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 چکیده

مادران ( بر سخت رویی روانشناختی (MBCTبا هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی پژوهش حاضر

انجام گرفت. پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  نیمه آزمایشی با طرحانجام شد. روش پژوهش  دارای کودکان استثنایی

به کار  بودند. پرسشنامه تهران شهردر  1398سال در مادران دارای کودکان استثنایینفر از  30جامعه آماری این پژوهش

نفر از مادران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  30رویی بود. ها، پرسشنامه سختآوری دادهبرده شده برای جمع

نفره آزمایش وکنترل جایگزین شدند. برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد و سپس مداخله  15 و به طورتصادفی دردو گروه

ساعته  اجرا شد. ولی در مورد گروه کنترل،  2( برای گروه آزمایش هشت جلسه MBCTآزمایشی)درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی )

مداخله آزمایشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته  هیچ آموزشی در طول دوره تا زمان گرفتن پس آزمون صورت نگرفت. پس از

دارای مادران شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کوواریانس نشان داد که نمرات سخت رویی روانشناختی 

 آگاهی ذهن بردر پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش پیدا کرده است. بنابراین شناخت درمانی مبتنی  استثناییکودکان 

MBCT)) داری دارد. تاثیر معنی مادران دارای کودکان استثنایی روانشناختی روییبرسخت 

 .مادران دارای کودکان استثناییشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، سخت رویی روانشناختی،  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

1وجود یک کودک استثنایی بررسی های مختلف  م می زند و خانواده را با چالش مواجه می کند.در خانواده نظم معمول آن را به 

پدیدآیی نشان داده اند که حضور کودک معلول به طور قابل مالحظه ای کارکرد خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث 

2مشکالت روانشناختی در والدین می شود )الرکان و کوزوکارا (.  داشتن یک کودک دارای 9۶13به نقل از رضایی و خانجانی،  

3اختالالت رشدی 4آنقدر استرس زاست که بهزیستی جسمی و روانشناختی  مراقبان را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ایجاد  

5اضطراب ۶، استرس در اعضای خانواده شده و خانواده را با چالش مواجه کرده و مانع کارکرد متعارف خانواده مانند تربیت فرزندان،  

 (.139۶بط اجتماعی،اشتغال، اوقات فراغت و روابط زناشویی می شود)رضایی و خانجانی، روا

تر هستند و نسبت به شود که در برابر فشار روانی مقاومرویی روانشناختی در مورد افرادی به کار برده میاصطالح سخت

کنند و در قبال عقاید و تغییرات احساس می بیشتر افراد کمتر مستعد تعارض بوده و معموالً بر زندگی خود کنترل بیشتری

رو، توانایی سازگاری و کنترل بیشتری (. به عبارتی افراد سخت2009)هورسبرگ، شرمر، وسلکا و ورنان،  .جدید پذیرا هستند

7آورینسبت به شرایط محیطی دارند و در برابر تغییرات، توان تاب آیند )نریمانی بیشتری داشته و به راحتی با تغییرات کنار می 

8رویی دارای سه مؤلفه اساسی شامل کنترلسخت (.1388و عباسی،  9های متنوع زندگی(، تعهد)قابلیت کنترل کردن موقعیت   

1)تمایل به درگیر شدن، برخالف دور شدن از انجام کاری( و چالش 0 که تغییرات در زندگی امری طبیعی است( )قابلیت درک این 

1گ و آالرکنباشد )ایچلیمن، بولینمی 1 رو، توانایی سازگاری و کنترل بیشتری نسبت به شرایط محیطی (. افراد سخت2010، 

1آوریدارند و در برابر تغییرات، توان تاب 2 (. 1388آیند )نریمانی و عباسی، راحتی با تغییرات کنار میبیشتری داشته و به 

 بیشتری منابع به زاهااسترس به پاسخگویی برای شخص آن، بر مبنای که است دانشی یزاییده همچنین، سرسختی روانشناختی

 نسبت خوشبینانه دیدی و پرورش امکان سرسخت فرد به که است کنترل از بنیادی یک احساس به عبارتی، کند؛می پیدا دست

 هااسترس به پاسخگویی برای شخص آن، مبنای بر که است دانشی یزاییده روانشناختی دهد. سرسختیمی روانی هایاسترس به

 به دستیابی امکان سرسخت فرد به که است کنترل از بنیادی احساس یک عبارتی، به کند؛می پیدا دست بیشتری منابع به

   (.1390همکاران، و دهد)نریمانی می را مؤثر و مفید راهبردهای از تعدادی

آگاهی )MBCT( یک رویکرد درمانی است که به افراد یاد میدهد افکار خودآیند، عادت ها، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

نشخوارهای ذهنی، افکار و احساسات منفی خود را چگونه تغییر جهت دهند، نسبت به آنها آگاه شوند و در چشمانداز وسیع 

1تری افکار و احساسات خود را ببینند )تیزدیل، سگال و ویلیامز 3  ،1994.)   

1ی مبتنی بر ذهن آگاهیگروه درمانی شناختی درمان 4 دهد چگونه الگوی نشخواری، عادتی، و خودکار به بیماران آموزش می 

انداز ذهن را به محض شناسایی به الگوی متفکرانه و عمدی ذهن تبدیل سازند، به گونه ای که تفکرات و احساسات منفی از چشم

ناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن برنامه درمانی وسیع تری به عنوان رخدادهای ساده گذرنده در ذهن شناخته شوند. ش

(. در آموزش 1387گروهی است که با تکالیف خانگی روزانه در بین جلسات درمانی همراه است )یونسی، رحیمیان بوگر، 

(MBCT) گیرند که چطور به طور متفاوت با افکار و احساسات منفی خود رابطه برقرار کنند و برتغییر محتوای بیماران یاد می

باورها و افکار متمرکز شوند. همچنین یاد میگیرندکه افکار خودآیند، عادتها، نشخوارهای ذهنی، افکار و احساسات منفی خود 

                                                             
1-exceptional child 
2- larcan & Cuzzocrea 
3-divelopmental disorder 
4-Physical and phychological well-being and repetitive  
5-anxiety 
6-estress 
7. Resiliency 
8. Control 
9. Commitment 
1 0. Challenge 
1 1.  Eschleman, Bowling & Alarcon 

1 2. Resiliency 
1 3 Teasdale & Segal & Williams 
1 4 . mindfulness Based Cognitive Therapy 



را چگونه تغییر جهت دهند، نسبت به آنها آگاه شوند و در چشمانداز وسیعتری افکار و احساسات خود را ببینند )سمپل و لی  

  .)2011، 

بتنی بر می به بررسی اثربخشی درمان شه( در پژو1398در همین راستا نتایج پژوهش صغری کربالیی و اکبری زاده )  

رات سخت رویی نشان داد نم اھدکان طیف اتیسم بوده است. یافته پذیرش و تعهد بر سخت رویی روانشناختی مادران دارای کو

بر پذیرش و  روانشناختی درپس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش افزایش پیداکرده است. بنابراین درمان مبتنی

ی به بررسی شهدر پژو (1398کیانی راد)همچنین تعهد برسخت رویی روانشناختی مادران دارای کودکان طیف اتیسم تاثیردارد. 

نشان  اهافتهیبر سخت رویی روانشناختی بیماران مبتال به سرطان بوده است.  هیآگا نھاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذ

پیدا کرده  داد نمرات سخت رویی روانشناختی بیماران سرطانی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش افزایش

 ر دارد.بر سخت رویی روانشناختی بیماران مبتال به سرطان تاثی هیآگا نھدرمانی مبتنی بر ذ است. بنابراین شناخت

( بر سخت (MBCTشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیبنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا   

 داری دارد؟تاثیر معنی مادران دارای کودکان استثناییرویی روانشناختی 

مادران دارای کودکان ( بر سخت رویی روانشناختی (MBCTشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی فرضیه پژوهش

 .تاثیر دارد استثنایی

 روش 

نفر از  30ژوهشپیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری این پ نیمه آزمایشی با طرحروش پژوهش 

-تپرسشنامه سخ ها،آوری دادهبه کار برده شده برای جمع بودند. پرسشنامه تهران در شهر تثناییمادران دارای کودکان اس

فره آزمایش وکنترل ن 15نفر از مادران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و به طورتصادفی دردو گروه  30رویی بود. 

( برای MBCTمداخله آزمایشی)درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ) جایگزین شدند. برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد و سپس

فتن پس آزمون ساعته  اجرا شد. ولی در مورد گروه کنترل، هیچ آموزشی در طول دوره تا زمان گر 2گروه آزمایش هشت جلسه 

 صورت نگرفت. پس از مداخله آزمایشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. 

های شخصی کوباسا این پرسشنامه براساس دیدگاه :15های شخصی(یدگاهدیابی ینهمزرویی )آزمون پرسشنامه سخت

 هاجمله بودن نادرست یا و میزان درست باید آزمودنی که است شده تشکیل ماده 50 از آزمون ( ساخته شده است. این197۶)

درست نیست  اصالً جمله آن که است این یصفر نشان دهنده عدد کند. مشخص سه تا صفر از ایمقیاس چهار درجه یک با را

 جویی، مبارزه فرعی سه مقیاس آزمون از این است. درست کامالً از نظر آزمودنی خاص یجمله آن که دهدمی نشان سه عدد و
اند. این آزمون توسط داده خود اختصاص به را از آزمون ماده 17و  1۶، 17 آنها از یک که هر شده است تشکیل کنترل و تعهد

( 1393(. کهریزه، بزازیان و قمری )1374یی آن محاسبه شده است )قربانی، و محتوا( ترجمه شده و روایی صوری 1374بانی )قر

رویی روانشناسی و عملکرد خانواده با بهزیستی ذهنی پرستاران ضریب پایایی این آزمون را با در پژوهشی با عنوان رابطه سخت

 شود.می گذاریآزمون، به صورت معکوس نمره ماده 39آوردند.  دستبه  0/82استفاده از آلفای کرونباخ 

 نتایج

 های توصیفیشاخص
روییمعیار نمرات سخت: میانگین و انحراف1جدول   

 آزمون شاخص
 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

س خ ت ر و ی  ی

 4/572 18/753 3/678 16/567 آزمونپیش کنترل

                                                             
1 5.  Personal Views Survey 



 4/387 19/387 3/286 22/375 آزمونپس

 جوییمبارزه
 5/247 20/524 4/428 21/564 آزمونپیش

 5/867 21/384 4/378 26/383 آزمونپس

 تعهد
 4/377 18/128 3/138 19/427 آزمونپیش

 4/242 19/378 4/684 97825/ آزمونپس

رویی )کنترل، های سختمیانگین گروه آزمایش در خرده مقیاس نمراتکه نشان می دهد  1جدول  به نتایج توجه با

 به نسبت آزمونپس نمره کنترل در گروه است، امّا یافته افزایش آزمونپیش نسبت به آزمونپس جویی و تعهد( درمبارزه

 دهد.نمی نشان تغییر چندانی آزمونپیش

 آمار استنباطی

 اسمیرنوف -آزمون کلموگروف 
 .قرار گرفتهای پژوهش مورد استفاده اسمیرنوف نیز برای آگاهی از نرمال بودن داده -کلموگروف آزمون 

 
 

هااسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده –: آزمون کلموگروف 2جدول   

 
 اسمیرنوف -آزمون کلموگروف 

 Df P آماره

 0/066 30 0/157 رویی روانشناختیسخت

اسمیرنوف باالتر از  –در آزمون کلموگروف رویی روانشناختی سختداری متغیرهای طح معنیس 2با توجه به نتایج جدول 

(Sig= 0/05 به دست آمد. با توجه به اینکه در آزمون کلموگروف )- داری باالتر از اسمیرنوف سطح معنیSig= 0/05  نشان

 ال است.ها نرمتوان گفت که توضیح دادهباشد، میها میدهنده نرمال بودن داده

تاثیر  مادران دارای کودکان استثنایی( بر سخت رویی روانشناختی (MBCTشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیفرضیه : 

 .دارد
 رویی روانشناختیسخت در و آزمایش کنترل گروه دو تفاوت مانكوا( ) متغیره چند کوواریانس آزمون : نتایج3جدول

2 ح معناداریسط F المدا ویلكز منبع شاخص های آماری
ETA

 

 0/417 0/041 5/687 ۶89/0 گروه

(، نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری )مانکوا(، تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش )مداخالت( 2با توجه به نتایج جدول )

انشناختی، تفاوت رویی رودهد. بر اساس این نتایج، بین دو گروه در زمینه سخترویی روانشناختی را نشان میدر حیطه سخت

شناخت درمانی توان گفت، تفاوت بین نمره دو گروه، بیان کننده این مطلب است که معناداری  وجود دارد. به عبارت دیگر، می

 .تاثیر دارد مادران دارای کودکان استثنایی( بر سخت رویی روانشناختی (MBCTمبتنی بر ذهن آگاهی

 رویی روانشناختیهای سختمقیاسخرده :  نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره4جدول

مجموع  متغیر منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 0/194 0/039 5/185 5/567 1 5/567 کنترل گروه

 0/219 0/032 4/854 6/278 1 6/278 جوییمبارزه

 0/165 0/036 6/635 5/971 1 5/971 تعهد



ها از نشان می دهد که عامل گروه یا مداخله انجام شده روی گروه آزمایش، در مورد خرده مقیاس 4تایج جدول با توجه به ن

باعث ایجاد تفاوت در این خرده ( (MBCTآگاهی ذهن بر مبتنی درمانیتوان گفت لحاظ آماری معنادار هستند. بنابراین می

 جویی و تعهد را افزایش داده است.ترل، مبارزهها بین دو گروه آزمایش و گواه شده و میزان کنمقیاس

 

 بحث و نتیجه گیری

تاثیر  مادران دارای کودکان استثنایی( بر سخت رویی روانشناختی (MBCT شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیفرضیه : 

 .دارد

دارای مادران ویی روانشناختی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کوواریانس نشان داد که نمرات سخت ر

در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش پیدا کرده است. بنابراین شناخت درمانی مبتنی بر ذهن  استثناییکودکان 

داری دارد. این یافته ها با نتایج تاثیر معنی مادران دارای کودکان استثنایی( بر سخت رویی روانشناختی (MBCTآگاهی

صغری کربالیی و اکبری زاده )1398(، کیانی راد)1398(، خانجانی و رضایی)1395(، قراء زیبائی و همکاران )1391(، 

 بونو)2013(، فایندلیر)201۶( هاپکو و همکاران )2008(، واینی )2009(، )2007( همسو می باشد.

ی مراقبان را تحت تاثیر داشتن یک کودک دارای اختالالت رشدی آنقدر استرس زاست که بهزیستی جسمی و روانشناخت

قرار می دهد و باعث ایجاد اضطراب، استرس در اعضای خانواده شده و خانواده را با چالش مواجه کرده و مانع کارکرد متعارف 

(. 1397)فالح زاده و همکاران،  خانواده مانند تربیت فرزندان، روابط اجتماعی،اشتغال، اوقات فراغت و روابط زناشویی می شود

تی از قبیل یاس و ناامیدی نسبت به آرزوها و امید داشتن فرزندی عادی، هماهنگ کردن وظایف معمول خود با برنامه مشکال

درمانی کودک، سازگاری عاطفی با موقعیت جدید، صرف زمان زیاد برای درمان و مراقبت کودک، پرداختن به مشکالت مدرسه 

بود حمایت اجتماعی از جمله مسائلی است که خانواده با آن مواجه )برچسب خوردن( و کم و مشکالت رفتاری، احساس ننگ

 .(139۶)درویشی و خیاطیان، است

رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی نیز  با کاهش افکار خودآیند منفی، به فرد این امکان را می دهد که بر افکار  -درمان شناختی

ز آینده و یا نشخوار افکار ناخوشایند گذشته، از افکار اطالع یافته خود کنترل بیش تری داشته باشد و به جای تمرکز بر نگرانی ا

و بر آن ها تسلط یابد. به عبارت دیگر درمان شناختی رفتاری با کاهش افکار منفی فرد را توانمند می سازد و موجب می شود تا 

ت به صورتی اثربخش تر و کارآمد تر عمل از فرآیندهای ذهنی خودآگاهی یابد و به او این امکان را می دهد در در مقابل مشکال

 (.1394)آقاجانی و همکاران، کند

 بدین برد. می سود شرطی تقویت اصول از و شود می بیمار اعمال و طرز تفکر در شناختی تغییر به منجر آگاهی، ذهن درمان

 باعث مستمر طور به تمایل این و یندبب باالتر گامی در را خود کند تا می تالش بعدی گام به رفتن برای مبتال فرد که ترتیب

 اشکاالت و نواقص و دهد می ادامه خود فردی درمان به و آگاهی، آرامش عین در و شود می بیمار مرحله به مرحله تدریجی بهبود

 تعدیل باعث آگاهی ذهن چون گفت توان می (. همچنین،2008)پاترایزیا و همکاران، نماید می حل حضوری جلسات در را خود

 و هیجانات پذیرش و دیدن واضح به و شود می و جسمانی روانی احساسات به نسبت آگاهی افزایش و قضاوت بدون حساساتا

و جریان بهبودی خود را به خوبی لمس می کند)بیشوپ و   کند می کمک افتند، می اتفاق که همانگونه فیزیکی، های پدیده

دهد. ابر مشکالت روانی اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش میسازی در بررویی نوعی مصونسخت(. 2004همکاران، 

ای برای تحمل سختی و عوامل خطر دارد، اگر میزان عوامل حمایتی فرد محدود باشد، کمترین عوامل خطر نیز هر فردی آستانه

رویی او در مواجهه با عوامل خطر باشد، سخت یر بگذارد، اما اگر فرد عوامل حمایتی بیشتری در اختیار داشتهتأثتواند بر فرد می

 یابد.آمدن نتایج مثبت در شرایط خطر افزایش می به دستافزایش خواهد یافت و امکان 

 پیروی را خود و استقالل حس و مختلف شرایط با مقابله خود برای توانایی به شخص اعتماد بیانگر سرسختی دیگر از سوی

فرد می شود.  در تطابق ارتقای بهبود بهتر، زندگی داشتن به همچنین منجر می شود لکردعم ارتقاء سبب و می دهد افزایش



 تبدیل بی خطر تجربه ای به را فشار روانی که شیوهای یعنی مسئله حل فعال ٔەشیو از با مشکالت برخورد برای سرسخت افراد

  (.1394کوچک زاده و همكاران،)می گیرند بهره می کند

 در مراقبت عینی و روانی بار کاهش برای روان شناختی مداخله های سایر کنار در مداخله این که می شودبنابراین پیشنهاد 

 گفت روان درمانی ذهن آگاهی، می توان مجموع در. شود ارائه دارند، عهده به را فرزندان این از نگهداری مسئولیت که مادرانی

 می باشد. افراد در روانی مشکالت بروز از پیشگیری و انرو سالمت ارتقا حوزه در کارامد و موثر برنامه ایی

 منابع

 کاهش آموزشی روش اثربخشی (.1394زینب) پور، محسن و محمدباقر بناب، غباری محمد، نریمانی، غالمعلی، افروز، ااهلل، سیف آقاجانی،

 سال1394 استثنایی، کودکان ذهنی، انتو کم آموزان دانش مادران در کودک مادر تعامل ارتقای در ذهن آگاهی بر مبتنی استرس

 .   84-75 . 1شماره پانزدهم،

(. اثر آموزش شفقت نسبت به خود بر شادکامی و کیفیت زندگی  مادران کودکان دارای اتیسم. فصلنامه 139۶درویشی،سونیا؛ خیاطیان، فلور.)

 . 119-128، ص 4کودکان استثنایی، سال شانزدهم. شماره 

 و دانش در دانشجویان.فصلنامه استرس با مقابله هایسبک با روییسخت رابطه (.1392) ف، محمدباقردهقانی، اکرم، وکجبا

 .118-3،8،112تندرستی،

(.  اثربخشی روش مداخله حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازسازی شناختی بر بهبود کیفیت 1395رضایی سعید. خانجانی مهدی. )

 دکان با اختالل اتیسم عملکرد پایین.مجله ی بالینی.زندگی و کاهش احساس گناه والدین کو

بر سخت رویی روانشناختی  (ACT) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(. 1398)فاطمه صغری و اکبری زاده، اعظم ،کربالیی هرفته

توانمندسازی با محوریت در روانشناسی،کاربردها و  مادران دارای کودکان طیف اتیسم، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر

 .های کشورانجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاه رواندرمانی، تهران، دانشگاه شمس گنبد و با حمایت

دانشجویان پرستاری.  و سالمت عمومی (. بررسی رابطه بین هوش هیجانی1394کوچک زاده طالمی، سبحانه، علیزاده، شیوا، نمازی، آسیه)
 .148-13۶ ، صص2، شماره ۶علوم پزشکی، سال وسعه آموزشفصلنامه مرکز مطالعات و ت

 سرطان، به مبتال بیماران روانشناختی رویی سخت بر (MBCTی)ھآگا نھذ بر مبتنی درمانی شناخت (. اثربخشی1398یاسر) راد، کیانی

 و گنبد شمس دانشگاه تهران، ی،رواندرمان محوریت با توانمندسازی و روانشناسی،کاربردها در اخیر های نوآوری ملی کنفرانس پنجمین

 کشور. دانشگاههای آموزشی گروههای و ها انجمن حمایت با

 مدیریت، فراسوی. فرسودگی شغلی با آوریخودتاب و روانشناختی سرسختی بین ارتباط بررسی(. 1388) مسلم عباسی، محمد؛ نریمانی،

2(8)، 92-75. 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy 
(MBCT) on psychological hardiness of mothers with exceptional children. The research method was 

quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of 

this study was 30 mothers with exceptional children in 1398 in Tehran. The questionnaire used to 
collect data was a hard-nosed questionnaire. 30 mothers were selected by convenience sampling 

method. And were randomly substituted in two groups of 15 experimental and control. Pre-test was 

performed for both groups and then experimental intervention (mindfulness therapy (MBCT) was 
performed for the experimental group for eight 2-hour sessions, but for the control group, no training 

was performed during the course until the post-test. After the experimental intervention, post-test was 

taken from both groups.The results of data analysis using covariance showed that the psychological 

hardiness scores of mothers with exceptional children in the post-test increased compared to the pre-
test. MBCT-based mindfulness therapy has a significant effect on the psychological rigidity of 

mothers with exceptional children. 

Keywords: mindfulness-based cognitive therapy, psychological rigidity, mothers with exceptional 
children. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


