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 چکیده

زیستی روانشناختی  و درماندگی هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در  به

پس آزمون  -روانشناختی مادران کودکان دارای اختالل یادگیری خاص بود. این مطالعه از نوع تجربی و با طرح  پیش آزمون 

همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان کالس سوم تا پنجم مراجعه کننده به مراکز ناتوانی 

نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند  30بود. از این تعداد،  1397-1398شهر تهران در سال تحصیلی  یادگیری

جلسه یک و نیم ساعته  8نفر( قرار گرفتند. گروه آزمایش در  15و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل )هر گروه شامل 

-M.H.Iابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه  سالمت روانی جامعه ایرانی) درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند.

و به کمک آرمون کواریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که  SPSS 22 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار (28

بر ذهن آگاهی، درماندگی روانشناختی را کاهش  بین گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد و مداخله مبتنی

بنابر این، با توجه به یافته ها می توان نتیجه (P <0/05) و بهزیستی روانشناختی را افزایش می دهد  (P <0/05) می دهد

ناتوانی گرفت که یک برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش مشکالت روانی و افزایش سالمت روان در مادران کودکان دارای 

 .در یادگیری خاص می شود

 اختالل یادگیری خاص  آموزش کاهش تنیدگی، ذهن آگاهی، بهزیستی روانشناختی، درماندگی روانشناختی،واژگان کلیدی:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 راهنمای اساسبر .می اید به شمار ضعیف تحصیلی عامل کار کرد مهم ترین درصدی، 15 تا 5 فراوانی با خاص یادگیری اختالل

مشکالت  به صورت نیناتوا این دارد.  قرار رشدی  -عصبی طبقه اختالل در یادگیری ناتوانی روانی، اختالالت آماری و تشخیصی

مشکالت  این .می گردد آشکار تحصیلی نخست سال های در با سن، متناسب تحصیلی مهارت های کسب در نارسایی و یادگیری

 دارد. مشکالتن حرکتی عصبی یا رشدی و نارسایی ذهنی ناتوانی های با ارتباطی و ادامه پیدا کرده شش ماه حداقل به مدت 

 (. 2013است )انجمن روانپزشکی آمریکا،  ریاضی محاسبات و نوشتاری بیان خواندن، مشکل در عبارت اند از:

 یادگیری ویژه تالالاخت ، برایDSM-IV معیارهای (DSM-5روانی) اختاللهای آماری تشخیصی و راهنمای پنجم ویراست

 فاهی،ش زبان تحصیلی، نظیر مهارت چند یا یک که دهد پوشش را جداگانه ای  و اختالل های مستقل تا گسترش داده را

 (. مطالعات1393می کند ) گنجی،  ذکر نیز شدت سطح اختالل، هر برای و محدود می کند  را ریاضیات یا کتبی زبان خواندن،

 از ییسطوح باال و محرومیت احساس بهداشت، قبیل از استثنائی، محدودیت هایی ودکانک مادر و پدر که نشان می دهد

با  کانکود والدین که هستند می کنند برخی مدعی تجربه عادی والدین کودکان به نسبت را افسردگی و استرس اضطراب،

سوءمصرف  و داروها زا استفاده بارداری، اندور مراقبت در ژنتیکی، ناتوانی یادگیری اختالل به خاطر است ممکن یادگیری اختالل

 (. 1398ی بناب، کنند )احمدی، خیراتی و غبار گناه احساس و خود بدانند فرزند مشکالت مسؤول مستقیم به طور را خود مواد،

 راز یک نرا همچو فرزندشان یادگیری اختالل والدین، از برخی تا می گردد گناه موجب و شرم بی ارزشی، احساس اغلب

 (. 1395نمایند )نادری و سیف نراقی،  پنهان

 این رغم به. تاس همراه فراوانی ناراحتیهای و مشقات با فرایند این گرچه ،است لذتآور والدین برای کودك تولد فرایند

 به ولی ،دمیپذیرن را خود کودك و کرده ایجاد والدین در اعتماد احساس معموالً کودك بودن  سالم که گفت باید ،مشکالت

شود  می شروع مشکالت و گردد می مبدل یأس به امیدها و آرزوها تمام، خود فرزند ذهنی یا جسمی نقص از آگاهی محض

برقرار می کند مادر  (. جدای از این موارد، اولین شخصی که به طور مستقیم با کودك ارتباط1397)صادقی، لطیفی و آقا بابایی، 

 پدران با یسهمقا در هستند، یادگیری و روانی دارای اختالل های که کودکانی انمادر گویای آن هستند که  پژوهش ها است.

 کودکان ادرانمهستند،  بیشتری حمایت نیازمند می کنندکه تجربه را فشار بیشتری و درگیرند کودك رفتاری مشکالت بیشتر با

 اهداف به یدندر  رس توانایی هایشان به نسبت منفی احساسات با و شکنند درهم به دلیل این مشکالت است ممکن ناتوانی با

 (.1398غباری بناب،  تأثیر بگذارد )احمدی، خیراتی و آنها عواطف بر می تواند واین شوند نگرانی دچار امیدشان دست دادن از و

 تی ،اضطراب  و سایر مشکالت روانشناخ افسردگی، روانی شده که سر آخر  به سبب  بروز فشار ناتوانی دچار کودك داشتن

وظیفه  و فرزندان فشارآور نیازهای به دلیل  والدین این و سالمت می شود والدین در جسمی واکنش های نیز و منفی احساسات

 در روانی اختالالت میانگین دلیل همین (. به1391می گیرد )سیف نراقی و نادری،  قرار حاشیه در آنان، از مراقبت سنگین

1)مپسیاست  عادی کودکان مادران از باالتر خاص نیازهای با فرزندان دارای مادران (. در این موارد توجه به سالمت روانی 2006، 

می توان سالمت روانی را در دو حوزه یا بعد  قرار داد، درماندگی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی.  آن ها بسیار با اهمیت است. 

 نشناختیروا ماندگیدربا فعالیت های روزانه شخص تداخل دارد، درماندگی روان شناختی، یک حالت ناراحتی روانی است که 

ی ربیمای ها نشانهو  پرتی اسحو اب،ضطرا وه،ندو ا غم .دشو دیجاا دخو و انیگرد ،یستز محیط منفی از  نظر طبق بر نداتو می

 به نشناختیروابهزیستی . (1395)حیدریان سامانی، سجادیان و حیدری، ندباش می نشناختیروا ماندگیدر نمایان گر روانیی ها

 اصطالح ینا آغازدر ، ستا مناسب روان شناختی تجربهو  دعملکر هکنند منعکسکه، میکند  رهشای اا هشد ندگی تجربهز کیفیت

از  یکی انعنو به اما امروزه، ست. ا هشد مطالعه ابضطرو ا گیدفسرا مانند منفی هیجانی تحاالو  نیروا سیبآ نبود حسب بر

کرده  معطوف دخو بهرا  پژوهش گرانو  ننشناسااز روا ریبسیا توجه گذشته ههدو د لخالدر  عمومی سالمت صلیا یها مولفه

 ،یچون افسردگ یحاالت مختلف(. مادران کودکان دچار نارسایی ممکن است، 1394است )پروانه، مومنی، پروانه و کریمی، 

                                                             
1 -Mapsea 



 لیحاالت دال نیدهند. اگرچه ا یاز خود نشان م ینامطلوب یها را تجربه کرده باشند و به دنبال آن واکنش یدگیاضطراب و تن

این ناتوانی ها  از یک سو و مورد  در یاند که کمبود دانش و اطالعات کاف دهیعق نیاز پژوهشگران بر ا یاریدارد اما بس یمتعدد

عوامل بروز واکنش های نا مطلوب  نداشتن توانایی ها و مهارت های کنار آمدن و روبه رو شدن با این وضعیت از سویی دیگر از

تواند به  یگونه مادران م نیکه در ارتباط با ا یآموزش یها وهیاز ش یکیراستا،  نیدرا(. 1394در آن ها است  )تهرانی و رضایی، 

خته ی است که پیشتر با عنوان برنامه کاهش تنیدگی و تن آرامی شنادگیبر کاهش تن یمبتن یکار گرفته شود، آموزش ذهن آگاه

 عنوان به این تلفیق از که دارد اشاره سنتی درمانی شناختی رفتار های با نظار تفکر فنون تلفیق به درمانی شیوه می شد، این

 به آن شرقی ه های ری از نشأت گرفتن با اخیر ل های سا در که است هایی روش وجزو کنند یادمی رفتاردرمانی سوم موج

 موضوع هایی بر تأکید با رویکرد (. این1394است )تهرانی و غالمرضایی،  یافته رونق ناختین ش روا ه های مداخله برنام صورت

روانشناختی می پردازد )کنگ، اسموسکی و  حاالت بهبود به دیالکتیک، روابط معنویت، ذهن آگاهی، ارزش ها، پذیرش، مانند

2روبینز می  اتفاق آنچه درباره بدون اظهارنظر و قضاوت ونبد هست، اکنون آنچه هر با لحظه یعنی در (. ذهن آگاهی،2011، 

 (. 1398توضیح )احمدی، خیراتی و غباری بناب،  محض بدون واقعیت تجربه یعنی افتد؛

 یک تجربه، ویژه نسبت به ذهنی جهت گیری های مراقبه، با ترکیب در است که فنی ذهن آگاهی، آموزش دیگر، تعریفی در

 می کند. تشویق  را احساسات و درافکار درگیری رساندن حداقل به با یا غیرقضاوتی نحویبه  حال نسبت به زمان آگاه شدن

روان درمانی محسوب می شود ) مک  موج مولفه های مهم از و مشتق شده رفتاری –شناختی ن های ازدرما درمانی شیوه این

3کارنی، اسکولز و جری که  است تنیدگی کاهش آگاهی مبتنی برذهن  ذهن آگاهی، آموزش آموزش روش (. رایج ترین2012، 

 ذهن یاصل سمیمکان(. 1394شود )تهرانی و غالمرضایی،  می آرامش آموزی شناخته برنامه و تنیدگی کاهش برنامه شکل به

 یتوجه طیمح کیمثل تنفس،  یمحرك خنث کی یتوجه است، چرا که متمرکز کردن مکرر توجه رو یخود کنترل یآگاه

4رد سامپل رید و میلرمی او مناسب به وجود (.  پژوهش ها نشان داده اند که ذهن آگاهی در در مان بسیاری از اختالالت 2005، 

5استین برن لوتان و (. تانی،1394روانشناختی کارایی داشته است )تهرانی و غالمرضایی،   آموزش پیامد های بررسی در (،2012) 

ه  نشان کاهش موجب معناداری به طور بالینی و نظر آماری اهی ازذهن آگ ت های مهار آموزش که ذهن آگاهی بیان کردند

 می شود.   اضطراب آسیب پذیری و های خلق

6ریان و براون نتایج مطالعه آن  .پرداختند شناختی روان بهزیستی در آگاهی نقش ذهن بررسی به ای مطالعه در ( 2003) 

 .است همراه شناختی روان بهزیستی با افزایش آگاهی ذهن افزایش که   داد نشان ها 

7همکاران و دوگار  پاکستان در را ذهنی توان کودکان کم والدین پزشکی روان وضعیت و پژوهشی بهزیستی ( در2011) 

داده  نشان را همبستگی هوشی تأخیر با از کودکان مراقبت و والدین استرس بین قبلی مطالعات هر چند برخی .کردند بررسی

 بر ذهنی توانی کم با دادن کودك پرورش با ارتباط در پاکستان، مانند حال توسعه در کشورهای در جودمو اطالعات اما بودند،

 والدین که داد نشان پژوهش این نتایج بوده است. کم بسیار آنها روانی شناسی آسیب برای و خطر والدین عملکرد کیفیت

 اولیه تحقیقات .دارند احتیاج روان سالمت ارزیابی به و هروانی داشت شناسی آسیب برای بیشتری خطر ذهنی توان کودکان کم

 مناسب بیانگر بودند، و معلمان مربیان والدین، جمله از آن ها مراقبان و اتیسم افراد آگاهی بر ذهن از استفاده زمینة در که

8این افراد است )سینگ برای درمان این بودن 9لتانگ و لیلی (. 2011،   ذهن بر مبتنی موزشی -روانی  برنامة اثربخشی( 2015) 

1همیچنین پژوهش نیسدادند.  نشان اتیسم والدین کودکان در استرس کاهش و آگاهی ذهن افزایش بر آگاهی را 0 ( نشان 2014) 

 روانی سالمت و کاهش را استرس رشدی با تأخیر کودکان والدین در تواند می آگاهی ذهن بر استرس مبتنی کاهش داد آموزش

صادقی، آقابابایی  شود.  نیز ن کودکا در این   رفتاری ت مشکال به کاهش منجر تواند می آن دنبال به چنین هم .دهد را افزایش
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 تاب و هیجان شناختی، تنظیم روان بهزیستی بر آگاهی ذهن گروهی (، در پژوهشی با نشان دادند که، آموزش1397و لطیفی )

 روانی والدین سالمت و بهداشت به کمک برای شیوه این از توان می و اشتهتأثیر د ذهنی توان کم کودکان دارای مادران آوری

 .نمود استفاده

ذهن  ربمبتنی  برنامه گرفت، نتیجه ( در پژوهش خود نشان دادند که، می توان1398احمدی، خیراتی و غباری بناب )

 .شود می ویژه یادگیری اختالل اب کودکان مادران در روان سالمت افزایش و روانشناختی مشکالت کاهش موجب آگاهی،

 توان کم ودکانک مادران عمومی سالمت افزایش در درمان اثربخشی به توجه ( نان دادند که، با1394تهرانی و غالمرضایی )

 کنند، میه مراجع مشاوره مراکز به اثربخش درمان دریافت منظور به مراجعانی که برای تواند می درمانی روش ذهنی،این

 .باشد بیمناس گزینه

مثبت می  زندگی سبک در تغییراتی باعث آگاهی آموزش ذهن تمرین یدهد م ن نشا که وجوددارد به  طورکلی شواهدی 

 مشکالت با توانایی مقابله ایمنی، سیستم افزایش مزمن، کاهش در کاهش فیزیکی اضطراب، و تنیدگی کاهش شامل که شود

افزایش یافته  احساس تمرکز، نسبت به خود، بهبود آگاهی افزایش بدخوابی ها، کاهش عواطف منفی، با مواجهه توانایی زندگی،

 به عنوان (. عالوه بر این ذهن آگاهی1394می شود تهرانی و غالمرضایی ) اعتیادآور رفتارهای کاهش بهزیستی و و شادی از ای

 آشفتگی و است مؤثر ناتوانی دچار کودکان مراقبت کردن از از ناشی خستگی کاهش و فردی رشد در شخصی منبع یک

1) جونز  می دهد کاهش را آنها والدین روانشناختی 1  چنانچه شد، بیان که به مطالبی توجه با (. بنابر این، 2018و همکاران،  

 برای ازسوی دیگر، و مدیریت کند را خود فرزند ناسازگارانه رفتارهای نمی تواند باشد، قرار داشته نامساعدی شرایط در مادر

روانی و کاهش  بهزیستی توجه به لزوم و می رسد به نظر ضروری درمانی کودك، مداخله های -والد نامناسب تعامالت آثار اهشک

است، بنابر این  مطرح بیش از پیش می شوند گرفته در نظر خانواده اصلی پایه های به عنوان که مادران درماندگی روانشناختی

نامه  کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی در تحمل پریشانی مادران کودکان با اختالل اثربخشی آموزش برهدف پژوهش حاضر، 

 یادگیری خاص می باشد.

 روش

ادران دانش م کلیه شامل آماری بود. جامعه کنترل گروه با پس آزمون-پیش آزمون طرح با آزمایشی مطالعه یک حاضر پژوهش

میان آن  بود که از 97-98  تحصیلی سال در تهران شهر انی ها ی یادگیریناتو مراکز به مراجعه کننده مقطع ابتدایی آموزان

تصادفی  ورتصبه  نفر(  15و کنترل ) هر گروه  آزمایش دو گروه در و انتخاب ساده تصادفی نمونه گیری روش با نفر 30ها 

و  بود هشپژو در شرکت در ترضای و خاص یادگیری دارای اختالل فرزند داشتن شامل پژوهش به ورود شدند. مالك جایگزین

آموزشی  رنامهب در جلسه دو از بیش حضور نبود و درمان های روانشناختی سایر از همزمان استفاده شامل هم خروج مالك های

یک هر هفته  یبا توال و یگروه وهیبه ش یاقهیدق 90جلسه  8 آموزش دراز هر دو گروه، جلسات  آزمونشیبعد از گرفتن پ .بود

 آزمونر دو گروه پساز ه، نکردند. پس از اتمام جلسات افتیدر درمانیاما گروه کنترل  ،اجرا شد شیگروه آزما یاعضا یجلسه برا

 به عمل آمد.

 ابزار

سوالی سالمت روانی است که یک آزمون  34فرم کوتاه مقیاس   ( : مقیاس سالمت روانی MHI-28)  مقیاس سالمت روانی

تا  1یستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از نمره سوالی است و دو وضعیت بهز 28

 14می سنجد. حداقل و حد اکثر نمره آزمونی در زیر مقیاس های بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی به ترتیب  5

نمونه متشکل از هفتصدو شصت آزمودنی در دو گروه  سوالی این مقیاس در 28خواهد بود. ویژگی های روانسنجی فرم   70و 

، مرد ( مورد بررسی قرار گرفت. ضرایب آلفای کرونباخ 216زن،   267نفر؛  483زن ( و بهنجار )  104زن،  173نفر؛  277بیمار ) 

و برای  91/0و  94/0زیر مقیاس های بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی برای نمره آزمودنی های بهنجار به ترتیب 

                                                             
1 1 -Jones At Al 



محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است. پایایی باز آزمایی  90/0و  93/0نمره آزمودنی های بیمار به ترتیب 

و برای تعدادی  89/0و  90/0نفر(  به ترتیب  92برای بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی در آزمودنی های بهنجار ) 

بودند که همه ان ها در سطح معنادار بوده اند و نشانه پایایی بازآزمایی  88/0و  83/0نفر( نیز به ترتیب  76بیمار )از آزمودنی های 

سوالی نیز از طریق اجرای همزمان پرسشنامه سالمت عمومی در  28رضایت بخش است. روایی همزمان مقیاس سالمت روانی 

نمره کلی آزمودنی ها در پرسشنامه سالمت عمومی با زیر مقیاس بهزیستی مورد همه آزمودنی های دو گروه محاسبه شد. بین 

( وجود 89/0( و با زیر مقیاس درماندگی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار ) -87/0روانشناختی همبستگی منفی معنادار ) 

در   (.1394ی، بشارت و الهیاری، )سپهوند، رسول زاده طباطبایداشت که روایی همزمان مقیاس سالمت روانی را تایید می کنند

، برای مولفه ی بهزیستی  93/0این پژوهش برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای نمرات کل آزمون 

 بدست آمد. 91/0، و برای مولفه درماندگی روانشناختی نیز 91/0روانشناختی، 
 وال و مارالت. برنامه آموزش ذهن آگاهی باون، چا1جدول 

 و کشمش خوردن تکنیک .2 سالمتی با تنیدگی بین ارتباط بررسی عالوه به جلسه8 از  مختصری شرح و کنندگان شرکت . معرفی1

 و لحظه در حضور خانگی تکلیف .3 ها مدیتیشن این انجام از ناشی احساسات مورد در صحبت و بدن اسکن دقیقه 3 به مدت سپس

 فعالیت ها سایر به مشکش تکنیک خوردن دادن بسط

آگاهی  ذهن برنامه های حل راه و تمرین موانع خانگی، تکالیف مورد در بحث تجربه این مورد در بحث و بدن اسکن مدیتیشن انجام 

 هیجانی حاالت باعث طورمستقیم به که نیستند رویدادها این که مضمون این با احساسات و افکار بین تفاوت مورد در بحث آن، برای

 رویداد یک آگاهی ذهن نشسته تکالیف حالت در مدیتیشن انجام دارند، کننده تعیین نقش زمینه این در ما افکار بلکه شوند، ما می رد

 .روزمره کفعالیت ی نآگاهی ذه و بدن اسکن نشسته، مدیتیشن خوشایند، انجام

 گوش و کنند نگاه مدت دقیقه به و غیرقضاوتی وینح به میشود خواسته کنندگان شرکت از تمرین این شنیدن، در و دیدن تمرین

 تنفسی، فضای ای تمرین دقیقه 3خانگی،  تکالیف درمورد بحث بدنی، حواس به توجه با همراه کشیدن نفس و نشسته دهند. مدیتیشن

ذهن  ین های حرکاتتمر از یکی انجام  بدن، به توجه و تنفس به توجه انجام، لحظه در تمرین به توجه :دارد مرحله مدیتیشن این

 ذهن آگاهی رویدادی و جدید روزمره فعالیت یک آگاهی ذهن تنفسی، فضای ای دقیقه 3 تمرین بدن، اسکن مدیتیشن، آگاهی ، تکالیف

 .ناخوشایند

 های پاسخ شود( ، بحث درمورد می نامیده نیز بعدی 4مدیتیشن  که( افکار و بدن صداهای تنفس، به توجه با همراه نشسته مدیتیشن

 فضای تمرین و ذهن آگاهی زدن قدم تمرین ، جایگزین رفتارهای و ها نگرش و دشوار های موقعیت به فرد یک واکنش تنیدگی و

 ای سه دقیقه تنفسی

 بدن. آگاهی ذهن حرکات اجرای و ارایه نشسته،  مدیتیشن انجام

 .روزمره جدید فعالیت ذهن آگاهی یک  و یندرویداد ناخوشا یک در ای دقیقه 3 تنفسی فضای نشسته، مدیتیشن  :تکالیف 

خلق فکر، دیدگاهی جداگانه  با عنوان ینیتمر هیارایی، تا2  یدر گروه ها یخانگ فیدرمورد تکالیف بحث ا قهیدق3 یتنفس یفضا نیتمر

 .احساسات به عنوان احساس رشیپذ ، ستندین یافکار اکثرا واقع یمضمون: محتوا نیا با

و  ندیناخوشا دادیرو کیدر  یا قهیدق3 یتنفس یعالوه انجام فضاه باشد، ب یشخص حیترج کهها  شنیتیاز مد یبی: انتخاب ترکفیتکال

 روزمره. دیجد تیفعال کن آگاهی یذه

 مراقبت راه بهترین :است این جلسه این می شود مضمون  وارد هوشیاری به لحظه در آنچه هر به نسبت آگاهی و بعدی 4 مدیتیشن

م یک  کدا و زندگیشان خوشایند رویدادهای از یک کدام کنند مشخص می کنندگان شرکت درآن که تمرینی ارایه ، تخودمچیس از

 پذیرش آموزش  باشد آن در خوشایند رویدادهای کافی اندازه به که چید ای برنامه توان می چگونه آن هبر عالو است و ناخوشایند

  داوری و قضاوت بدون

 فعالیت یک نآگاهی ذه .ناخوشایند رویداد یک در های دقیق 3تمرین است، مرجح فرد برای که مدیتیشن از ترکیبی انجام :تکالیف

 جدید روزمره

 های روش درمورد بحث ای،  دقیقه 3تنفسی فضای تمرین اید، گرفته یاد تاکنون آنچه از استفاده :است این جلسه این مضمون

 خود انتظارات به کنندگان شرکت آیا که قبیل این از جلسات، کل درمورد سواالتی دنش مطرح مدیتیشن انجام موانع، با کنارآمدن

 آیا و یافته؟ افزایش هشان مقابل های مهارت کنند می احساس آیا رشدکرده؟ شان شخصیت کنند می احساس آیا اند؟ دست یافته

 .دهند ادامه را شان های مدیتیشن تمرین دارند دوست



 نتایج

یل داده ها از دو روش آمار توصیفی ) میانگین،  انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس چند برای تجزیه تحل

1متغیره  2 ، آورده 2شاخص های توصیفی مانند، تعداد نمونه، میانگین و انحراف استاندارد در جدول شماره  ( استفاده شده است.

 شده است.
 ونه، میانگین و انحراف استاندارد( برای سالمت روانی و مولفه های آن، شاخص های توصیفی ) تعداد نم2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه مرحله گروه متغیر

بهزیستی 

 روانشناختی

 94/6 93/46 15 پیش آزمون آزمایش

 8 57 15 پس آزمون

 13/5 50 15 پیش آزمون گواه

 50/6 48 15 پس آزمون

درماندگی 

 ناختیروانش

 32/6 57 15 پیش آزمون آزمایش

 61/4 45 15 پس آزمون

 61/8 47 15 پیش آزمون گواه

 80/8 46 15 پس آزمون

 

مولفه های  آزمون با توجه به اینکه در پژوهش حاضر متغیرهای وابسته عبارتند از میزان پس: های آماری استنباطیروش

، لذا جهت تحلیل ت روانیمولفه های سالمآزمون ها( عبارتند از میزان پیشکووریتسالمت روانی و متغیرهای همراه )کمکی یا 

 بهره گرفته شده است. های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیریداده

های جهت استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری ابتدا سه مفروضه اساسی این روش آماری یعنی همسانی ماتریس

1ها و همگنی ضرایب رگرسیونکوواریانس، تجانس واریانس-واریانس 3  مورد بررسی قرار گرفته است.  

 کوواریانس:-های واریانسمفروضه همسانی ماتریس 

باشد که بدین های کوواریانس میهای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری، بررسی همسانی ماتریسیکی از مفروضه 

1منظور از آزمون باکس 4 آورده شده است. همانطور که در جدول مشاهده  3شده است که نتیجه آن در جدول شماره ی  استفاده 

شود که بیشتر است لذا نتیجه گرفته می 05/0است که چون این مقدار از  51/0گردد میزان معناداری آزمون باکس برابر با می

 باشند.ها همگن میکوواریانس -ماتریس واریانس 

 
 ها )باکس(ون همسانی ماتریس کوواریانس: نتیجه آزم3جدول 

Box's M F معناداری (Sig) 

50/2 771/0 51/0 

 

های تحلیل کوواریانس چند متغیری است که در ها، یکی دیگر از مفروضهها : مفروضه تجانس واریانسمفروضه تجانس واریانس

شود ول مشاهده می(. بر اساس نتایج گزارش شده در جد4لوین بهره برده شد )جدول  Fادامه برای بررسی این مفروضه از آزمون 

 باشند و لذا این مفروضه برقرار است.( معنادار نمیα=01/0درصد ) 99ها در سطح اطمینان که تجانس واریانس

 ها: نتیجه آزمون همگنی واریانس 4جدول 

                                                             
1 2 - (MANCOVA) 
13 . homogeneity of regression 
14 -  Box's Test of Equality of Covariance Matrices 



متغیرهای  های همگنی واریانسآزمون 

 پژوهش

F 1 لوینDF 2DF  معناداری(P) 

 38/0 28 1 79/0 هزیستی روانشناختیب

 37/0 28 1 78/0 درماندگی روانشناختی

 

گرسیون رهای مهم تحلیل کوواریانس چند متغیری، همگنی ضرایب یکی دیگر از مفروضه  مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون:

ریق تعامل طایب رگرسیون از آورده شده است. الزم به ذکر است که آزمون همگنی ضر 5است که نتایج این تحلیل در جدول 

ا متغیر بها شود تعامل این پیش آزمونگونه که مالحظه میپیش آزمون  و متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. همان

 مستقل معنادار نبوده و حاکی از همگنی ضرایب رگرسیون می باشد.

 : نتیجه آزمون همگنی ضرایب رگرسیون5جدول 

 (P)معناداری  درجه آزادی خطا زادی اثر درجه آ F آماره ویلکس

932 411 4 46 80/0 

1شود آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی المبدای ویلکسطور که در جدول باال مشاهده میهمان 5  99در سطح اطمینان  

 باشد. باشد. بنابراین مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون نیز برقرار میدار نمی(  معنیα=01/0درصد )

اشند، لذا مجاز ب( برقرار میα=01/0درصد ) 99های تحلیل کوواریانس چند متغیری در سطح اطمینان ه به اینکه مفروضهبا توج

 آورده شده است 6باشیم که نتایج این تحلیل در جدول به استفاده از این آزمون آماری می

 : نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری6جدول 

 F مقادیر هاآزمون
دی درجه آزا

 اثر
 مجذور اتا (P)معناداری  درجه آزادی خطا

 30/0 0001/0 25 2 46/5 69/0 المبدای ویلکس

 30/0 0001/0 25 2 46/5 30/0 اثر پیالیی

 30/0 0001/0 25 2 46/5 43/0 اثر هتلینگ

 30/0 0001/0 25 2 46/5 43/0 بزرگترین ریشه روی

 

1متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی گردد هر چهار آمارۀ چندهمانطور که مشاهده می 6 1، المبدای ویلکس، اثر هتلینگ 7 و  

1بزرگترین ریشه روی 8 گیریم که تحلیل بنابراین نتیجه می باشند.دار می( معنیα=01/0درصد ) 99، در سطح اطمینان 

که آموزش مهارت های  کوواریانس چندمتغیری به طورکلی معنادار است. و تفاوت دو گروه در پس آزمون ناشی از متغیر مستقل

 کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی است.

پردازیم ین موضوع میابا توجه به اینکه ترکیب خطی متغیر وابسته از متغیر مستقل اثر پذیرفته است لذا بعد از آن به بررسی 

تیجه این تجزیه و تحلیل یر. در زیر نکه آیا هر کدام از متغیرهای وابسته، به طور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته است یا خ

 کوواریانس به تفکیک هر کدام از متغیرهای وابسته گزارش شده است.

 بحث و نتیجه گیری

                                                             
15 - Wilk's lambda 

16 - Pillai's trace 
17 - Hotelling's trace 
18 - Roy's greatest characteristic root criterion 



اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی در بهزیستی روان شناختی و درماندگی هدف از پژوهش حاضر، 

دست آمده از  به یها افتهیبود.  ژهیو یریادگیمادران کودکان با اختالل ص روانشناختی مادران کودکان با اختالل یادگیری خا

نشان  درماندگی روانشناختیو  بهزیستی روانشناختیآزمون  پس یها نمره نیانگیم یرو یریچندمتغ انسیکووار لیتحل جینتا

پژوهش  هیفرض ها، افتهیرد. براساس وجود دا یمذکور تفاوت معنادار یرهایو کنترل از لحاظ متغ شیدو گروه آزما نیداد که ب

اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی در بهزیستی روان شناختی و درماندگی روانشناختی مادران بر  یمبن

 (؛ تانی،2003ریان ) و این نتیجه با بخشی از یافته ها در مطالعه براون قرار گرفت. دییمورد تأکودکان با اختالل یادگیری خاص 

 (؛2015ل )تانگ و لیلی( ؛2014(؛ نیس )2011(؛ )سینگ و همکاران، 2011همکاران ) و (؛ دوگار2012استین ) برن لوتان و

(، همسو می باشد. 1398(؛ احمدی، خیراتی و غباری بناب )1397(؛ صادقی، آقابابایی و لطیفی )1394تهرانی و غالمرضایی )

ها  در آن یاحساس منف ایهرگاه افکار  شود،ی به مادران آموزش داده م کردیرو نیادر برای تبیین این یافته می توان گفت که، 

 ،یآگاه بماند. آموزش ذهن یکه هستند در ذهنشان باق یقبل از پاسخ به آنها اجازه دهند که افکار به همان صورت د،یظاهر گرد

داشته باشند  یخود، آگاه یکه از نوسانات خلق هددی و به مادران آموزش م کندی فراهم م یکاهش نشخوار فکر یرا برا ییالگو

 استفاده کنند. ذهن بخشند،ی را تداوم م جاناتیکه افکار و  احساس ، ه یاز پردازش اطالعات یآگاه یبرا یآگاه و از فنون ذهن

افتد، ی اق مهمانطور که اتف ،یکیزیف یها دهیو پد جاناتیه رشیو پذ دنیاست که به واضح د یبدون قضاوت از آگاه یآگاه

از  یناش یروانشناختت که از مشکال خاص یریادگیآموزش آن به مادران کودکان مبتال به اختالل  ن،ی. بنابراکندی کمک م

 نیا رشیو پذ رندیخود را بپذ یکه آنها احساسات و ضعف ها شودی باعث م برند،ی رنج م یریادگیناتوان در  یدارابودن فرزند

موجب  یآگاه ذهنفنون  .شودی ها در آنان م نشانه نینسبت به گزارش ا ازحد شیب تیحساس احساسات باعث کاهش توجه و

متمرکز  خودکار روزمره و  تیافکار خود را مشاهده کنند و از ذهن ینحو متفاوت تا به اموزندیرا ب ییها روش نیتا والد شودی م

 (. 1398)احمدی، خیراتی و غباری بناب،  شندنسبت به خود داشته با یرها شوند و احساس بهتر ندهیبر گذشته و آ

 از طیفی طریق از را آن توان می گرچه ،شود می گرفته نظر در بشر ذاتی توانایی یا ظرفیت نوعی عنوان به آگاهی ذهن

 زایشاف نتیجه در و شناختی روان بهزیستی در یافته افزایش آگاهی ذهن تأثیر نمایانگر متعدد مطالعات. داد افزایش ها تمرین

 ،نفس عزت و کاهش شناختی روان منفی های نشانه کلی طور به، افسردگی، عاطفه منفی ،اضطراباست و   زندگی از رضایت

 به لحظه تا آموزد می افراد به و بخشد می روشنی و وضوح تجربیات به آگاهی ذهن. یابد می افزایش مثبت عاطفة و بینی خوش

ی می شود روان بهزیستی افزایش و شناختی روان منفی های نشانه کاهش باعث امر همین. کنند تجربه را خود زندگی لحظة

 (. 2003براون و ریان، 

 برابر در آوری تاب افزایش موجب حتی و باشد باورها و نگرش در تغییر ءمنشا تواند می آگاهی ذهن آموزش حقیقت در

 سالمت به نیل ضمن و کرده پیدا خود از بیشتری تشناخ افراد که شود می باعث شود. آموزش زندگی های سختی و مشکالت

 توان می ،پژوهش این در گروهی صورت به آموزش اجرای به توجه باهمچنین،  .یابد افزایش آنها در خودپذیری میزان ،روان

 اینکه و گروه در افراد شدن جمع زیرا ،باشد داشته روانی فشار کاهش در مثبت تأثیر است قادر گروهی آموزش ماهیت که گفت

 و منفی روحیة از کاستن و روانی فشار کاهش در خود ،دارند آنها با مشابه مشکالتی نیز دیگران که کنند احساس افراد تک تک

 .است مؤثر آوری تاب و مثبت روحیة افزایش نتیجه در

 محدودیت ازگیری ویژه، دچار اختالل یاد کودکان مادران مورد در فقط مداخله انجامعدم انجام ازمون در مرحله پیگیری و 

 هر مورد در آگاهی ذهن مداخلة ،والدین استرس باالی سطح به توجه با گردد می پیشنهاد. شوند می محسوب پژوهش این های

و حتی المقدور دوره های پیگیری را نیز اضافه کنند، همچنین برای بررسی گیرد  انجام کودکان مشکالت تفکیک به و والد دو

 ا مورد آزمایش مجدد قرار دهندبیشتر این نتایج ر

 منابع

 یریو انعطافپذ جانیه یشناخت میبر تنظ یبر ذهنآگاه یآموزش مبتن یاثربخش(. 1398احمدی، طاهر، خیراتی، حمیده، غباری بناب، باقر )

 .71-84(، 32) 3ی، نشریه توانمند سازی کودکان استثنایی، ریادگی یهای مادران کودکان با ناتوان یشناخت



(. پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس هوش معنوی و سخت رویی 1394نه، الهام، مومنی، خدامراد، پروانه، اذر و کریمی، پروانه )پروا

 .14-20(، 4)1، اسالم و سالمت در دانشجویان دختر.

آگاهی بر پذیرش و تعهد بر ذهنتنیدرمانی مب(. اثربخشی گروه1396) ، سمیهحیدری شادهی، ایلناز ، سجادیان، اندیشه ،حیدریان سامانی

 .7، مطالعات ناتوانی. و پذیرش مادران دارای کودك مبتال به اختالل طیف اوتیسم

(. اثربخشی الگوی زوج درمانگری تلفیقی 1394سپهوند، تورج؛ رسول زاده طباطبایی، سید کاظم؛ بشارت، محمد علی و الهیاری، عباس علی )

 .27-39(، 7)1، روانشناسی بالینیضایت زناشویی و سالمت روانی زوجین. دلبستگی بر ر -خود تنظیم گری

 . تهران: ارسباران استثنائ و آموزش کودکان یشناس روان . (1391سیف نراقی، مریم، و نادری، عزت اهلل )

سالمت عمومى مادران  مبتن ىبر ذهن آگاهى بر دگىیاثربخشى آموزش کاهش تن(. 1394شیرازی تهرانی، علیرضا، غالمرضایی، سیمین )

 .16-5(، 137)پیاپی،  9ی، کودکان کم توان ذهن

(. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی گروهی بر بهزیستی روان شناختی، تنظیم هیجان و تاب 1397. )، ساراآقابابایی ، زهره،لطیفی ، زیبا ،صادقی

 116-105(3) 18استثنایی، ن فصلنامه کودکا. آوری مادران کودکان کم توان ذهنی مقطع دبستان شهر اصفهان

 . چاپ اول. تهران: ساواالن.DSM-5ی و نکات ضرور راتییکامل تغ یراهنما(. 1393گنجی، حمزه )

: . چاپ دهم. تهران یبازپرور یو روش ها صیتشخ یچگونگ و یریادگیدر  ژهیو یینارسا(. 1395نادری، عزت اهلل، و سیف نراقی، مریم )
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Abstract 

The aim of this research is the study of The effectiveness of mindfulness-based stress reduction 

training on Psychological well-being and psychological helplessness in mothers of children with 

specific learning disorder. The study was experimental with pretest-posttest design and a control 

group. Statistical population included all mothers of students from third to fifth grade referred to 
learning disabilities centers in the tehran City in the 2018-2019 academic year. Of these, 30 

individuals were selected by simple random sampling method and were randomly assigned to 

experiment and control groups (each group consisting of 15 individuals). The experiment group 
received mindfulness-based therapy in eight one and a half hour session. The tools used in this study 

were M.H.I- 28. were then collected data using SPSS 22 software and Covariance Analysis Method 

were analyzed. The results showed that mindfulness-based intervention reduces Psychological 

helplessness (P<0/05) and increase Psychological well-being (P<0/05). and there is a significant 
difference between the experimental and control groups. According to the findings, it can be 

concluded that a program based on mind-awareness reduces psychological problems and increases 

mental health in mothers of children with special learning disabilities. 

Keywords: stress reduction training, mindfulness, psychological well-being, psychological 

helplessness, Specific learning disorder 
 

 
 

 


