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  مقدمه  - 1-1

هاي فراوانی  آور است، گرچه این فرایند با مشقات و ناراحتی فرایند تولد کودك براي والدین لذت

کند، امید به سالم بودن و  بخش می چه که تحمل این دردها و مشکالت را  لذت ا آنام باشد، یهمراه م

و امیدها به  زوهاطبیعی بودن کودك است، ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آر

 وجود،  ). با این1386 ،یو رجب انیشود (نریمانی، آقامحمد گردد و مشکالت شروع می ّل می یأس مبد

ها، برقراري روابط سالم اعضاء با یکدیگر و کمک به استقالل  وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن

از جمله  یذهن  توان کودکان کم  ).1381 ،باشد (علیزاده 1ذهنی توان کودك است، حتی اگر کودك کم

دو  کایآمر یذهن توان جمن کمکه ان يا گونه دارند، به يا ضعف عمده یهستند که در رفتار سازش یکودکان

 داند یم یسازش يو رفتارها یقابل مالحظه در کارکرد شناخت تیرا محدود یذهن یتوان برجسته کم یژگیو

درصد جمعیت را  3تا  1). براساس تحقیقات، در هر جامعه حدود 2010، 2کایآمر یذهن یتوان (انجمن کم

  ).1388، به نقل از رستمی، 2003، 3دهند (سادوك ذهنی، تشکیل می توان افراد کم

مادران با توجه به ساختار شخصیتی خود بیشتر احساس  ژهیکودکان و به و گونه نیا نیوالد

 یو روان یاجتماع ،یمسائل عاطف گریبا د يریدرگ ،یکنند و از طرف مسئولیت و یا گاهی احساس گناه می

که این موضوع باعث کسب  شود یاسترس در مادران م شیموجب افزا یذهن توان مرتبط با کودك کم

شود. از طرفی  اطالعات بیشتر در زمینه ناتوانی و معلولیت فرزند و حمایت افراطی از کودك معلول می

کنند، بیشتر از پدران با همسایگان، اطرافیان و  چون مادران بیشتر وقت و انرژي خود را صرف کودك می

برحسب مسایل  یشترگیرند و ب   یت کودك قرار میفامیل ارتباط داشته و در معرض توضیح دادن وضع

). 1381و رضازاده،  ینیدهند (حس هیجانی، روابط خانوادگی و خارج از خانواده واکنش نشان می

کودك سالم،  يبا مادران دارا سهیدر مقا یذهن توان اند که مادران داراي کودك کم نشان داده ها یبررس

                                                
1. intellectually Disable 
2. American Association on Mental Retardation  
3. Sadok  
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، 4گانیو کال سمنیولف، ف ماس،دارند (دو يتر نییپا 3يارآمدو خودک 2ی، شادکام1یسطح سالمت عموم

کندي، چنج، - کنوکی، تروسدال ؛ مک2005، 6باکر و بالکر زنهاور،ی؛ آ2001، 5؛ السون و هوانگ1991

دارد  دینگر به آن تاک مثبت یشناس است که روان یمثبت يها یژگیاز و ی). شادکام2007، 7جارا و شوکري

هستند که در پردازش اطالعات در جهت  یکسان ،. افراد شادکامداند یم يضرور یسالمت يو آن را برا

آنان  يکه به شاد کنند یپردازش م يا گونه اطالعات را به یعنیدارند.  يریسوگ یو خوشحال ینیب خوش

قرار داده و موجب کاهش  ریتاث مادران را تحت یشادکام تواند یم ،یذهن توان کودك کم شود. داشتن منجر 

شخص  ییرا کاهش و توانا یدگیادراك تن ،ی). شادکام1991، 8رفتن آن شود (شوارز و استراك نیاز ب و

  ). 1386 س،یو آگاه هر پور ی، به نقل از عل2002، 9(شفرد دهد یم شیافزا تیکار و رضا يرا برا

 نی) است. ا2007، 10(هادسون تیبه موفق یابیعملکرد خود و دست فرد از ریتفس يخودکارآمد

 تیموفق يفرد را برا زهیانگ میکه به طور مستق شود میو مشخص  لیموجود تشک يتوسط باورها ریتفس

بسیاري از مطالعات ). 2013، 11میشل، کی، آیلن و پیجندهد ( یقرار م ریتحت تاث ندهیآ يها تیدر موقع

نمایند و  ی میاند افرادي که خودکارآمدي باالتري دارند، احساس رضایت بیشتري در زندگ نشان داده

 ;2006، 12نویو گرب يلویپاس پرارا،استکا، کا و،یتري نیز خواهند داشت (وسچ بنابراین شادکامی بیش

) که به بررسی الگوهاي سازگاري والدین کودکان 1993( 14یز). مطالعه آ2009، 13و مائز یکارول ،یپوماک

ها مختل بوده  و از  ثر در این خانوادهدهد که سازگاري مؤ مبتال به ناتوانی ذهنی پرداخته است، نشان می

                                                
1.general health  
2. happiness 
3. self- efficacy 
4. Dumas & Wolf & Fisman & Culligan 
5. Olsson & Hwang 
6. Eisenhower , Baker & Blacher 
7. McConkey , Truesdale-Kennedy , Chang , Jarrah & Shukri 
8. Schwarz & Strack 
9. Shepherd 
10. Hudson  
11. Michelle, Keye, Aileen & Pidgeon  
12. Vecchio, Caprara, Steca, Gerbino & Pacielloi 
13. Pomaki, Karoly & Maes 
14. Ays 
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ها و آموزش  دادن اطالعات به خانواده جه،ی. در نتبرخوردارند يتر نییپا يو خودکارآمد یسطح شادکام

  تر به شدت مورد نیاز است. والدین به خصوص مادران با سطح تحصیالت پایین

 يو خودکارآمـد  یسـطح شـادکام   از یذهنـ  تـوان  کودك کـم  يمادران دارا نکهیبا توجه به ا نیبنابرا

 1یآگاه بر ذهن یکاهش استرس مبتن یروش آموزش ریتاث نییبرخوردارند، هدف پژوهش حاضر، تع ینییپا

مـادران   يو خودکارآمـد  یبر شادکام شود ینسل سوم قلمداد م رفتاري – یشناخت يها از درمان یکیکه 

  .باشد یم یذهن توان کودك کم يدارا

  ألهمس انیب - 1-2

) و 1380 ،یسرشـک  بی(اد باشد یم يمسائل جوامع بشر نیاز حادتر یذهن یتوان عصر حاضر کم در

 که يطور به کند، یخود ناتوان م طیسازش با مح ایعبارت است از رشد ناقص ذهن که شخص را در تطابق 

ي مـار یب ایـ مـرض   یذهنـ  یتوان ). کم2000، 2(تردگلد ستین یقادر به زندگ يگریبدون نظارت و کمک د

بـا توجـه بـه     یذهنـ  تـوان  است. در مورد کودکان کم یذهن دهیچیخاص و پ طیشرا کیبلکه  ستین یروان

انتظار داشت کـه رفتارهـاي پرخاشـگرانه و     توان یها نسبت به کودکان عادي، م آن ي ژهیو هاي تیمحدود

غالبـاً از   کـه گونـاگون   هـاي  تیهـا بـروز کنـد، آنـان بـه سـبب محـدود        از آن تـري  شیبـ  ي افتهین سازش

 نیـ ا ي همه امدیو پ شوند یرو م هاي متعددي روبه با شکست شود، یم یها ناش آن یشناخت هاي تیمحدود

و  يهاي گوناگون خواهـد بـود (بسـکاباد    گونه است که خود سرآغاز پرخاشگري به یناکام ها تیعدم موفق

ـ   تیوضـع  بر یاثرات نامطلوب تواند یم یذهن توان ). وجود کودك کم1388 ،یینوا خـانواده   یبهداشـت روان

چـون   یفرزندي به شدت رنـج ببرنـد و دچـار حـالت     نیداشته باشد. پدر و مادر ممکن است از داشتن چن

نجاریان  زاده، یاضطراب، پرخاشگري، ترس و خجالت گردند و آرزوي مرگ داشته باشند (مهراب ،یافسردگ

  ).1380و مسعودي، 

                                                
1.mindfulness 
2. Tredgold  
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 درما ییرویا. رودــ کن یـم اررـبرق طاـتبار دكوـک با قیممست رطو به که ستا شخصی نخستین درما

ــ قبتامر به دكکو زنیا ،هنیذ انتو کم ندزفر با ــس همافر همیّتا ،یدائم  تجربه ،شدر ي هیژو یطاشر اختنـ

 دخواز  قبتامر رتمها انفقدو  ققشقر ،انیـبز تکالـمش ،یـیینآ ياـهرفتار دوـجاز و ناشی لدینوا تنش

 - زپتر( نمایند می همافر درما طبیعی دکررکا تضعیف ايرــ برا  هـمینز یـهمگ ن،اـکدکواز  وهرـگ نـیدر ا

نسـبت بـه    ییاسـترس بـاال   زانیـ م یذهنـ  توان ). مادران کودکان کم2012، 1 سیلیوزکرو  نیدد ،سچفرا

تحـت   یدر پژوهشـ ) 2004( 2و بک نگیهاست). 1386و همکاران،  یمانیدارند (نر يمادران کودکان عاد

 شیافـزا  نیو همچنـ  یذهنـ  یکودکان بـا  نـاتوان   نیبا هدف کاهش استرس والد یمداخالت گروه نعنوا

طور  به یذهن یکودکان با ناتوان نیکه والد دندیرس جهینت نی، به ایخود کودکان ناتوان ذهن یسالمت روان

رس خانواده است نیهستند و ا یمرتبط به سالمت روان مشکالت ریاي در معرض خطر استرس و سا ندهیفزا

 يشـتر یمادران استرس ب نیا که نیاعلّت  دارند. اريیبس ریتاث یذهن توان خود کودکان کم یبر سالمت روان

 باشـد  یموجـود مربـوط مـ    يهـا  هـا از اسـترس   آن یابیفولکمن به نحوه ارز هیطبق نظر کنند یرا تجربه م

ممکن است ناشی از نگرانی درباره  ). این استرس1386و همکاران،  یمانی، به نقل از نر1984، 3(فولکمن

رفتاري و سطح ناتوانی کـودك، تغییـر در روابـط     تچگونگی کنار آمدن کودك با مشکالت آینده، مشکال

آمیز دیگران، نگـرش منفـی    هاي اقتصادي سنگین، رویاهاي بر باد رفته، رفتارهاي ترحم خانوادگی، هزینه

تن فرزنـدي  ات و امکانات و تعارضات مربوط به داشـ جامعه، کمبود اطالعات، محدودیت دسترسی به خدم

را  یشـادکام  زانیـ ). تجربـه اسـترس م  2006، 5نیلز، شور و اوسـتین  مک؛ بلو، 2003، 4دیگر باشد (ویتر

 کاهنـد  یخانواده مـ  یشادکام زانیزا، از م . فرزندان تنشکند یم دیفرد را تهد یکاهش داده و سالمت روان

 يکـودك رو  تیـ معلول ریتحت عنوان تـاث  ی) در پژوهش1992( 7بوش ن،نگتویواد ).2003، 6(آلبرکتسن

مـادر و   یشناخت فرزند بر عملکرد روان تیکه معلول دندیرس جهینت نیمادران به ا یروان متعملکرد و سال

                                                
1. Peters-Scheffer, Didden & Korzilius  
2. Husting & Beck  
3. Folkman  
4. Witter  
5. Buelow, Mc Nelis, Shore & Austin  
6. Alberktsen  
7. Wadinton Busch  
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گونه والدین  ). این1392 باروق، حسن ینقل از شاه (به  گذارد یم ریبر نقش عملکرد مادر تاث میطور مستق به

مشکالت ایجاد شده  باکودك و مقابله  یذهن توانی مقابله با مشکالت خانوادگی، شناسایی و قبول کمبراي 

  ).1381باشند (حسینی و رضازاده،  در این زمینه، نیازمند کمک می

دارد  یمرتبط بـا سـالمت نقـش مهمـ     يها در اقدام به رفتار یشادکام ،یشناخت عوامل روان انیم در

 ي ) معتقد است تجربه2006( 2شی). فر2011، 1پرسیاستراتن و کو - ون رائول،یو- کاهنه، ورا گوراس،ی(پ

و  گـران یمثبـت از د  ریتفس ،ینیب اعتماد به نفس، خوش تواند یم يمند تیو رضا داریپا یاز شادکام یدرون

 ،یو سالمت جسمان تیهماهنگ با جامعه، امن يها رفتار ،يو انرژ تیفعال ،یگرم برخورد بودن، خون خوش

  دهد.  شیهدفمند را افزا يو رفتارها يریپذ ها، ابتکار، انعطاف ها و فشار انطباق موثر با چالش

رفتار انسـان، کنـار    تیهدا زش،یانگ یده موثر در نظم یبه عنوان عامل يخودکارآمد يامروزه باورها

 ).1998، 4؛ والتـرز 3،1991زا شـناخته شـده اسـت (بنـدورا     اسـترس اضـطراب و   يهـا  تیـ آمدن بـا موقع 

شود (الکساندر، تاتوم،  یدشوار مربوط م طیروزانه و شرا يها کنار آمدن با استرس ییبه توانا يخودکارآمد

 یطـ یمح يفرد را در برابر فشارها تواند یم يخودکارآمد شیافزا .)2013 ،5وئدالیو ف تموری، تاکوس، وآث

). 2006، 7درسـما و آن نیتمـپال  ،يرپارسـونز، فـ   ت،یرا نگ،ی؛ نارک2005، 6يمصون نگه دارد (بدر و مود

 يهـا  تیـ در مقابله با موقع يخودکارآمد ينقش باورها نیب ي رابطه ی) در بررس1999( 8لسیو ب کسیج

برخوردار بودنـد از اسـترس و    يباالتر يکه از خودکارآمد يکه افراد افتندیدست  جهینت نیزا به ا استرس

  دارند.زا برخور استرس يها طیدر مح يکمتر یفشار روان

، 9اند (بائر ظهور کرده یآگاه بر ذهن یهاي مبتن از مداخالت و درمان اديیتعداد ز ریاخ ي دو دهه در

) و 1990( 1نیکابات ز یآگاه بر ذهن یبه دو روش کاهش استرس مبتن توان ی). که از آن جمله م2006

                                                
1. Piqueras, Kuhne, Vera-Villarroel, van Straten & Cuijpers  
2. Frish  
3. Bandura     
4. Walteers  
5. Alexander, Tatum, Auth, Takos, Whittemore & Fidaleo  
6. Badr & Moody  
7. Naar-King, Wright, Parsons, Frey, Templin & Ondersma  
8. Jex & Bliese  
9. Baer  
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 هـاي  نیروي تمـر  هه کرد ک) اشار2002( 2و تاسدال امزیلیسگال، و یآگاه بر ذهن یمبتن یشناخت درمان

ـ . اکننـد  یمـ  دیتأک وگای هاي نیتمر ینشسته، مراقبه قدم زدن و برخ توجـه   نیمـداخالت شـامل تمـر    نی

در  رهیو غ یهاي بدن چون تنفس، احساس محرك خاص هم کیمتمرکز که در آن فرد توجه خود را روي 

و  یو جسـم  یبخش ذهن امآر هاي کیکار از تکن نیو براي ا کند یخاص تمرکز م یزمان ي دوره کیطول 

استرس و  ،یو کاهش نگران یعضالن یآرام بخش شیدر افزا یآگاه . فنون ذهنردیگ یبهره م یفنون شناخت

توجه  یخودکنترل یآگاه ذهن یاصل سمیمکان رسد، ی). به نظر م2003 ن،یاضطراب مؤثر هستند (کابات ز

مناسـب   یتوجه طیمح کیتنفس،  لمث یخنثمحرك  کیباشد، چرا که متمرکز کردن مکرر توجه روي 

 قـوام،  یمـ یدرتـاج، دالور و ابراه  ،یاالسـالم  خی؛ به نقل از شـ 2005، 3لریو م دی(سمپل، ر آورد یبه وجود م

و افکـار   یمنفـ  يرفتـار  يالگوهـا  لیدر تعد یآگاه ) نشان دادند که ذهن2000( 4یسیو د انی). ر1391

). بـه  2007، 5نی(جانک شود یم یمثبت مرتبط با سالمت يفتارهار میامر منجر به تنظ نیخودکار موثر و ا

را در  یمثبت راتییتغ تواند یم اتیتجرب دنیو واضح د یسرزندگ بیترک قیاز طر یآگاه ذهن گر،یعبارت د

  ).  2003، 6انی(براون و ر دینما جادیا یستیو بهز یشادکام

بر  یکاهش استرس مبتن یزشروش آمو ایاست که آ نیا شود یمطرح م نجایکه در ا لیسوا

  را بهبود بخشد؟ یذهن توان مادران کودکان کم يخودکارآمد يو باورها یشادکام تواند یم یآگاه ذهن

  اهمیت و ضرورت پژوهش - 1-3

ها معطوف شده اسـت   خانواده يساز توانمند ياز پژوهشگران به سو ياریتوجه بس ریاخ يها در سال

 یکـه زنـدگ   باشـد  یهـا مـ   نسـل  نـده یآ ي اساس پرورش انسان، سازنده خانواده رای) ز2006، 7ریماتتری(ه

کـودك، بـا    یذهنـ  یتوان ). کم2000، 8برگ برگ و گلدن (گلدن شود یها با آن آغاز م اغلب انسان یاجتماع

                                                                                                                                              
1. Kabat - Zin  
2. Segal, Williams & Teasdale  
3. Semple, Reid & Miller  
4. Ryan & Deci  
5. Jun kin  
6. Brown & Ryan  
7. Hinter- Mair  
8. Goldenberg & Goldenberg  



 

12 
 

ادامـه دارد و در هـر    یاسترس در تمـام طـول زنـدگ    نیها همراه است. ا خانواده يفراوان برا يها استرس

. تولد و حضـور  ابدی یم شیافزا گریبار د نیوالد يها استرس شود یم يدیارد مرحله جدمقطع که کودك و

زا تلقـی شـود کـه احتمـاالً      و چالش لوبتواند رویدادي نامط اي می ذهنی در هر خانواده توانی کودکی با کم

). 1388تنیدگی، سرخوردگی، احساس غـم و نومیـدي را بـه دنبـال خواهـد داشـت (میکـائیلی مونیـع،         

شوند، نه تنهـا پـدران و    هاي عادي مقایسه می ذهنی با خانواده توان هاي داراي کودك کم که خانواده زمانی

مقایسه با والدین داراي فرزند عادي برخوردارنـد، بلکـه    درمادران چنین فرزندانی از سالمت روان کمتري 

التري داشـته و عملکـرد   هـاي جسـمانی بـا    داري سطح اضطراب، افسـردگی و شـکایت   ها به طور معنی آن

). والـدین  1993، 1؛ کایرخـام 1386ها نیز در مقایسه با گروه عادي، مختل اسـت (محرابـی،    اجتماعی آن

بیشتري با مشکالت اجتماعی، اقتصـادي و هیجـانی کـه غالبـاً ماهیـت       الذهنی به احتم توان کودکان کم

) و در چنین موقعیتی کل خانواده 2007، 2شوند (خمیس محدود کننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می

). مادران معموالً به خاطر نقـش  2006، 3فلدیو ا یتاف، اسون ،يبیند (هرینگ، گر و کارکرد آن، آسیب می

را نسـبت بـه پـدران تجربـه      شتريیب یفشار روان ،یذهن توان کودك کم کیتولد و مراقبت از  در شان ژهیو

 فیـ مـادران ط  کـه  یدر حـال  سـازند،  یدران احساسات خود را آشکار نم. پدرها معموالً به اندازه ماکنند یم

). مطالعـاتی  1386 ،ی(رافع دهند یو سوگ را نشان م هیگر ،ینیمانند خشم، غمگ جاناتیاي از ه گسترده

دهـد کـه    بر خانواده انجام گرفته است نشان می یذهن یتوان که در مورد تاثیر تولد یک کودك مبتال به کم

)، نشــانگان افســردگی و از 1991، 4ران ســطوح بــاالیی از فشــار روانــی (کــازاك و بکمــندر مــورد مــاد

) و همچنین فرصت کمتري بـراي خـود و   1980، 5گسیختگی خانوادگی (بریستول گاال و کراسکوپلور  هم

  ). 1377زاده تبریزي،  ) سطح پایین دارند (به نقل از منصفیهمچنین سالمت جسمی و خلقیات (شادکام

هاي مهم خانوادگی و اجتماعی را داشته باشند. این  توانند تصمیم با افزایش خودکارآمدي می نمادرا

هاي الزم محروم باشـند، امکـان اینکـه     چه زنان از آموزش افراد نسبت به تفکر خویش اعتماد دارند. چنان

                                                
1. Kirkham  
2. Khamis  
3. Herring, Gray, Taffe, Sweeney& Eifeld  
4. Kazak & Beckman  
5. Bristol Gala & craskoplor  
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حـالتی، افـراد    چنـین خورد. در  تري از خودکارآمدي را به خود اختصاص دهند، به چشم می سطوح پایین

هـاي روانـی و    کنند، در زمان استرس عملکرد نامناسـبی دارنـد و بیمـاري    تري را تجربه می اضطراب بیش

 سـندگان ی). نو1388غفـاري،   کننـد (بهـرام   تنی را تجربـه مـی   هاي روان جسمانی نظیر اضطراب و بیماري

نگـرش در   رییـ تغ ای يفکر يالگوهار در ییبه تغ تواند یم یآگاه ذهن نیاند که تمر کرده يادآوری يمتعدد

 شـنهاد ی) پ1992و همکـاران (  نیـ ز- ) و کابات1990( نیز- مثال کابات يمورد افکار فرد منجر شود. برا

موضوع شود که  نیمنجر به درك ا تواند یم یکه مشاهده بدون قضاوت و تفکرات مربوط به نگران کنند یم

ها اجتناب شود. در واقع  ندارد که از آن یو لزوم تیقعوا ای قتیو نه انعکاس حق» فقط فکر هستند«ها  آن

انعکـاس   شـه یحالت را که افکـار و احساسـات هم   نیها، ا مشاهده افکار و احساسات و برچسب زدن به آن

  .کند یم تیتقو ستند،ین تیاز واقع یقیدق

اي که افـراد   به گونه کنند، یم ینیب شیو خودکارآمدي، سالمت روان را پ یشادکام نکهیتوجه به ا با

توجـه   رسد یبهتري دارند، به نظر م تیوضع یاز لحاظ سالمت روان شتریب یبا خودکارآمدي باال و شادکام

از  یذهنـ  تـوان  کم دكکو يخصوص مادران دارا به یبراي ارتقاء بهداشت روان یبه خودکارآمدي و شادکام

- ساسـی در حفـظ تعـادل روانـی    جـا کـه نقـش ا    از آن نیبرخوردار باشد. همچنـ  اريیو ارزش بس تیاهم

گذارد و با  عهده مادر است و ایجاد تنش و فشار در مادر بر سایر اعضاي خانواده اثر می اجتماعی خانواده بر

دارد، پرداختن به وضعیت مادران اهمیت  هتوجه به اینکه مادر نقش مهمی در سالمت روان اعضاي خانواد

  .باشد یپژوهش م نیو ضرورت ا تیزیادي دارد که دالّ بر اهم

  اهداف پژوهش - 1-4

  یکل هدف - 1- 4- 1

 يخودکارآمد يو باورها یدر شادکام یآگاه بر ذهن یکاهش استرس مبتن یآموزشروش  ریتاث نییتع

  .یذهن توان کودك کم يمادران دارا
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  یاختصاص اهداف - 2- 4- 1

کودك  داراي نمادرا یدر شادکام یآگاه بر ذهن یکاهش استرس مبتن یآموزشروش  ریتاث نییتع- 1

  .یذهن توان کم

مادران  يخودکارآمد يدر باورها یآگاه بر ذهن یکاهش استرس مبتن یآموزشروش  ریتاث نییتع- 2

  .یذهن توان کودك کمداراي 

  پژوهش اتیفرض - 1-5

کودك  يمادران دارا یشادکام شیدر افزا یآگاه بر ذهن یکاهش استرس مبتن یآموزشروش  - 1

  د.دار ریتاث یذهن توان کم

مادران  يخودکارآمد يباورها شیدر افزا یآگاه بر ذهن یکاهش استرس مبتن یآموزشروش  - 2

  دارد. ریتاث یذهن توان کودك کم يدارا

  متغیرهاي پژوهش - 1-6

  آگاهی روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن متغیر مستقل:

  باورهاي خودکارآمدي و شادکامی  وابسته: هايمتغیر

  رهایمتغ فیراتع - 1-7

  ریف مفهومی متغیرهاتع- 1- 7- 1

خاص، معطوف به هدف در زمان حـال و   يا وهیتوجه کردن به ش یآگاه منظور از ذهن :یآگاه ذهن

درتــاج، دالور و  ،یاالســالم خی، بــه نقــل از شــ2003 ن،یــاســت (کابــات ز يشــداوریبــدون قضــاوت و پ

  ).1391 قوام، یمیابراه

اسـت کـه بـه افـراد در جهـت       یآموزش یروان کردیرو کی: یآگاه بر ذهن یاسترس مبتن کاهش

ـ     کند یکمک م یبدن - یدرمان ذهن نهیآگاهانه در زم مراقبه ذهن نیتمر و  یو با هـدف کـاهش فشـار روان
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). 1391و همکاران،  یاالسالم خی، به نقل از ش2005، 1و رومر لوی(اورس شود یبه کار برده م یبهبود سالمت

پترسون،  لر،یستیکر ن،یماس ن،یاست (کابات ز یآگاه و مراقبه ذهن یرامآ از تن یقیتلف ،یروش درمان نیا

  ) 1992 ،2برتیفلتچر و پ

تجربه فرد و برخوردار بودن از عاطفه  تیفیاز ک یشناخت یابیعبارت است از ارز ی: شادکامیشادکام

ورش و پـر  ییشناسـا  ،یشـادکام  نیهمچن .)1388 ،يدمحمدی، ترجمه س2004، 3مثبت (شولتز و شولتز

، 2004، 4گمنی(سـل  باشد یو کار روزمره م يها در عشق، فرزندپرور و استفاده از آن ها تیقابل نیتر يادیبن

  ).1389 ،يلوفریو ن یمیکر ،يزیترجمه تبر

و طرز  باشد یافراد از خودشان م یدر واقع، طرز تلق يخودکارآمد يباورها :يخودکارآمد يباورها

 يو یرونـ یو ب یدرونـ  طیو تاثرات فرد از مح ریو تاث ها تیها و موفق شکست جهیهر فرد از خودش نت یتلق

. ردیـ گ یمـ  قـرار خودش مورد مداقـه   لهیچه خودآگاه و چه ناخودآگاه به وس اش، یاست که در طول زندگ

  ).1977(بندورا،  شود یم دهینام يخودکارآمد يدر عملکرد شناخت انسان، باورها سمیمکان نیتر عمده

از  اریـ انحـراف مع  2هـا حـدود    کـه هـوش آن   شود یم يشامل افراد یذهن یتوان کم :یذهن یتوان کم

(مثل ارتباط برقرار کردن، مراقبت  یاختالل در کارکرد سازش يبوده و دارا تر نییپا یهوش عموم نیانگیم

 يریـ گ ر چشـم یدچار تاخ ي) هستند و از نظر رشدیشخص یمنیاشتغال و ا ،یاجتماع يها از خود، مهارت

  ).1391 ،يو مراد يدرآمد یفی، ترجمه شر5(ولف و مش باشند یم

  رهایمتغ یاتیعمل فیتعر - 2- 7- 1

 نیـ در ا یآگـاه  بـر ذهـن   یمنظور از کاهش استرس مبتنـ  :یآگاه بر ذهن یاسترس مبتن کاهش

  .باشد یم ساعته میو ن کی هر جلسه يا جلسه 8 یآموزش ي برنامه کیپژوهش 

                                                
1. Orsillo & Romer  
2. Kabat-Zinn, Massion, Kristeller, Peterson, Fletcher & Pbert  
3. Schultz & Schultz  
4. Seligman  
5. Wolf & mash 
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 ي اسـت کـه افـراد در پرسشـنامه     يا نمـره  زانیـ پـژوهش، م  نیادر  یمنظور از شادکام :یشادکام 

 متغیر نیا يریاندازه گ اسیمق و اند کرده) کسب 1989، (1لندو کروس نیمارت ل،یآکسفورد آرگ یشادکام

  .باشد یم يا فاصله

است که  يا نمره زانیپژوهش، م نیدر ا يخودکارآمد ي: منظور از باورهايخودکارآمد يباورها

 2دان، جاکوبس و روجر - سیشرر و مادوکس، مرکاندانت، پرنت يخودکارآمد ي سشنامهافراد در پر

  .باشد یم يا فاصله ریمتغ نیا يریگ اندازه اسیمق و اند کرده) کسب 1982(

  

                                                
1. Argayl & Martin & Crossland  
2. Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs & Rogers  
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Abstract:  

The aim of this study was to evaluate the effect of mindfulness -based stress reduction 

training to happiness and self-efficacy were mothers of children Kmtvanzhny . Methods of 

testing with pre - test half with a control group . All mothers of children Kmtvanzhny statistical 

population covered by the Welfare Organization in 94-1393 Ardabil formed due to sampling 

limitations as a center initially selected And then the center of the mothers of children with 30 

women randomly selected and then randomly assigned to the experimental group (n = 15 ) and 

control group (n = 15 ) were replaced. In the experimental group , mindfulness -based stress 

reduction program were trained for 8 sessions . Data were collected by questionnaire Oxford 

Happiness Questionnaire was self- Scherrer . Data were analyzed by analysis of covariance . 

Results show that research hypotheses about the effect of mindfulness -based stress reduction 

training to happiness and self-efficacy has been confirmed Kmtvanzhny mothers of children and 

mothers in the experimental group than the control group mothers had significantly higher 

happiness and self-efficacy . So we can conclude that mindfulness -based stress reduction 

training program to increase happiness and self-efficacy, mothers of children with significant 

impact Kmtvanzhny . 
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