تاريخ دريافت مقاله96/02/25 :
تاريخ پذيرش مقاله97/00/29 :

مجله دست آوردهای روانشناختی
(علوم تربيتی و روانشناسی)
دانشگاه شهيد چمران اهواز ،بهار و تابستان 0396
دورهی چهارم ،سال  ،25شمارهی 0
صص029-046 :

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی برافسردگی و اضطراب
مادران کودکان اختالل طیف اتیسم

شهناز ادیبی سده



محمد علی سپهوندی
سیمین غالمرضایی





چکیده

هدف ﻛلی در پژوهش حاضر ،تعيين اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی و
اضطراب مادران ﻛودﻛان اختالل طيف اتيسم بود .طرح پژوهش به صورت نيمهآزمايشی از نوع پيش-
آزمونـ پسآزمون و پيگيری با گروه گواه بود ،جامعه مورد مطالعه به روش نمونهگيری در دسترس و
از مادران مراجعه ﻛننده به خيريه اتيسم حضرت زينب اصفهان انتخاب شد ﻛه از ميان آنها تعداد 20نفر
به طور تصادفی ،به دو گروه 00نفری آزمايشی و گواه تقسيم شدند .در مرحله پيشآزمون ،پسآزمون و
پيگيری يک ماهه به منظور سنجش ميزان افسردگی و اضطراب مادران وهمچنين برای گردآوری دادهها
از پرسشنامه اضطراب بک و افسردگی بک IIاستفاده شد .گروه آزمايشی تحت درمان گروهی شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ،طی  8جلسه  020دقيقه ای قرار گرفت و گروه گواه هيچگونه درمانی
دريافت نکرد .برای تجزيه و تحليل دادهها از تحليل ﻛوواريانس چند متغيره استفاده شد .نتايج پژوهش
نشان داد ﻛه در مرحله پسآزمون وپيگيری نمرههای افسردگی و اضطراب در افراد گروه آزمايشی بعد
از مداخله به طور معنیداری ﻛاهش يافته است .بنابراين ،نتايج اين پژوهش بر اهميت ﻛاربرد اين مداخله
دردرمان افسردگی و اضطراب مادران ﻛودﻛان اختالل طيف اتيسم و ارائه افقهای جديد در مداخالت بالينی
اين افراد تاﻛيد دارد.
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مقدمه
امروزه يکی از اختالﻻت شايﻊ در روانپزشکی ﻛودﻛان ،اختالﻻت طيف اوتيسم میباشد ،به
طوری ﻛه مرﻛز ﻛنترل و پيشگيری بيماری آمريکا ،شيوع اين اختالﻻت را در سال  ،2006يک در 68
گزارش ﻛرده است ( .)Center for Disease Control, 2016اختالل طيف اوتيسم در گروه اختالﻻت
عصبی -رشدی گنجانده شده و در اوايل رشد آشکار میشود .اين افراد در صورتی تشخيﺺ داده
میشوند ﻛه ﻛمبودهای مشخﺺ ارتباطی اجتماعی آنها با رفتارهای تکراری مفرط ،تمايالت محدود و
اصرار بر يکنواختی همراه باشند ( .)American Psychiatric Association, 2013از نظر درمان،
در حال حاضر ،هيچ درمانی يا شواهدی ،دال بر درمان قابل دسترس ،برای ﻛودﻛان اوتيسم
موجود نمیباشد

(.)de Bruin, Blom, Smit, Steensel, & Bogels, 2014

والدين اين بيماران گاهی در طی مراحل انجام وظيفه در مورد فرزند مبتال به اوتيسم
خود ،ممکن است دچار خستگی ،استرس زياد ،فشار روانی و نااميدی شوند و در معرض
ابتال به افسردگی و اضطراب قرار گيرند ،زيرا وجود ﻛودك استﺜنايی در يک خانواده اﻏلب
آسيبهای جبرانناپذيری را بر خانواده وارد میﻛند .ميزان آسيبپذيری خانواده در مقابل اين
ضايعه گاه به حدی است ﻛه وضعيت سالمت روانی خانواده دچار آسيب شديدی میشود
( ،)Berjis, Hakim Javadi, Taher, Lavasani, & Hossein Khanzadeh, 2013به طوری ﻛه
مادران ﻛودﻛان مبتال به اوتيسم ،تنيدگی و نگرانی بيشتری از ساير بيماری های مزمن تجربه
میﻛنند ( )Shu, Lung, & Chang, 2000و همين طور اين مادران نسبت به مادرانی ﻛه
ﻛودﻛان سندرم داون داشتند ،اميد پايين تر و نگرانی بيشتر نسبت به آينده گزارش ﻛرده
( )Ogeston, Mackintosh, & Myers, 2011و ارتباط مشکالت رفتاری ﻛودك بر زندگی
خانوادگی و به دنبا ل آن باﻻ رفتن نشانههای افسردگی دراين مادران تأييد شده است
(.)Kim, Ekas, & Hock, 2016

مادران معموﻻً فشار روانی بيشتری را نسبت بـه پدران خواهند داشت و برخی از پدران
فشارهای روانی ناشی از همسر را تهديد ﻛنندهتر از مشـکالت ﻛودك تلقی میﻛنند و آن را
تهديدی برای خانواده میدانند ،چرا ﻛه وجود اين ﻛودﻛان باعﺚ محدود شدن تعامالت و
فعاليتهای اجتماعی خانواده میشود و بر روابـﻂ بين فردی آنها تأثير میگذارد ،بر شغل مادر
تأثير منفی دارد ،زيرا باعﺚ عدم پيشرفت در ﻛار به دليـل وقت و انرژی ﻛم ،میشود و در
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مواردی باعﺚ رها ﻛردن ﻛار توسﻂ مادر به دليل مسﺆوليتهای زيـاد در خانه ﻛه به خاطر
مراقبت از فرزند اوتيسم افزايش میيابد ،میگردد .در ايـن خـانوادههـا زنـدگی حـول ﻛودك
اوتيسم میچرخد ( ،)Mami & Amirian, 2015همينطور داشتن ﻛودﻛان مبتال به اختالل
اوتيسم باعﺚ افسردگی ،نگرانی ،استرس ،شرمندگی و خجالت در والدين آنها میشود و
مطالعات نشان داده ﻛه در مواردی باعﺚ تأثير منفی بر روابﻂ زناشويی نيز شده است ،چرا ﻛه
باعﺚ بحﺚ بيشتر بين زن و شوهر دربارهی ﻛودك اوتيسم ،درمان ،مراقبت از او و در نتيجه
فاصلهی بيشتر بين آنها میشود

(.)Hobart & Smith, 2014

مادران دارای فرزند اوتيسم احساس گنـاه و افسـردگی شـديدی را تجربه میﻛنند
( )Gray, 2010و اين افسردگی میتواند از طريق ايجاد اختالل در ظرفيت مادر برای ارتباط با
فرزندش ،با مهارتهای والدگری او تداخل ﻛند و به علت رابطه معکوس بين افسردگی
والدين و انطباق ﻛودﻛان ،مادران مبتال به افسردگی در مقايسه با مادران ﻏير افسرده ،در روابﻂ
خود با ﻛودﻛان بيشتر منفی عمل میﻛنند و پاسخدهی و درگيری عاطفی ﻛمتری با فرزندشان
دارند .سبک والدگری مادران افسرده ،با اقتدارگرايی ،ﻛنترل ،انتقادگری ،تأييد و مراقبت مادرانه
مشخﺺ میشود و اين مادران به سبب داشتن فرزندی خاص ،بيشتر در معرض اين اختالل
قرار دارند .اين ﻛودﻛان به سبب داشتن بعضی ويژگیها مﺜل انزوا ،گوشهگيری ،احساس تنهايی
و  ...ممکن است ﻛه اين ويژگیها را نيز به مادر خود منتقل ﻛنند ،مادر نيز به سبب برخی
تحريفات شناختی ،احتماﻻً بيشتر در معرض سﺆگيری اين ويژگیها قرار گرفته و در نتيجه
دچار افسردگی میشود

(.)Khormayi, 2011

اﻛﺜر مادران به هنگام تشخيﺺ اختالل اتيسم ،دچار واﻛنش انکار ،سر درگمی ،خشم و
افسردگی میشوند .در پژوهشی ﻛه به بررسی مشکالت مادران پرداخته است ،اﻛﺜر مادران به
مشکالت ديگری مانند برچسب خوردن ﻛودك و خانواده ،مقصر دانستن مادر در شکلگيری
اختالل ،مقايسه ﻛودك مبتال با ﻛودك عادی و ترديد در تأثير برنامههای آموزشی نيز اشاره
ﻛردند ﻛه منجر به ﻛاهش روابﻂ اجتماعی و مشکالت خانوادگی شده بود و در تمامی موارد
عالئم افسردگی را تجربه میﻛردند ( .)Mami & Amirian, 2015آنهـا انرژی روانی و مادی
زيادی را صرف اجرای فرض و گمانهای خود میﻛنند و در نتيجه وقت زيادی را ﻛه بايد
صرف پذيرش حقيقی ﻛودك ،درمان و توانبخشی او میشد ،از دست میدهند

(.)Rafeie, 2013
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پيشبينی شده است ،تا سال  ،2030اختالل افسردگی از جمله علل اساسی ناتوانی در سطح
جهان ،در مقايسه با بيماریهای قلبی و ايدز خواهد شد

(.)Beidel, Frueh, & Hersen, 2014

وجود اين اختالل همراه با عالئم و پيامدهايی ﻛه دارد ،میتواند اختالل چشمگيری در مراقبت از
خود و بر عهده گرفتن مسئوليت زندگی فردی ايجاد ﻛرده

()World Health Organization, 2012

و افزايش خطر خودﻛشی ( )Patten, Williams, Lavarato, Koch, & Mets, 2013و ﻛاهش
ﻛارﻛرد فرد در شغل و توانمندیهای بدنی را بهدنبال

داشته باشد (.)Galns et al., 2012

افسردگی متأسفانه اﻏلب به صورت خالﺺ وجود ندارد و در  50درصد موارد ،بيماران
افسرده يک اختالل اضطرابی را نيز به همراه دارند و شيوع بيماریهايی مﺜل ديابت در ميان آنها
باﻻ است ( ،)Egede & Hernandez-Tejada, 2013مطالعات متعدد نشان داده است ،هر چند
همهی افراد به گونهای اضطراب را تجربه میﻛنند اما بعضی از اقشار در معرض ميزان اضطراب
باﻻتری قرار دارند .بديهی است يکی از مواردی ﻛه منبﻊ اضطراب و تنش برای خانوادهها و به
ويژه مادران به شمار میآيد ،ناتوانی و بيماری فرزند است و هر چقدر بيماری و ناتوانی مزمنتر
و طوﻻنیتر باشد ،تنش و اضطراب وارد شده بيشتر است ( ،)Azadyekta, 2014از طرفی
اضطراب نيز در صورت عدم درمان باعﺚ استمرار بيماری قلبی (،)Rajabi & Yazdkhasti, 2014
ﻛسب نتايج ضعيف آموزشی ،تحميل هزينههای قابل توجه به جامعه به علت ﻛاهش بهرهوری
ﻛار و افزايش استفاده از خدمات بويژه مراقبتهای بهداشتی میگردد (.)Beidel et al., 2014

از آنجايی ﻛه شيوع افسردگی در زنان نسبت به مردان بيشتر است ( )Galns et al., 2012و
مادران ﻛودﻛان اختالل طيف اتيسم در مقايسه با پدران ،بيشتر با مشکالت رفتاری ﻛودك
درگيرند و استرس و بحرانهای روانی بيشتری را تجربه میﻛنند

()Conner & White, 2014

پس نياز به حمايت بيشتری دارند .بنابراين هدف مداخالت روانشناختی ،ﻛمک به اين افراد به
منظور مقابله با چالشهای فوق میباشد .برای درمان مشکالت روانشناختی ،عالوه بر
درمانهای دارويی ،درمانهای روانشناختی متعددی نيز در طول سالهای متوالی ابداع شده
است .امروزه با نسل سوم اين نوع درمانها مواجه هستيم ﻛه آنها را میتوان تحت عنوان ﻛلی
مدلهای مبتنی بر پذيرش 0ناميد؛ مانند درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ،2درمان فراشناختی 3و
1- Acceptance based Models
)2- Mindfulness based Cognitive Therapy (MBCT
3- Metacognitive
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درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد .0در اين درمانها به جای تغيير شناختها ،سعی میشود تا ارتباط
روانشناختی فرد با افکار و احساساتش افزايش يابد (.)Hayes & Strosahl, 2010

رويکرد درمان شناختی مبتنی بر ذهن اگاهی آميزهای مبتکرانه از جنبههای شناخت درمانی
بک ( )Beckو برنامه ﻛاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی 2ﻛاباتزين ( )Kabat-Zinnاست
( .)Teasdale et al., 2000ذهن آگاهی توانايی تمرﻛز بر تجارب درونی و بيرونی است ﻛه در
حال رخ دادن هستند ( .)Saltzman & Goldin, 2008همچنين ذهن آگاهی توجه فرد را بر
زمان حال متمرﻛز ﻛرده و به فرد ﻛمک میﻛند ﻛه رويدادها را بدون اينکه سعی در تغيير آنها
داشته باشد ،بپذيرد و با عملکردهای روانی ﻛه به صورت خودﻛار رخ میدهند ،مقابله ﻛند
( .)Allen & Knight, 2005در اين درمان اولين گام يادگيری چگونگی توجه ﻛردن هدفمند ،در
هر لحظه و بدون داوری است .بيماران میآموزند ﻛه از تغييرات سريﻊ ذهن از موضوعی به
موضوع ديگر آگاه شوند و به دنبال آن ياد میگيرند ﻛه چطور ذهن سرگردان خود را به يک نقطه
واحد متمرﻛز ﻛنند زيرا ذهن سرگردان باعﺚ ايجاد افکار و احساسات منفی میشود .تنها وقتی
ﻛه يک فرد از اين جنبهها آگاه شود میتواند از درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی

()MBCT

استفاده ﻛند ،تا از اين طريق بتواند تغييرات خلقی خود را شناسايی نموده و در ﻛوتاه مدت آنها
را اداره ﻛند و يا در درازمدت با آنها چالش نمايد (.)Omidi & Mohammad Khani, 2008

تحقيقات اخير روی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ( ،)MBCTنتايج رضايت بخش و
دﻻيل منطقی برای استفاده از آن در ﻛار بالينی و مخصوصاً ﻛار با بيماران مبتال به اختالﻻت
خلقی و اضطرابی را فراهم ﻛرده است .در پژوهشی اين درمان روی  49مادر ﻛه دارای سابقه
حداقل يک دوره افسردگی بودند انجام گرفت و نتايج نشان داد ﻛه اين درمان از يک سو بهبود
معنیداری در افسردگی ايجاد ﻛرده و به ميزان معنیداری نيزاحتمال عود افسردگی را ﻛاهش
میدهد ) .(Dimidjian et al., 2015همينطور ) )Munshi, Eisendrath, & Delucchi, 2013در
بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود افسردگی به اين نتيجه رسيدند
ﻛه آزمودنیها پس از هشت جلسه درمان ،بهبود معنیدار در افسردگی ،ﻛاهش معنیدار در
نشخوار فکری و عاليم اضطراب از خود نشان دادند و بهبود مهارتهای ذهن آگاهی در پيگيری
)1- Acceptance & Commitment Therapy (ACT
)2- Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR
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بلند مدت نيز مشاهده شد .پژوهش ديگری به مقايسه تأثير آموزش تنظيم هيجان و شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر پريشانی روانشناختی و راهبردهای شناختی تنظيم هيجان مادران
ﻛودﻛان عقب مانده ذهنی پرداخت .نتايج حاﻛی از اثر بخشی متغيرهای مستقل بر افسردگی،
اضطراب و استرس بود

)Beyrami, Hashemi, Bakhshipour, Alilou and Eghbali (2014

همچنين ) Khaleghipour and Zargar (2014در بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر
ذهن آگاهی بر افسردگی و اميد به زندگی مادران ﻛودﻛان ﻛم توان ذهنی به اين نتيجه
رسيدند ﻛه پس از مداخله ،ميانگين افسردگی در گروه آزمايش نسبت به گروه ﻛنترل ﻛاهش
معنیدار و ميانگين اميد به زندگی افزايش معنیداری نشان داده

استBeyrami et al. (2013) .

در پژوهش ديگری تأثير شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهنآگاهی را در ﻛاهش اضطراب و
افسردگی دانش آموزان مدارس دبيرستانی نيز بررسی ﻛرده اند ،ﻛه نتايج ﻛاهش معنی دار
اضطراب و افسردگی در گروه آزمايشی در مقايسه با گروه گواه را نشان داده است.
) Hofman, Sawyer, With and Oh (2010با استفاده از  39مطالعه در مورد اثربخشی درمان
مبتنی بر ذهن آگاهی ،فرا تحليلی انجام دادند .در اين مطالعات تأثير درمان مبتنی بر ذهن
آگاهی بر دامنهای از بيماریها نظير سرطان ،اختالل اضطراب فراگير ،افسردگی و ساير
بيماریهای روانپزشکی و جسمانی مورد بررسی قرار گرفت ﻛه اندازه اثر برای اضطراب %63
و برای عاليم خلقی  %59گزارش شد .در نهايت ،اين مطالعه نشان میدهد ﻛه درمان مبتنی بر
ذهن آگاهی ،يک مداخله اميدبخش برای درمان مشکالت اضطرابی و خلقی در جمعيت
بالينی است.
با در نظرگرفتن جنبههای انگيزشی به همراه جنبههای شناختی ،به جهت تأثير و تداوم
بيشتر اثربخشی درمان و با توجه به جديد بودن اين روش درمانی ،بررسی اثربخشی آن بر
اختالﻻت روانی مختلف ضروری به نظر میرسد و میتواند در روان درمانی اختالﻻت روانی،
تحولی ايجاد نمايد .همچنين با توجه به وجود اختالﻻت خلقی و اضطرابی در مادران ﻛودﻛان
اختالل طيف اتيسم و با در نظر گرفتن شيوع بيشتر اين اختالﻻت در زنان ،هدف ﻛلی در اين
پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی و اضطراب
مادران ﻛودﻛان اختالل طيف اتيسم است؛ بنابراين مسأله پژوهش اين است ﻛه آيا مداخالت
مربوط به رويکرد شناخت درمانیمبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی و اضطراب مادران ﻛودﻛان
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اختالل طيف اتيسم تأثير دارد؟

روش
طرح پژوهش حاضر نيمه آزمايشی ،از نوع پيشآزمون -پسآزمون و پيگيری با گروه
آزمايشی و گروه گواه است.جامعه آماری مورد مطالعه در اين پژوهش ،عبارت بودند از مادران
 36تا  55سال ،ﻛه در سال  0395برای آموزش ﻛودﻛان مبتال به اتيسم خود به مرﻛز خيريه
اتيسم حضرت زينب اصفهان مراجعه ﻛرده بودند .نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش به روش
نمونه گيری در دسترس بود .ابتدا از مادرانی ﻛه متمايل به شرﻛت در گروه درمانی افسردگی و
اضطراب بودند ،ثبت نام به عمل آمد .از ميان ثبت نام ﻛنندگان در نهايت  20نفر ﻛه امکان
شرﻛت در جلسات گروهی را داشتند ،انتخاب شدند .سپس افراد انتخاب شده به صورت
تصادفی در دو گروه ( 00نفر در گروه آزمايشی و  00نفر در گروه گواه) قرار گرفتند .دسته
سنی شرﻛت ﻛنندگان  36تا  55سال با ميانگين  45/90و انحراف معيار  6/75بود.

ابزار پژوهش
 .9پرسشنامه افسردگی بک :اين پرسشنامه برای سنجش شدت افسردگی در سال 0963
توسﻂ بک تدوين شد و در سال  0994مورد تجديد نظر قرار گرفت .اين مقياس شامل  20ماده
خودارزيابی میباشد ﻛه شدت عاليم افسردگی را میسنجد و هر ماده (نشانه بيماری) بر اساس
شدت آن به چهار درجه تقسيم شده و از صفر تا سه نمره میگيرد .نمره صفر نشاندهنده
پايينترين ميزان و نمره سه نشاندهنده باﻻترين ميزان تجربه افسردگی است .در اين آزمون جمﻊ
نمرهها میتواند بين 0تا  63باشد ،هر يک از مواد اين پرسشنامه يکی از عالئم افسردگی را
میسنجد .پايايی بازآزمايی آن از  0/48تا  0/86با ميانگين  )Beck et al., 1996( 0/86و به منظور
تعيين روايی اين پرسشنامه ،همبستگی آن با پرسشنامه سالمت عمومی 0/67 ،گزارش شده
است ( .)Alto et al., 2012در ايران ) Dobson and Mohammadkhani (2007ضريب آلفای
 0/92را برا ی بيماران سرپايی و 0/93را برای دانشجويان و ضريب بازآزمايی به فاصله يک
هفته را  0/93به دست آوردهاند .همينطور ) Rahimi (2014آلفای ﻛرونباخ  0/87و پايايی قابل
قبول  0/78را برای دانشجويان ايرانی ) Taheri et al. (2015آلفای ﻛرونباخ  0/93و ضريب
همبستگی درون طبقهای  0/80را برای سالمندان به دست آوردهاند.
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 .5پرسشنامه اضطراب بک :در سال  0990آرون بک ابزاری را به عنوان مقياس
اضطراب بک معرفی ﻛرد ﻛه بيانگر شدت عاليم اضطراب بالينی است ،اين مقياس خود
سنجی  20سﺆالی بر اساس  20نشانه اضطرابی تنظيم شده است و بر طبق مقياس ليکرت
چهار گزينه (اصالً -خفيف -متوسﻂ -شديد) با نمرات  0 ،0 ،2 ،3برای هر سوال دارد
( .)Beck & Steer, 1990اين پرسشنامه به طور پايايی برای تشخيﺺ و سنجش شدت افسردگی
قبل و بعد از درمان در دفعات متعدد ﻛاربرد دارد ).(Seif, Rahimi, & Mohammadi, 2016
) Carney, Moss, Harris, Edinger and Krystal (2011ميزان پايايی اين ابزار را از  0/80تا
 0/92برآورد ﻛردند .مطالعات انجام شده در ايران نشان میدهد ﻛه اين آزمون از پايايی و
روايی باﻻيی برخوردار بوده و ضريب همسانی درونی آن (آلفای ﻛرونباخ)  0/92برآورد شده
است .پايايی آن با روش بازآزمايی به فاصله يک هفته  0/75و همبستگی سﺆاﻻت آن از 0/30
تا  0/76متغير است ) .(Kaviani & Mousavi, 2008همينطور در مطالعه ديگری مقدار پايايی
پرسشنامه با استفاده از آلفای ﻛرونباخ  0/92محاسبه شده است ).(Rafiei & Seif, 2013

روش اجرای پژوهش
مالكهای ورود برای شرﻛت در نمونه عبارت بودند از -0 :داشتن ﻛودك مبتال به اختالل
طيف اتيسم؛  -2سطح سواد باﻻتر از سيکل؛  -3تمايل و رضايت آگاهانه به شرﻛت در طرح
پژوهشی .مالكهای خروج نيز عبارت بودند از -0 :وجود مشکالتی ﻛه امکان حضور مرتب
در جلسات را فراهم نکند؛  -2ابتال به يکی از بيماریهای شديد جسمانی ،اختالﻻت عصب
شناختی وخيم يا وجود نشانههای روانگسستگی؛  -3بروز افکار جدی افسردگی و احتمال
خطر خودﻛشی؛  -4عدم تمايل به ادامه درمان .روش ﻛار جهت اجرای مداخله شناخت درمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی به صورت گروهی ( 00نفر) بود ،بعد از انتخاب شرﻛت ﻛنندگان جهت
رعايت مالحظات اخالقی به شرﻛت ﻛنندگان پژوهش ،اطالعات مختصری در مورد زمينه
موضوع پژوهش ،اهداف ،نحوه اجرا و زمان برگزاری جلسات ارائه شد و به آنها اطمينان داده
شد ﻛه نتايج پژوهش به صورت نتيجهگيری ﻛلی و نه فردی منتشر خواهد شد و گروه گواه نيز
میتوانند پس از پايان پژوهش ،درمان مشابهی را دريافت نمايند .بعد از قرار گرفتن افراد در دو
گروه (آزمايشی و ﻛنترل) ،پيشآزمون در هر دو گروه اجرا شد .سپس برای گروه آزمايش

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی برافسردگی و اضطراب مادران …

937

متغير مستقل يعنی ،مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی در  8جلسه هفتگی 020
دقيقهای انجام شد .اولين گام در اين روش درمانی يادگيری چگونگی توجه ﻛردن هدفمند بود
ﻛه در جلسات  0-4آموزش داده شد .در جلسات  5-8شناسايی تغييرات خلقی و اداره ﻛردن
آنها در ﻛوتاه مدت و يا چالش با آنها در دراز مدت آموزش داده شد .پس از اتمام اين
جلسات ،مرحله پس آزمون و نيز پيگيری يک ماهه در هر دو گروه به عمل آمد.

خالصه محتوای جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی
جلسه اول :توضيح عاليم افسردگی و اضطراب ،توضيح مفهوم ذهن آگاهی در ﻛنار شناسايی
هدايت خودﻛار (عدم ذهن آگاهی نسبت به افکار ،احساسها و رفتارهای زندگی روزمره) و
خروج از آن ،اثرات ﻛاربرد ذهن آگاهی بر زندگی ،ذهن آگاهی نسبت به فعاليتهای روزانه،
وارسی بدنی.
جلسه دوم :جدول فعاليتهای لذت بخش ،آموزش مراقبه تنفسی و مديتيشن عميق با
هدف ايجاد آرامش ذهن با تمريناتی ﻛه توجه فرد را به لحظه حال برمی گرداند .
جلسه سوم :آشنايی با روش تمرﻛز بر حرﻛات و اعضای بدن هنگام تنفس (ذهن آگاهی به
تنفس) ،ﻛشف حسهای بدنی ناراحت ﻛننده .
جلسه چهارم :ماندن در زمان حال؛ آموزش ذهن آگاهی نسبت به افکار و احساسهای
ﻛلی مانند ترس ،دلبستگی ،بيزاری و ﻛسالت و مختﺺ افسردگی و اضطراب مانند نگران بودن،
بی انگيزه بودن ،بی نتيجه و بی هدف دانستن زندگی .
جلسه پنجم :اجازه دادن /مجوز حضور؛ پذيرش تجارب فردی بدون قضاوت ،واﻛنش
نشان دادن و اجتناب.
جلسه ششم :افکار حقايق نيستند :افکار فقﻂ افکار هستند؛ آموزش اين نکته ﻛه افکار و
باورها را به سان تجربياتی گذرا درنظر بگيرند.
جلسه هفتم :نحوه مراقبت از خود به بهترين حالت؛ فهرست فعاليتهای لذت بخش و
مهارتآميز ،تهيه برنامه فعاليت برای مقابله با افسردگی و اضطراب و آماده سازی برنامه فعاليت.
جلسه هشتم :بررسی جدول فعاليتهای لذت بخش ،مرور آموزههای ذهن آگاهانه در مورد
فعاليتهای روزانه و تجارب درونی ،تأﻛيد بر فنون استفاده از زمان حال به جای گذشته و
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تعميم آنها به ﻛل موقعيتها در زندگی جهت رويارويی با افکار خودآيند منفی ،استفاده از
برنامه ريزی فعاليتها برای مواجهه با خطر عود مجدد.

یافتهها
در جدول  0ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای افسردگی و اضطراب در دو گروه ارائه
شده است.
جدول .0
ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيری اضطراب و افسردگی بر
حسب عضويت گروهی
پیگیری
پس آزمون
پیش آزمون
گروه
متغیر
انحراف
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
تعداد میانگین
استاندارد
استاندارد
استاندارد
6/48 00/00
5/50
02/00 8/02
گروه آزمايشی 22/30 00
اضطراب
02/68 29/70
02/33 29/90 02/75 29/80 00
گروه گواه
7/09 04/50
4/78
02/60 9/73
گروه آزمايشی 24/80 00
افسردگی
00/88 30/50
02/70 29/65 02/68 29/70 00
گروه گواه

اطالعات جدول شماره  0نشان میدهد ﻛه شدت اضطراب و افسردگی در افراد گروه
آزمايشی بعد از مداخله ﻛاهش داشته است و در يک ماه پس از درمان ،در مرحله پيگيری
نسبت به مرحله پسآزمون تغييرات به نسبت ثابت مانده است .ولی اين شرايﻂ برای گروه
گواه تقريباً يکسان بوده و تغييری رخ نداده است .در هر حال استنتاج تفاوتهای معنیدار در
اين متغيرها مستلزم بکارگيری آزمونهای مناسبی است .بنابراين جهت بررسی استنباطی دادهها
از تحليل مانکوا استفاده شد .بررسی پيش فرضهای تحليل مانکوا نشان داد ﻛه پيش فرض
نرمال بودن توزيﻊ دادهها با استفاده از آزمون شاپيرو-ويلک برای متغيرهای اضطراب ( )0/50و
افسردگی ( )0/08و پيش فرض تساوی واريانس دادهها با استفاده از آزمون لوين برای
متغيرهای اضطراب ( p<0/33و  )F-0/04و افسردگی ( p<0/37و  )F-0/02تحقق يافته است
( ،)p<0/05همچنين تعامل ميان گروه و متغيرهای پيشآزمون از لحاظ آماری معنیدار
نمیباشد ( ،)p<0/060بنابراين همگنی شيب رگرسيون نيز در اين پژوهش تحقق يافته است.
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برای مقايسه دو گروه از نظر افسردگی و اضطراب از تحليل مانکوا استفاده شد .تحليل
ﻛوواريانس چندمتغيری نشان داد ﻛه حداقل بين دو گروه از لحاظ افسردگی و اضطراب دو
مرحله پس آزمون (=0/328 ،F=605 ،p>0/000ضريب ﻻمبدای ويلکز و  =0/34اندازه اثر) و
مرحله پيگيری (=0/284 ،F=8/99 ،p>0/000ضريب ﻻمبدای ويلکز و  =0/40اندازه اثر)
تفاوت معنی داری وجود دارد .برای پی بردن به اين تفاوت دو تحليل ﻛوواريانس تک متغيره
در متن مانکوا انجام شد ﻛه نتايج حاصل در جداول  2و  3نشان داده شده است.
جدول .2
نتايج تحليل آنکوا در متن مانکوا جهت بررسی اثربخشی مداخله پژوهش بر متغير افسردگی و اضطراب
در مرحله پس آزمون (با ﻛنترل نمرههای پيش آزمون)

پسآزمون

پسآزمون

مرحله

منبع تغییرات

درجه میانگین
مجموع
مجذورات آزادی مجذورات

F

اندازه توان
معنیداری
اثر آزمون

پيش آزمون
افسردگی

0368/06

0

0368/06

54/086

0/000

0/67

0

عضويت گروهی

972/52

2

486/26

09/26

0/000

0/59

0

خطا

656/43

26

25/24

-

-

-

-

پيش آزمون
اضطراب

0550/643

0

83/395 0550/643

0/000

0/76

0

عضويت گروهی

769/025

2

384/562

20/66

0/000

0/60

0

خطا

483/75

26

08/60

-

-

-

-

همانطور ﻛه در جدول شماره  2مالحظه میشود ،تفاوت بين گروه آزمايشی و گروه گواه،
در مرحله پس آزمون در متغير افسردگی و اضطراب معنیدار میباشد ( ،)p>0/000بنابراين با
توجه به نتايج میتوان گفت ﻛه مداخله پژوهش منجر به ﻛاهش معنیدار افسردگی و اضطراب
در گروه آزمايشی در مقايسه با گروه گواه در پس آزمون شدهاست .نتايج تحليل آنکوا در متن
مانکوا جهت بررسی اثربخشی مداخله پژوهش بر متغير افسردگی و اضطراب در مرحله
پيگيری در جدول  3ارائه شده است.
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جدول.3
نتايج تحليل آنکوا در متن مانکوا جهت بررسی اثربخشی مداخله پژوهش بر متغير افسردگی و اضطراب
در مرحله پيگيری (با ﻛنترل نمرههای پيش آزمون)
مرحله

پيگيری

منبع
تغییرات

مجموع درجه میانگین
مجذورات آزادی مجذورات

F

اندازه توان
معنیداری
اثر آزمون

پيش آزمون افسردگی

0324/89

0

55/90 0324/89

0/000

0/68

0

عضويت گروهی

900/08

2

08/99 450/09

0/000

0/59

0

خطا

04407/00

30

-

-

-

پيش آزمون اضطراب

0763/39

0

94/37 0763/39

0/000

0/78

0

عضويت گروهی

824/72

2

22/07 402/36

0/000

0/62

0

خطا

485/80

26

-

-

-

-

08/68

-

-

همانطور ﻛه در جدول شماره  3مالحظه میشود ،تفاوت بين گروه آزمايشی و گروه گواه،
در مرحله پيگيری در متغير افسردگی و اضطراب معنیدار میباشد ( ،)p>0/000بنابراين
میتوان گفت ﻛه مداخله پژوهش منجر به ﻛاهش معنیدار افسردگی و اضطراب در گروه
آزمايشی در مقايسه با گروه گواه در مرحله پيگيری شده است.

بحث و نتیجهگیری
افکار خودآيند نقش مهمی در ايجاد ،دوام و درمان افسردگی و اضطراب دارند ،بهطوری ﻛه
در افسردگی افکار خودآيند ،اﻏلب حول محور موضوعهای نااميدی ،احساس ارزشمندی پايين
و شکست میچرخند و افراد مبتال به اختاللهای اضطرابی به طور معمول افکار خودآيندی
دارند ﻛه محتوای آنها را پيشبينی خطر ،آسيب ،ﻛنترلپذيری يا ناتوانی در ﻛنترل تهديدها
تشکيل میدهند .شناخت درمانی مبتنی برذهنآگاهی به افراد ياد میدهد تا اين افکار خودآيند
را شناسايی ﻛنند و آنها را فقﻂ به صورت يک فکر در نظر بگيرند ونه انعکاسی از واقعيت و
در آن افکار ﻏرق نشوند .بنابراين ،با توجه به مطالب فوق ،هدف ﻛلی در اين پژوهش بررسی
اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی و اضطراب مادران ﻛودﻛان
اختالل طيف اتيسم بود.
يافته ها حاﻛی از آن است ﻛه در انتهای درمان ،نمره های افسردگی و اضطراب گروه
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مداخله نسبت به گروه گواه به طور معنی داری ﻛاهش يافته است .اين نتيجه بيانگر
اثربخشی درمان گروهی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب مادران
ﻛودﻛان اختالل طيف اتيسم است .نتايج حاصل ،مﺆ يد نتايج به دست آمده در پژوهش
( )Sharma, Mao, & Sudhir, 2012در مورد ت أ ثير درمان شناختی مبتنی بر ذ هن آگاهی
بر بيماران دارای اختالﻻت اضطرابی است .همچنين يافته های پژوهش حاضر را می توان
با مطالعات ) (Hofman et al., 2010; Munshi et al., 2013; Dimidjian et al., 2015و
) (Khaleghipour & Zargar, 2014همسو دانست .در اين مطالعات به تأثير درمان شناختی
مبتنی بر ذهنآگاهی در ﻛاهش افسردگی و اضطراب اشاره شدهاست.
در سال های اخير ،تغيير آگاهی و رابطه جديد با افکار در مقايسه با تغيير آنها مورد توجه
قرار گرفته است .درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی شيوه متفاوتی از مواجهه با هيجانات و
پريشانیها ارائه میدهد؛ عدم رابطه با تفکر منفی باعﺚ میشود ﻛه فرد درگير نشخوارهای
ذهنی نشود ( .)Mace, 2006در درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تغيير آگاهی از افکار،
احساسات و حسهای بدنی و ايجاد ارتباط متفاوت با آنها (نظير ديدن افکار و احساسات به
عنوان حوادث گذرا در ذهن به جای شناسايی آنها به عنوان واقعيت) تأﻛيد میشود .اين درمان
به مادران مهارتهايی را میآموزد تا بتوانند از الگوهای شناختی روزمره مختل ﻛننده به
خصوص الگوهای فکری نشخوار مرتبﻂ با افسردگی و اضطراب به عنوان شيوهای برای ﻛاهش
خطر بازگشت و عود آنها در آينده فاصله بگيرند و بدين ترتيب شاهد ﻛاهش خطر بازگشت
افسردگی و اضطراب خود باشند.
هدف از بکار بردن تکنيکهای مراقبه در اين درمان ﻛمک به افراد است تا از تجاربشان در
لحظه حال آگاهتر شوند و متوجه زمانی ﻛه خلقشان شروع به پايين آمدن میﻛند ،باشند تا از
اين طريق ارتباط بين خلق منفی و افکار منفی فراخوانده شده توسﻂ آن شکسته شود و ياد
بگيرند در زمان پايين آمدن خلق چطور از خود مراقبت ﻛنند .در واقﻊ تمرﻛز آموزش درمان
شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ،اطالع بيشتر افراد از افکار و احساسات میباشد تا به جای آنکه
افکار خود را جنبههايی از خويشتن يا انعکاسی از واقعيت ببينند ،آنها را به عنوان حوادث
ذهنی در نظر بگيرند .اين رويکرد همانطور ﻛه نتايج آماری نشان داد منجر به ﻛاهش معنیداری
در افسردگی و اضطراب مادران ﻛودﻛان اختالل طيف اتيسم شد؛ زيرا آنها آموختند تا از درگير
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شدن با افکار عادتی خود رها شده و اجازه دهند افکار و احساسات بيايند و بروند بدون اينکه
با آنها درگير شوند و سعی ﻛنند آنها را از خود دور ﻛنند.
به طور خالصه ،در اين درمان افراد ياد گرفتند در لحظه حال بمانند ،بدون اينکه درباره
گذشته نشخوار ﻛنند و يا درباره آينده نگران باشند و به تجربيات درونی خود در هر لحظه
همچون حس های بدنی ،افکار و احساسات توجه ﻛنند ،بدون اينکه در مورد آنها قضاوتی
داشته باشند.با استفاده از اين درمان به خوبی میتوان مشکالت روان شناختی مادران ﻛودﻛان
طيف اتيسم از جمله افسردگی و اضطراب آنها را ﻛاهش داد وخطر بازگشت و عود آنها در
آينده را ﻛمترﻛرد تا در نهايت نتايجی از جمله افزايش اميد به زندگی ،وفق يافتن با شرايﻂ
بيماری ﻛودك ،روابﻂ بهتر با اطرافيان ،داشتن فعاليتهای اجتماعی بيشتر و ﻛاهش مشکالت
مربوط به افسردگی واضطراب را بهدنبال داشته باشد.
با توجه به اين ﻛه پژوهش حاضر روی مادران ﻛودﻛان اتيسم صورت گرفت ،در تعميم
نتايج آن به ساير افراد خانواده (پدر ،خواهر و برادر) بايد احتياط ﻛرد .بنابراين پيشنهاد میشود
پژوهش مورد نظر روی گروههای بزرگتر وگروه مردان ،مورد آزمايش مجدد قرار گيرد تا
اعتباراين روش با اطمينان بيشتری برآورد شود .در ضمن پيشنهاد میشود اين درمان به صورت
فردی بر ﻛودﻛان مبتال به طيف اتيسم با عملکرد باﻻ اجرا شود .با توجه به اثربخش بودن اين
درمان بر اضطراب و افسردگی مادران ﻛودﻛان اختالل طيف اتيسم ،پيشنهاد میشود اين روش
درمان در مورد مادران ﻛودﻛان استﺜنايی ديگر نيز استفاده شود.
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