای کنترل اثر پیشآزمون از
روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .استفاده از
این آزمون مستلزم رعایت کردن برخی مفروضههای اساسی
است که عبارتند از :نرمال بودن نمرات متغیر وابسته ،همگنی
واریانسها و همگنی خطوط رگرسیون .در این پژوهش این
مفروضهها در جداول  9و  2مورد بررسی قرار گرفت .نرمال
بودن نمرات متغیر وابسته توسط آزمون کلموگروف -
اسمیرنوف تأیید گردید ،به این صورت که مقدار  zمربوط به
آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
معنادار نیست ( .)P> 0/01ازاینرو ،میتوان نتیجه گرفت که
توزیع نمرات در این متغیرها طبیعی است .همگنی واریانس
خطا با استفاده از آزمون لوین بررسی و تأیید گردید ،به این
صورت که مقدار مربوط به آزمون  Fلوین معنادار نیست
( .)P> 0/01این عدم معناداری نشانگر این است که
واریانس گروهها از تجانس برخوردار است .همچنین شیب
رگرسیون بین همپراش و وابسته در سطوح مختلف متغیر
مستقل (گروه گواه و آزمایش) از این طریق بررسی میشود
که متغیرهای همپراش با متغیرهای مستقل رابطه نداشته

پسآزمون
میانگین انحراف معیار
2/77
40/20
4/24
20/55
2/48
8/20
9/49
28/99
2/82
7/10
4/97
22
2/99
28
0/74
8/08
2/21
8/90
4/20
27/22
4/45
8/40
9/44
25/71

باشند .دراین بخش ،مقدار  Fتعامل متغیرهای اصلی
همپراش معنادار نمیباشد ( ،)P> 0/01که میتوان نتیجه
گرفت که پیشفرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده
است.
همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود سطح معنیداری
تمامی آزمونهای چندمتغیره اثر پیالی ،المبدای ویکلز ،اثر
هوتلینگ و بزرگترین ریشهروی  0/002و کمتر از  0/01می
باشد که این نشان میدهـد که بین دو گروه حداقل در یکی
از متغیرهای پژوهش تفاوت معنیداری وجود دارد .در ادامه
جهت تعیین اینکه این تأثیر کلی در کدام گروهها و کدام
متغیرها وجود دارد ،نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره و
همچنین نتایج مربوط به میانگین نمرههای تعدیل شده پس
آزمون ارایه شده است.
نتایج جدول  1بیانگر تفاوت معنادار بین نمرههای پیش
آزمون – پسآزمون دو گروه برای متغیرهای تحقیق می
باشد .بنابراین میتوان گفت آموزش شناختدرمانی مبتنیبر
ذهنآگاهی بر سبک های دلبستگی و راهبردهای مقابلهای
مادران دارای فرزند معلول ذهنیحرکتی مؤثر بوده است.
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گروه

نام آزمون
اثر پیالی
ویلکز المبدا
هتلینگ
بزرگترین ریشه روی
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جدول )4نتایج آزمون المبدای ویلکز برای تعیین اثر متغیر گروه
درجهآزادی فرضیهها درجهآزادی خطا
آماره F
ارزش (مقدار)
4
5
290/844
0/484
4
5
290/844
0/022
4
5
290/844
87/421
4
5
290/844
87/421

سطح معنیداری
0/002
0/002
0/002
0/002

اتا
0/484
0/484
0/484
0/484

جدول )5خالصه تحلیل کواریانس چندمتغیره
منبع تغییرات
اجتنابی
راهبردهای
مقابلهای

مسألهمدار
هیجانمدار
اضطرابی

سبکهای
دلبستگی

اجتنابی
ایمن

گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا
گروه
خطا

مجموع مجذورات
442/589
295/710
410/242
27/452
490/078
40/757
944/477
297/240
281/404
10/082
914/781
97/884

Df

2
22
2
22
2
22
2
22
2
22
2
22

میانگین مجذورات
442/589
4/758
410/242
2/499
490/078
2/289
944/477
4/842
281/404
9/177
914/781
4/705

44/541

سطح معنیداری
0/002

مجذور اتا
0/528

409/247

0/004

0/495

211/208

0/002

0/427

94/422

0/004

0/720

12/774

0/002

0/787

290/914

0/000

0/409

F

مراقبت همراه با حساسیت و پاسخگویی در کودکی منجر به
گسترش دلبستگی ایمن و افـزایش سـطوح آگـاهی از ذهـن
میشود .ثانیا ،دلبستگی ایمـن و ذهـنآگـاهی در بسـیاری از
نتایج مثبت روانی با هم در ارتبـاط هسـتند .درنهایـت ،آنهـا
مطرح کردند که این دو سازه ممکن است به صورت متقابـل
با هم مرتبط باشند .به این صورت که از یک سو ،افرادی که
به طور طبیعی سطح ذهنآگاهی باالتری دارند ممکن اسـت
توانایی بیشتری به حفظ موضع باز و پـذیرا بـودن در روابـط
داشته باشند ،و سبب میشود واکنش منفی کمتری نسبت به
مشکالت رابطهای داشته باشند .همچنین ذهنآگاهی بـاالتر
امکان دارد به افراد اجازه دهد به جای غرق شدن در افکار و
احساسات رابطهای که از مؤلفههای سبک دلبستگی ناایمن و
اضطرابی میباشد پاسخهای سازنده و مفید بیشـتری بدهنـد.
از طرف دیگر ،افراد دارای سبک دلبستگی ایمـن نسـبت بـه
افراد با سبکهای اجتنابی و اضطرابی ممکن اسـت ظرفیـت
بیشتری برای حفظ توجه و آگاهی داشته باشند ،به طوری که
توسط مسائل شناختی و عاطفی مربوط به روابط و دلبستگی
سالم و ایمن تحلیـل نمـیرونـد و بنـابراین افـراد بـا سـبک
دلبســتگی ایمــن در مقابــل افــراد دارای ســطح اجتنــاب و

بحث
هدف از انجام پژوهش حاضـر ،اثـربخشـی آمـوزش شـناخت
درمانی مبتنـی بـر ذهـن آگـاهی بـر سـبکهـای دلبسـتگی و
راهبردهــای مقابلــهای مــادران کودکــان دارای معلولیــت
ذهنیحرکتی بود .هم جهت با یافته هـای مطالعـات پیشـین
یافتههای تحقیق حاضر از اثربخشی آموزش شناخت درمـانی
مبتنیبر ذهـنآگـاهی بـر سـبکهـای دلبسـتگی( )48 ,47و
راهبردهای مقابلهای( )92 ,90حمایت نمود.
از بعد اثربخشی شـناخت درمـانی مبتنـی بـر ذهـن آگـاهی بـر
افزایش الگوی دلبستگی ایمن و کاهش الگوهای دلبسـتگی
اضــطرابی و اجتنــابی مــیتــوان گفــت براســاس شــواهد،
ذهنآگاهی و دلبستگی در بسـیاری از فرآینـدهای عصـبی و
نتایج روانی بـا هـم مـرتبط هسـتند( .)95شـاور و همکـاران
( )4007معتقدند که ذهنآگاهی و دلبسـتگی خیلـی بـه هـم
وابستهاند ،به طوری که افراد با دلبستگی ایمن ذهـنآگـاهی
بهتری نسبت به افراد دارای دلبسـتگی اجتنـابی و اضـطرابی
دارند( .)42ریان و همکاران ( )4007دالیـل متعـددی بـرای
ارتباط دلبستگی ایمن و آگاهی باال از ذهن بیـان نمـودهانـد:
اوال این ارتباط ممکن است وجود داشته باشـد زیـرا دریافـت
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به نشخوار ذهنـی بپردازنـد .ایـن وضـعیت باعـث گسـترش
آسیبهای ناشی از داشتن مشکالت میشود که ماننـد یـک
چرخه تکراری در طول زندگی فرد ادامه پیدا مـیکنـد ولـی،
ذهنآگاهی باعث میشود افراد به جای این که در این چرخه
گیر کنند ،به موقعیت اضطرابآور به صـورت یـک تجربـهی
جدید نگاه کنند .این موضوع ،باعث میشود کـه آنهـا در دام
افکار خودآیند نیافتند تا بتوانند موقعیت را به صورت مثبـت و
قابل تغییر ارزیابی کنند( .)22به همین دلیل اسـت کـه افـراد
ذهنآگاه با وجـود مشـکالت و مسـائل ،همچنـان بیشـتر از
راهبردهای مقابلهای مسألهمدار استفاده کنند .مادران کودکان
معلولیت ذهنیحرکتی از این قاعده مستثنی نیستند .ازایـنرو،
آموزش ذهنآگاهی و ذهنآگاه کردن این مادران به صـورت
پایه ای حتی در صورت وجود کودک معلول ذهنی و حرکتی،
میتواند به آنها را به استفاده از راهبردهای درست مقابلـهای
رهنمود کند .از جمله محدودیت های این پـژوهش در نظــر
نگـرفتن سایر عوامل بود که ممکـن اسـت بـر متغیرهــای
پـژوهش تأثیرگــذار باشــد .همچنــین ایــن پــژوهش در
بــین مادران کودکان دارای معلولیت ذهنـی حرکتـی انجـام
شده است و قابل تعمیم به پدران نمیباشد .پیشنهاد میشـود
پژوهشی مشابه در جمعیت پدران و همشـیرههـای کودکـان
نـاتوان همــراه بـا مرحلــه پیگیـری انجــام شـود .از رویکــرد
شناختدرمانی مبتنیبـر ذهـنآگـاهی بـرای برنامـهریـزی و
افزایش استفاده از سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابلـه
سازنده و سالم در گروههای مختلفی همچون زنان سرپرست
خانوار ،کودکان بیسرپرست و بد سرپرست استفاده شود.
تشکر و قدردانی :گروه پژوهشی الزم مـیداننـد تـا از کلیـه
مادران کودکان معلول ذهنیحرکتی شهر مشهد که در انجام
این پژوهش یاری رساندند ،کمال قدردانی را به عمل آورنـد.
این مطالعه برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد سیده زهـرا
سیدی شـخمزار (بـا کـد شناسـایی )24740704484027 :از
دانشگاه آزاد سبزوار میباشد و با هزینه شخصی ایشان انجام
شده است.
تعارض منافع :نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی ندارند.
منابع

اضطراب باال فضای بیشتری برای آگاهی دارند( .)41از ایـن
رو ،باید گفت آموزش مهارتهای ذهنآگاهی مـی توانـد بـه
گســترش الگــوی دلبســتگی ایمــن را کــاهش و الگوهــای
دلبستگی اضطرابی و اجتنابی مادران کودکان دارای معلولیت
ذهنیحرکتی منجر شود.
از بعد اثربخشی شناخت درمانی مبتنیبر ذهنآگاهی برکاهش
راهبردهای مقابله ای هیجـانی و اجتنـابی و افـزایش میـزان
راهبرد مسألهمدار میتوان بیان داشت کـه برمبنـای پیشـینه
ادبی ذهنآگاهی ،افـراد ذهـنآگـاه مشـکالت و رویـدادها را
قضاوت نمیکنند ،صبور هستند ،به رویدادها و مسایل طوری
نگاه میکنند که گویی برای اولین بار با آنها مواجه شدهانـد؛
به عبارت بهتر ،به جای ایـنکـه بـیتفـاوت نسـبت بـه هـر
رویدادی بگذرند و یا بر مبنای تجارب پیشین ،واکنش زیادی
از خود نشان بدهند ،تالش میکنند که هر بار به رویدادها به
شیوه جدید بنگرند؛ به خودشان و احساساتشان اعتماد دارنـد،
خود را همانگونه که هستند میپذیرند( )97واقعیات درونی و
بیرونی را بدون تحریف ادراک میکننـد ،توانـایی بـاالیی در
مواجهه بـا انبـوهی از تفکـرات و هیجانـات دارنـد( ،)98بـه
رویدادها با تفکر و تأمل پاسخ مـیدهنـد( )94و در شـناخت،
مدیریت و حل مشکالت روزمره ،توانا و مؤثرتر هسـتند(.)20
همه اینها و خصوصیات دیگری از این دست در مورد افـراد
ذهنآگاه بیانگر این است کـه ایـن افـراد بـه دنبـال فـرار از
تجارب و مشکالت خود نیستند بلکه تالش میکنند که انهـا
را بپذیرند و به شیوه نو و جدید تجربه کنند .برمبنای آنچه در
پیشینه ادبیات راهبردهای مقابلهای بیان شـده اسـت ،دوری
گزینی و فرار  -اجتناب ،دو نوع از انواع راهبردهای مقابلهای
هیجانمدار میباشند که مطابق آنچه بیان شد ،این که افـراد
که از توانایی ذهـنآگـاه بـاالتری برخـوردار هسـتند از ایـن
راهبرد مقابلهای کمتر استفاده کنند ،توجیهپذیر است .از سوی
دیگر انسانها به طور معمول رویدادهای تـازه را بـر مبنـای
تجارب پیشین خود قضاوت میکنند و برچسب خوب یـا بـد
میزنند؛ از این رو ،اگر در موقعیتی یک بار شکست بخورنـد،
احتماال برای همیشـه خـود را شکسـت خـورده مـیپندارنـد
بعالوه ،افرادی که از توانایی ذهنآگـاهی برخـوردار نیسـتند،
تمایل به درگیر شدن در فرآیندهای پردازشی خودکار دارند و
کمتر به لحظهی کنونی توجه مـیکننـد .ایـن مسـأله سـبب
میشود که این افراد بیشتر در موقعیت درد خود فرو برونـد و
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