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Abstract
Introduction: One of the important and negative effects of divorce is its
psychological effects on divorced women and mothers. It is necessary to pay
attention to the mental health of these people. In this regard, the purpose of
this study was to examine the effectiveness of mindfulness-based stress
reduction, anxiety, cognitive flexibility and resilience in divorced women and
mothers.
Materials and Methods: The method of the present study was quasiexperimental with a pretest-posttest design and a control group. The
statistical population of the present study included all divorced mothers who
live in Mashhad, 27 of whom were selected by available sampling and
randomly divided into experimental and control groups. The protocol MBSR
were applied in 8 sessions which lasts 120-minute and performed for the
experimental group only and the control group did not receive any
treatment. The data which collected through the Spielberger state-trait
anxiety inventory, the cognitive flexibility inventory, and the Connor
and Davidson resilience Questionnaire, were assessed by Spss25 and using
univariate analysis of covariance.
Findings: The results showed that mindfulness-based stress reduction
leading to reduced manifest anxiety and on the other hand, it improved
cognitive flexibility and resiliency. But it was not effective in reducing latent
anxiety people.
Conclusion: Therefore, according to the results of the study, it can be stated
that attention to psychological problems of divorced women is necessary and
mindfulness-based stress reduction can be used as an effective intervention
in improving the problems of divorced women and mothers.
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Extended Abstract
Introduction

One of the most important stresses we face
in today's life is divorce. An unpleasant event
that causes profound changes in a person's
lifestyle (1) is one of the important and
negative effects of divorce and its
psychological effects on divorced women
and mothers. Most social studies show that
the effects of divorce on women are more
than men (2). Divorced women experience
higher levels of anxiety than non-divorced
women (6). On the other hand, low cognitive
flexibility can cause anxiety and stress in
divorced people, and these tensions and
pressures also cause a decrease in cognitive
flexibility. Also, the resilience and hardness
coefficient of divorced women are lower
than those of married women (16). The
process of resilience changes over time and
can greatly contribute to the mental health of
people after painful and unpleasant
experiences (17). The use of psychological
training and therapies is one of the ways to
increase mental health, among which we can
mention the reduction of stress based on
mindfulness (MBSR). On the one hand,
mindfulness training reduces the factors
threatening mental and emotional health
such as depression, anxiety, and stress (21)
as well as increasing positive psychological
components such as well-being, happiness,
and stubbornness (22). Due to the
prevalence of divorce in Iran, the aim of this
study was to investigate the effectiveness of
mindfulness-based stress reduction on
anxiety, cognitive flexibility and resilience of
divorced mothers.

Materials and Methods

The present research method was quasiexperimental in which a pre-test-post-test
design with a control group was used. The
statistical population of the present study
included all divorced mothers in Mashhad,
30 of whom were selected by convenience
sampling and randomly divided into
experimental and control groups. Before
entering the treatment sessions, the goals,
methods and work process were explained
to them and a informed consent form was
obtained from all participants in writing. The
58

experimental group received a mindfulnessbased stress reduction program (MBSR) in 8
sessions of 120 minutes. The control group
also did not receive any treatment.
Participants in both experimental and
control groups answered the Spielberger
state-trait anxiety inventory (STAI), the
cognitive flexibility inventory (CFI), and the
Connor
and
Davidson
resilience
questionnaire (CD-RISK) in both pre-test
and post-test. In the end, 3 members of the
experimental group who could not continue
to cooperate were excluded from the study.
The collected data were analyzed using
Spss25 and univariate analysis of
covariance.

Findings

The results of univariate analysis of
covariance
showed
that
between
participants in the experimental group
(MBSR) and the control group in terms of
manifest anxiety (p <0.05), cognitive
flexibility (p <0.05) and resilience (p <0.05).
There was a significant difference and this
program has led to a reduction in manifest
anxiety and improved cognitive flexibility
and resilience. Also, there was no significant
difference between the experimental group
and the control group in terms of latent
anxiety.

Discussion
Considering
the
effectiveness
of
mindfulness-based stress reduction (MBSR)
on reducing manifest anxiety, it can be said
that practicing mindfulness skills increases
people's ability to tolerate negative
emotional states and empowers them to deal
effectively with problems. By doing these
exercises, the person recognizes the
symptoms of anxiety in their body and
becomes aware of the onset of these
symptoms, so they can respond more
appropriately to the anxious situation before
falling into the trap of automatic and
inefficient reactions, as well as thought
observation techniques to help people. They
try to distance themselves from their
thoughts and not engage with them when
they feel stressed (36). In explaining the
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ineffectiveness of this program on reducing
latent anxiety, it should be noted that latent
anxiety is a permanent pattern of anxiety
and temperament. In other words, latent
anxiety is a kind of hidden angle of
personality and changing the complex
dimensions of the human psyche is not easy
and requires fundamental changes and
longer sessions. The findings also indicated
the success of a stress reduction program in
increasing cognitive flexibility. Having an
open attitude in dealing with experiences is
one of the main assumptions of mindfulness.
Accordingly, people learn to know and
experience in the present moment and try to
put aside past mentalities. On the other
hand, in mindfulness exercises, there is a lot
of emphasis on not judging and not dividing
experiences into good and bad. Thus, people
have the opportunity to think of alternative
justifications for the behavior of others and
life events. In addition, the stress reduction
program led to increased resilience.
Accepting an unstable world can be the first
step to achieving resilience. Acceptance,
which is one of the main concepts of
mindfulness, turns unbearable suffering into
tolerable pain.
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Conclusion
According to the research results, it can be
said
that
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stress
reduction can be used as an effective
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divorced mothers. It is also better to spend
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to change the dimension of hidden anxiety.

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines
All subjects full fill the informed consent.

Funding
No funding.

Authors' contributions
Design and conceptualization: Maryam
AzadeganMehr, , Mohammad Javad Asghari
Ebrahimabad; Methodology and data
analysis: Maryam AzadeganMehr, Majid
Moeenizadeh; Supervision and final writing:
Maryam AzadeganMehr, , Mohammad Javad
Asghari Ebrahimabad, Majid Moeinizadeh
Quarterly Journal of Women and Society 2021; 12 (45): 57- 69

59

فصلنامه علمی -پژوهشی زن و جامعه

بهار  .1400دوره  .12شماره 45

مقاله پژوهشی
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب ،انعطافپذیری شناختی و
تابآوری مادران مطلقه
3

مریم آزادگان مهر ،1محمد جواد اصغری ابراهیم آباد  ،*2مجید معینی زاده
 .1فوقلیسانس روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشیار گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3استادیار گروه روان شناسی  ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت1398/12/13:

چکیده

تاریخ داوری1399/5/3 :

مقدمه و هدف :از آثار مهم و منفی طالق تأثیرات روانشناختی آن بر زنان و مادران مطلقه است .توجه به سالمت
روان این افراد امری ضروری است .در همین راستا هدف این پژوهش بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن
آگاهی بر اضطراب ،انعطافپذیری شناختی و تابآوری زنان و مادران مطلقه بود.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل کلیهی مادران مطلقهی شهر مشهد بود که تعداد  27نفر آز آنها به صورت نمونهگیری در دسترس
انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند .با استفاده از پروتکل  8 MBSRجلسه 120
دقیقهایی درمان برای گروه آزمایش صورت گرفت و گروه کنترل هیچ نوع درمانی دریافت نکردند .اطالعات جمعآوری
شده از طریق پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیلبرگر ،پرسشنامه انعطافپذیری شناختی و پرسشنامه تابآوری کانر
و دیویدسون ،با استفاده از  Spss25و تحلیل کوواریانس تک متغیری موردسنجش قرار گرفت.
یافتهها :یافته های پژوهش نشان داد درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به کاهش اضطراب آشکار از
یکسو و بهبود انعطافپذیری شناختی و تابآوری از سوی دیگر شد .ولی این روش درمانی در کاهش اضطراب پنهان
افراد تأثیر معنادار نداشته است.
بحث و نتیجهگیری :بنابراین با توجه به نتایج پژوهش میتوان بیان کرد که توجه به مشکالت روانشناختی زنان
مطلقه امری ضروری است و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی میتواند بهعنوان مداخلهای موثر در بهبود مشکالت
زنان و مادران مطلقه به کار گرفته شود.

تاریخ پذیرش1399/8/24 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید

DOI:jzvj.2021.4564/10.30495
واژههای کلیدی:
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی،
شناختی،
انعطافپذیری
اضطراب،
تابآوری ،زنان مطلقه

* نویسنده مسئول :محمد جواد اصغری ابراهیم آباد
نشانی :گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تلفن09155137176 :
پست الکترونیکیmjasghari@ferdowsi.um.ac.ir :

60

اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب ،انعطافپذیری شناختی و تابآوری مادران مطلقه

مقدمه
یکی از مهمترین استرسهایی که در زندگی امروزی با آن مواجه
هستیم ،طالق است .رویداد ناخوشایندی که باعث تغییرات عمیق در
شیوهی زندگی فرد میشود ) .(1از آثار مهم و منفی طالق تأثیرات
روانشناختی آن بر زنان مطلقه است .اکثر مطالعات اجتماعی نشان
میدهد که آثار سوء طالق در مورد زنان بیش از مردان است ) .(2زنان
بعد از طالق با فشار تربیت فرزندان ،افسردگی ،اضطراب ،فقدان و
احساس تنهایی و عدم اطمینان به آینده مواجه میشوند ).(3
گروهی از پژوهشگران نیز در بررسی مقایسهای خشم و رفتارهای درونی
زنان مطلقه با زنان متأهل ،دریافتند که زنان جداشده عالوه بر خشم،
از افسردگی ،اضطراب و استرس بیشتری نسبت به زنان متأهل برخوردار
هستند ).(4
اضطراب از جمله مسائلی است که در بین مشکالت مطرحشده برای
زنان مطلقه ،از شیوع باالتری برخوردار است .اضطراب یک حالت خلقی
است که بدون وجود محرک بیرونی خود را نشان میدهد .مشخصهی
اصلی اضطراب معموالً یک احساس مبهم ،ناخوشایند و فراگیر است که
اکثر مواقع با عالئمی مثل سردرد ،عرق کردن ،تپش سریع قلب،
گرفتگی در قفسه سینه،
ناراحتی مختصر در معده و عدم آرامش و بیقراری (ناتوانی در بیحرکت
و آرام نشستن یا ایستادن) که همگی نشانههای آشفتگی دستگاه عصبی
مرکزی هستند ،نشان داده میشود ) .(5محققین نشان دادند که زنان
مطلقه استرس و اضطراب بیشتری نسبت به زنان مجرد و متأهل از
خود نشان دادند .گزارش آنها حاکی از آن بود که میزان عالئم
افسردگی و اضطراب پس از طالق افزایش مییابد .بهعبارتدیگر ،زنان
مطلقه نسبت به زنان غیر مطلقه سطح باالتری از اضطراب را تجربه
کرده بودند ).(6
عاملی که در کاهش استرس و فشار روانی مادران و زنان مطلقه نقش
بسزایی ایفا میکند ،انعطافپذیری شناختی است .انعطافپذیری
شناختی عبارت است از توانایی تغییر آمایههای شناختی بهمنظور
سازگاری با محرکهای در حال تغییر محیطی که شامل سه عامل
است :ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف و ادراک توجیه
رفتار ) .(7به بیان دیگر میتوان گفت که انعطافپذیری یعنی موفقیت
در کنار آمدن با شرایط پراسترس موجود که در دو بُعد هیجانی و رفتاری
معنا پیدا میکند ) .(8انعطاف پذیری شناختی نقش اساسی در توانایی
سازگاری با محیط های مداوم در حال تغییر دارند و با رفتارهای هدفمند
گوناگونی از جمله خالقیت ،حل مسئله و تصمیمگیری همراه بوده است
).(9

نتایج پژوهشی حاکی از آن است که انعطافپذیری شناختی پایین،
بر توانایی استفاده از بازسازی شناختی که یک شیوه کاهش
پریشانی عاطفی است ،تأثیر منفی میگذارد .به عبارتی
انعطافپذیری شناختی باال ،به افراد کمک می کند که بر
روشهای جایگزین تغییرات شناختی تمرکز بیشتری داشته باشند
).(10
Mindfulness-based stress reduction

1.

نتایج پژوهش جانسون شواهدی مبنی بر رابطه معنادار بین
انعطاف پذیری شناختی و جنبه های سالمت روان در یک گروه
بالینی نشان می دهد )(11؛ بنابراین ،می توان گفت که
انعطافپذیری شناختی پائین می تواند در افراد مطلقه اضطراب
و تنش ایجاد کند و از طرفی این تنش ها و فشارها باعث پائین
آمدن انعطاف پذیری شناختی افراد نیز میشود.
تاب آوری از جمله ابعاد مهم روانشناختی زندگی بشری است که
میتواند تأثیرات زیادی در بهداشت روانی انسان مخصوصا زنان داشته
باشد .تابآوری توانایی استقامت فرد در برابر شرایط دشوار و غلبه بر
آن با حفظ سالمت روانی ،شوخطبعی و بهزیستی روانی است ).(12
تابآوری نقطهی مقابل آسیبپذیری به شمار میآید ،هرچند در این
بین ویژگیهای شخصیتی تا حدی متأثر از عوامل محیطی قلمداد
میگردد ) .(13تابآوری میتواند باعث امیدواری شود و مزیت
عمدهی آن این است که فرد میداند بسیاری از افراد در شرایط سخت
تسلیم نمیشوند و مقاومت میکنند ) .(14بعضی نظریهها تابآوری را
بهعنوان پاسخ به یک واقعهی خاص و بعضی دیگر آن را بهعنوان یک
سبک مقابلهای پایدار در نظر میگیرند ) .(15در این راستا پژوهش ها
نشان داد که تابآوری و ضریب سختی زنان مطلقه بهطور معناداری
نسبت به زنان متأهل پایینتر است ) .(16همچنین مطالعات )(17
تأیید می کنند که فرآیند تابآوری در طول زمان تغییر کرده و میتواند
به سالمت روانی افراد بعد از تجارب دردناک و نامطلوب کمک بسیاری
نماید.
استفاده از آموزشها و درمانهای روانشناختی یکی از روشهای
افزایش سالمت روانی زنان مطلقه است که در این بین میتوان از
آموزشهای روانشناختی ،کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
( )MBSR1نام برد .ذهن آگاهی یا ( )Mindfulnessبه معنی
حضور در لحظه قلمداد می گردد .فرآیندی روان شناختیِ که بر توجه
به تجربیات زمان حال بدون قضاوت تأکید دارد؛ به عبارت دیگر ،ذهن
آگاهی به معنی آگاهی از تجربه کنونی و پذیرش آن است .توسعه ذهن
آگاهی با انجام روشهای متفاوتی از جمله مدیتیشن قابل انجام است.
در دهه های اخیر نه تنها در روان شناسی بالینی بلکه در روانپزشکی
نیز از ذهن آگاهی برای درمان افسردگی ،اضطراب ،اعتیاد و کاهش
استرس استفاده شده است ) .(18این شیوه مداخله جهت کاهش
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی طراحیشده است ) .(19در این روش از
فنون معاینه ذهن آگاهانه بدن ،تمرین تنفس ،یوگای آگاهانه ،نشست
آگاهانه ،مراقبه سیال ،ثبت تجارب خوشایند ،ثبت تجارب ناخوشایند و
 ...استفاده میشود ) .(20نتایج پژوهشها مؤیّد این مسئله بود که
آموزش ذهن آگاهی از یکسو باعث کاهش عوامل تهدیدکننده سالمت
روانی و هیجانی همچون افسردگی ،اضطراب و استرس بود ) (21و از
سوی دیگر ،افزایش مؤلفههای روانشناختی مثبت همچون بهزیستی،
شادکامی و سرسختی را به همراه داشت )(22؛ بنابراین ،با توجه به
اثرات مخرّب طالق بر زوجین و خانواده  ،و نیز با توجه به شیوع
غیرمتعارف طالق در جامعه ایرانی-اسالمی (روزانه  381زوج) ) (23و
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صدماتی که بر پیکره اجتماع و خانواده وارد مینماید ،اهمیت دارد که
به این زنان مطلقه جدی پرداخته شود؛ بنابراین ،همین هدف پژوهش
حاضر بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
( )MBSRبر اضطراب ،انعطافپذیری شناختی و تابآوری زنان
مطلقه است.
فرضیه ها
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب آشکار و پنهان ،زنان
مطلقه تأثیر معنادار دارد.
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطافپذیری شناختی زنان
مطلقه تأثیر معنادار دارد.
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تابآوری زنان مطلقه تأثیر
معنادار دارد.
مواد و روشها
روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی که در آن از طرح پیشآزمون -
پسآزمون با گروه کنترل استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل کلیه زنان مطلقهی شهر مشهد و نمونه این پژوهش
مشتمل بر  30زن مطلقهای بود که به صورت در دسترس انتخاب
گردیده و سپس بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل
( 15نفر) قرار گرفتند .مالک های ورود و خروج شامل -1طالق رسمی
 -2عدم ازدواج مجدد  -3حداقل یک فرزند  -4کسب نمره باالتر از
متوسط در پرسشنامه اضطراب  -5کسب نمره پایین تر از متوسط در
انعطاف پذیری شناختی  -6کسب نمره پایین تر از متوسط در تاب آوری
 -7دارای تحصیالت حداقل سیکل  -8عدم غیبت بیش از سه جلسه
در جلسات آموزشی  -9عدم دریافت درمان روان شناختی دیگر همزمان
با این درمان  -10عدم ابتال به اختالالت روان پزشکی و بیماریهای
جسمی خاص میباشد .در این پژوهش  3نفر از اعضای گروه آزمایش
قادر به ادامه همکاری نبودند و گروه آزمایش با  12نفر تا پایان ادامه
یافت درحالیکه گروه کنترل شامل  15نفر بود .در پایان پژوهش
دادههای دو گروه مورد بررسی قرار گرفت .قبل از ورود به جلسات
درمانی ،اهداف ،روشها و فرآیند کار برای آنها توضیح داده شد و از
تمامی شرکتکنندگان در گروه فرم رضایت آگاهانه به صورت کتبی
گرفته شد.
ابزارهای پژوهش
الف)پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیلبرگر
(:)STAI
این پرسشنامه که توسط اشپیلبرگر و همکاران ارائهشده است شامل
مقیاسهای جداگانهای برای اندازهگیری اضطراب آشکار (حالت
اضطراب) و پنهان (رگهی اضطراب) است که پس از ترجمه و
همسانسازی با جامعه ایران ،مورداستفاده قرارگرفته است ) .(24تعداد
سؤاالت پرسشنامه  40سؤال است و به هرکدام از عباراتِ این
پرسشنامه ،بر طبق پاسخی که فرد داده است ،وزنی بین  1تا 4
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اختصاص مییابد .نمره  ،4نشاندهنده اضطراب باال است که ده عبارت
مقیاس اضطراب آشکار و یازده عبارت مقیاس اضطراب پنهان ،بر این
اساس نمرهگذاری میشوند .برای نمرهگذاری سایر عبارات ،رتبه باالی
هر عبارت ،حاکی از عدم اضطراب است که شامل ده عبارت اضطراب
آشکار و نه عبارت مقیاس اضطراب پنهان است .استانداردسازی آزمون
اشپیلبرگر و ضریب اعتبار آزمون در ایران ،در دو گروه هنجار و مالک
بهطور مجزا موردبررسی قرارگرفته است .میزان اعتبار برای گروه هنجار
در مقیاس اضطراب آشکار و پنهان بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب
با  90/84و  90/25اعالم گردید و این میزان در گروه مالک برابر 0/94
مشاهده شد ) .(25اعتبار این پرسشنامه در تحقیقات دیگری برابر با
 0/87مشاهده گردید ) .(26ثبات و روایی رگهی اضطراب نیز در کتاب
آزمونهای روانشناختی در سطح باالیی گزارششده است ).(27
ب)پرسشنامه انعطافپذیری شناختی(:)CFI
این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی کوتاه  20سؤالی است ،که برای
سنجش نوعی انعطافپذیری شناختی در موقعیتهایی که افراد نیازمند
جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمد هستند ،ساختهشده است.
شیوهی نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت  7درجهای است .نمره
 1بیانگر حد پایین و نمره  7حد اعالی انعطاف پذیری را نشان می دهد.
این پرسشنامه سه جنبه از انعطافپذیری شناختی را مورد سنجش قرار
میدهد .الف) میل به درک موقعیتهای سخت بهعنوان موقعیتهای
قابلکنترل ،ب) توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای
زندگی و رفتار انسانها و ج) توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای
موقعیتهای سخت ) .(7آلفای کرونباخ بهدستآمده در پژوهشی در
ایران و برای کل مقیاس  0/91گزارش گردید ) .(28همچنین ضریب
آلفای کرونباخ کل مقیاس در پژوهشی دیگر ابتدا  0/91مشاهده گردید
ولی در بازآزمایی مجدّد  0/71گزارش گردید ).(29
ج)مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون(:)CD–RISK
این مقیاس سازگاری فرد با تنش و آسیب را مورد سنجش قرار میدهد.
این آزمون دارای  25گویه است که تابآوری را در اندازههای  5درجهای
لیکرت ،بین صفر (کامالً نادرست) تا چهار (همیشه درست) می باشد،
بدینصورت که نمره صفر حد پایین و نمره  4حد باالی تابآوری را
نشان میدهد ) .(30بررسیهای مقدماتی در مورد ویژگیهای
روانسنجی این مقیاس در جمعیت عادی و بیمار نشان داد که این ابزار
از همسانی درونی ،پایایی باز آزمایی ،روایی همگرا و واگرای کافی
برخوردار است هرچند در حال حاضر فقط نمرهی کلی تابآوری برای
اهداف پژوهشی ،معتبر محسوب میشود ) .(31این مقیاس در ایران
نیز مورداستفاده قرار گرفت و پایایی گزارششده در این بررسی با
سنجش همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با  %89به دست آمد ).(32
روش اجرای پژوهش
در این پژوهش از پروتکل  MBSRاستفاده شد .بر طبق ساختار
پروتکل جلسات به مدت دو ماه در  8جلسه  120دقیقهای توسط
پژوهشگر برای گروه آزمایش اجرا گردید در حالی که گروه کنترل
هیچگونه درمانی دریافت نکرد .قبل از ورود به جلسات درمانی ،اهداف،
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روش ها و فرآیند کار برای آنها توضیح داده شد و از تمامی شرکت
کنندگان در گروه فرم رضایت آگاهانه به صورت کتبی گرفته شد .سپس
هر دو گروه آزمایش و کنترل به پرسشنامههای مربوط به اضطراب،
انعطافپذیری شناختی و تابآوری پاسخ دادند .در ادامه صرفا گروه
آزمایش تحت مداخله درمانی قرار گرفت .پس از اتمام جلسات هر دو
گروه آزمایش و کنترل مجدداً به پرسشنامههای مربوط به اضطراب،
انعطافپذیری شناختی و تابآوری پاسخ دادند .در پایان پرسشنامههای

جمعآوریشده با بهرهگیری از نرمافزار  Spssو با استفاده از تحلیل
کوواریانس تک متغیری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت هرچند قبل از
آن پیشفرضهای موردنیاز شامل نرمال بودن دادها با آزمون
کالموگروف-اسمیرنف و شاپیرو و همگنی واریانسها با آزمون لوین به
کار گرفته شد .پس از اطمینان از عدم معناداری این آزمونها
( )p>./05تحلیل کوواریانس تک متغیری به کار گرفته شد.
ساختار جلسات مبتنی بر  MBSRبه شرح ذیل می باشد.

جدول  .1خالصه جلسات MBSR

چهارم

توضیحات
معرفی درمانگر و اعضا ،توضیح استرس و انواع آن ،پاسخ دادن در مقابل استرس ،ذهن آگاهی و پنج مفروضه اصلی آن،
تمرین وارسی بدن ،بررسی تجربه اعضا از تمرینها ،توضیح تکالیف خانگی ،ارائه فایل صوتی تمرینها.
بررسی تکالیف خانگی ،تمرین وارسی بدن ،مراقبهی نشستن با تمرکز بر تنفس و احساسات جسمانی ،بررسی تجربه اعضا از
تمرینها ،نگرشهای مفید در ذهن آگاهی ،توضیح تکالیف خانگی ،ارائه فایل صوتی مراقبهی نشستن.
بررسی تکالیف خانگی ،مراقبه نشستن با تمرکز بر تنفس و احساسات جسمانی ،بررسی تجربهی اعضا از تمرین ،هاتایوگا و
نحوه تحرک به سبک ذهن آگاهانه ،اهمیت پایبندی به تصمیمات ،توضیح تکالیف خانگی.
بررسی تکالیف خانگی ،توجه متمرکز و توجه فراگیر در تمرینها ،تمرینهای رسمی و غیررسمی ،مراقبه نشستن با تمرکز بر
تنفس و احساسات جسمانی ،مراقبه قدم زدن ،توضیح تکالیف خانگی ،ارائه فایل مراقبه قدم زدن.
بررسی تکالیف خانگی ،مراقبه نشستن با گسترش آگاهانه به افکار ،بررسی تجربه اعضا از تمرین ،برگه ثبت رویدادهای
ناخوشایند و هدف آن ،توضیح تکالیف خانگی.
بررسی تکالیف خانگی ،مراقبه نشستن با مدت طوالنیتر و با گسترش آگاهانه به صداهای محیط و هیجانات ،تمرین وارسی
بدن با مدت طوالنیتر ،برگه ثبت رویدادهای خوشایند .عزلتگزینی نیم روزه به مدت  4ساعت به شکل مراقبه در زندگی
روزمره به همراه سایر مراقبهها و بیان تجربه اعضا
بررسی تکالیف خانگی ،مراقبه نشستن با آگاهی باز و رهاشده ،مراقبه کوهستان ،بررسی تجربه اعضا از تمرینها ،توضیح
تکالیف خانگی ،ارائه فایل صوتی مراقبه کوهستان.

جلسه

هشتم

بررسی تکالیف خانگی ،تمرین وارسی بدن ،مراقبه نشستن ،بررسی تجربه اعضا از تمرینها ،مرور جلسات و جمعبندی ،ارائه
راهکارهایی جهت تداوم ذهن آگاهی در زندگی اعضا پس از پایان دوره و توزیع برگههای آن.

اول
دوم
سوم

پنجم
ششم
هفتم

جدول  1نشاندهنده محتوا و اهداف آموزشی  MBSRاست که مختصراً به آن پرداختهشده است.

یافته ها
جدول  .2اطالعات جمعیتشناسی شامل سن و تحصیالت
سن

گروه
میانگین

انحراف معیار

32/41

4/77

32/20

3/66

آزمایش

کنترل
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تحصیالت
 16/%7دیپلم
 %25کاردانی
 41/%7کارشناسی
 16/%6کارشناسی ارشد
 20%دیپلم
 26/7%کاردانی
 46/6 %کارشناسی
 6/7 %کارشناسی ارشد
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اصغری ابراهیم آباد و همکاران

مهمترین شاخص مرکزی یعنی میانگین و شاخص پراکندگی مثل
انحراف معیار برای متغیرهای اندازهگیری شده در جدول  3ذکرشده
است.

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،گروه آزمایش و گروه
کنترل تا حد امکان دارای سن و تحصیالت یکسانی بودهاند و از نظر
آماری بین آنها تفاوت معناداری وجود نداشت.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار متغیرها در دو گروه آزمایش و کنترل
گروه
آزمایش
متغیر
اضطراب آشکار
اضطراب پنهان
انعطافپذیری شناختی
تابآوری

میانگین
55/75
47/91
53/50
52
41/25
49
37/50
45/91

مراحل
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

کنترل

انحراف معیار
8/29
11/77
6/44
6/99
9/14
9/19
6/86
8

بر طبق اطالعات گزارششده در جدول  ،3میانگین نمره پسآزمون در
متغیر اضطراب (چه آشکار و یا پنهان) ،تغییر کرده و نسبت بهپیش
آزمون کاهشیافته است ،درحالیکه در متغیر انعطافپذیری شناختی و
تابآوری میانگین نسبت به پیش آزمون افزایش داشته است.

انحراف معیار
9/76
9/36
6/69
8/13
8/13
8/67
6
6/31

میانگین
52/33
53/86
52/60
53/93
44/46
45/40
37/26
36/53

برای اجرای تحلیل کوواریانس ابتدا نرمال بودن داده ها مورد سنجش
قرار گرفت که نتایج در جدول  4ذکرشده است.

جدول  .4نتایج نرمال بودن داده توسط آزمون کلمو گروف-اسمیرنوف و شاپیرو ویلک
متغیرها
اضطراب_آشکار_پیش آزمون
اضطراب_آشکار_پس آزمون

آماره
0/11
0/08

کلموگروف-اسمیرنوف
معناداری
درجه آزادی
0/20
27
0/20
27

معناداری
0/60
0/52

اضطراب_پنهان_ پیش آزمون

0/14

27

0/18

0/92

27

0/06

اضطراب_پنهان_ پس آزمون

0/12

27

0/20

0/95

27

0/29

انعطافپذیری_ پیش آزمون

0/12

27

0/20

0/93

27

0/09

انعطافپذیری_ پس آزمون

0/12

27

0/20

0/96

27

0/39

تابآوری_ پیش آزمون
تابآوری_ پس آزمون

0/15
0/11

27
27

0/10
0/20

0/95
0/95

27
27

0/25
0/35

چنانکه در جدول  4مشاهده میشود همه متغیرها در بازه ( )-2 ، 2قرار
دارند .و چنانچه (  p>-2یا  )p>2باشد فرض نرمال بودن داده رد
میشود .خصوصاً آزمون شاپیرو ویلک که برای دادههای با حجم کم
مثل این تحقیق قابلاستفاده است و باید در بازه ( )-2 ، 2باشد.
در ادامه برای ورود به تحلیل کوواریانس باید همگنی واریانسها برای
متغیرها در قبل از اجرا مورد سنجش قرار میگرفت .نتایج همگنی
واریانسها حاکی از آن بود که شرط برابری واریانسها برقرار است ،به
این معنی که دادههای حاصل از بررسی آزمون لوین عبارت بود از:
64

آماره
0/97
0/96

شاپیرو ویلک
درجه آزادی
27
27

اضطراب آشکار پیش آزمون  ،0/69اضطراب پنهان پیش آزمون ،0/80
انعطافپذیری پیش آزمون  0/34و تابآوری پیش آزمون برابر با 0/73
بود .بنابراین رد فرضیه صفر ( )p <./05نشاندهنده تخطی از
پیشفرض نابرابری پراکندگی واریانس محسوب می گردد.
بهعبارتدیگر چنانچه سطح معناداری آزمون لوین بیشتر ()p >./05
باشد میتوان نتیجه گرفت که واریانس گروهها از تجانس برخوردار
بودهاند .آزمون همگنی شیب رگرسیون نیز نشان داد که عدد
بهدستآمده ( )0/46از ( )p<./05بزرگتر است و بنابراین پیشفرض
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همگنی شیب رگرسیون نیز رعایت شده است و مشکلی برای اجرای
تحلیل کوواریانس وجود ندارد.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه گروهها در متغیرهای وابسته
منبع تغییرات
متغیر
p
F
0/001
59/48
پیشآزمون
اضطراب آشکار
0/001
16/71
گروه
0/001
41/33
پیشآزمون
اضطراب پنهان
0/14
2/26
گروه
0/001
88/49
پیشآزمون
انعطافپذیری
0/001
15/67
گروه
0/001
50/91
پیشآزمون
تابآوری
0/001
33/24
گروه
همانطور که در جدول ( )5نشان دادهشده است ،تفاوت معنیداری بین
افراد شرکتکننده در گروه آزمایش  MBSRو گروه کنترل از لحاظ
اضطراب آشکار ( ،)F=16/71 ، p =0/001انعطافپذیری شناختی
( )F=15/67 ، p=0/001و تابآوری ( )F=33/24 ، p=0/001وجود
دارد .هرچند بین افراد گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ اضطراب
پنهان تفاوت معناداری وجود نداشت (.)F=2/26، p =0/14

بحث و بررسی
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن
آگاهی بر اضطراب ،انعطافپذیری شناختی و تابآوری زنان مطلقه بود.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی
میزان اضطراب آشکار را کاهش و انعطافپذیری شناختی و تابآوری
را در زنان مطلقه بهبود داده بود و حالآنکه موفق به کاهش معنادار
میزان اضطراب پنهان زنان مطلقه نشده بود .بهعبارتدیگر ،این پژوهش
بیانگر عمده اهداف پژوهشی موردنظر بوده است هرچند در یک بٌعد
کاستی داشته است که تبین آن در ادامه خواهد آمد .در تبین این مسئله
متذکر میشویم که هر یک از اضطراب آشکار و پنهان را باید جداگانه
موردبحث و بررسی قرارداد .در بعد اضطراب آشکار نتیجه پژوهش حاضر
با نتیجه پژوهش ) (33همسو قلمداد می گردد و حاکی از تأثیر ذهن
آگاهی بر نشانههای افسردگی و اضطراب در زنان مطلقه است .همچنین
با پژوهش ) (34مبنی بر اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر
ذهن آگاهی بر استرس و اضطراب بیماران قلبی ،نیز همسو است .چرایی
این مسئله از آنجهت است که تمرین مهارتهای ذهن آگاهی توانایی
افراد را برای تحمل حالتهای هیجانی منفی افزایش داده و آنها را در
مقابله مؤثر با مشکالت توانا میسازد .انجام مستمر تمرینهای ذهن
آگاهی و مراقبه و وارسی بدن ،شناخت و آگاهی از بدن ،احساسات و
افکار را افزایش میدهد ) .(35با انجام این تمرینات ،فرد عالئم
اضطراب را در بدن خود شناسایی کرده و نسبت به شروع این عالئم
هشیار میشود ،در نتیجه میتواند پیش از افتادن در دام واکنشهای
خودکار و ناکارآمد ،پاسخ مناسبتری به موقعیت اضطرابزا بدهد،
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اندازه اثر
0/71
0/41
0/63
0/08
0/78
0/39
0/68
0/58

همچنین تکنیکهای مشاهدهی افکار به افراد کمک میکنند که در
زمان احساس تنش بتوانند از افکار خود فاصله گرفته و با آنها درگیر
نشوند ) .(36پاسخ دادن بهجای واکنش خودکار و عدم درگیر شدن با
افکار اضطراب زا ،نهتنها سطح اضطراب را کاهش میدهد بلکه از
اضطراب مضاعف نیز جلوگیری میکند؛ بنابراین ،تأثیرگذاری استرس
مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب آشکار تا حدودی مبرهن است ،اما
سؤال این است که چرا استرس مبتنی بر ذهن آگاهی نتوانسته است
اضطراب پنهان را تحت تأثیر قرار دهد؟
در تبین این مسئله باید توجه داشت که اضطراب پنهان الگوی دائمی
اضطراب و خصوصیت مزاجی فرد است .اضطراب پنهان به تمایل پایدار
افراد برای تجربهی اضطراب اطالق میشود و وابسته به مؤلفههای
موقعیتی است .بهعبارتدیگر اضطراب پنهان نوعی از زوایای پنهان
شخصیت است و تغییر ابعاد پیچیدهی روان آدمی به سهولت میسر
نیست و نیازمند تغییرات اساسی و زمانی طوالنیتر و با جلساتی همانند
درمانهای روانکاوی است و جلسات کوتاهمدت نمیتواند تأثیرات
مثبت و موفقی در این جهت به همراه داشته باشد .بنابراین ،بهتر است
برای تغییر در این بٌعد از اضطراب ،بررسیهای بیشتر ،دقیقتر و زمانی
طوالنیتر صرف کرد .هرچند نتایج پژوهش قاسمیان و همکاران )(33
و اکبری و همکاران ) (34در زمینهی اضطراب پنهان ،با این پژوهش
ناهمسو است.
در زمینهی انعطافپذیری شناختی ،نتیجهی پژوهش حاضر با یافتههای
پژوهش ) (37مبنی بر اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر انعطافپذیری
همسو بود .همچنین یافتههای پژوهش ) (36مبنی بر اثربخشی کاهش
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطافپذیری شناختی و تحمل
پریشانی ،نیز همسو بوده است .اما با پژوهش ) (38مبنی بر عدم
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطافپذیری
شناختی در جانبازان مبتالبه اختالل استرس پس از سانحه ،ناهمسو
بوده است.
داشتن نگرش گشودگی در رویارویی با تجربهها جزو اجزای پنجگانه
مفروضهی اصلی ذهن آگاهی است .بر این اساس افراد شناخت و تجربه
کردن را در لحظهی حال میآموزند و تالش میکنند ذهنیتهای
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گذشته را کنار گذاشته و به آنها فکر نکنند .از سوی دیگر ،در تمرینات
ذهن آگاهی ،تأکید زیادی بر عدم قضاوت و تقسیم نکردن تجربهها به
دو دستهی خوب و بد است؛ بنابراین ،با توجه به چنین نگرشی ،تبیین
این مسئله به نظر روشن میرسد که افراد با داشتن نگرش گشودگی و
عدم قضاوت ،فرصت مییابند تا دربارهی رفتار دیگران و رویدادهای
زندگی به توجیهات جایگزین فکر کنند .مسئله ایی که به عنوان یکی
از عوامل اصلی انعطافپذیری شناختی محسوب میشود .عالوه براین،
افرادی که دارای نگرش ذهن آگاهی هستند ،شیوهی فراشناختی
پردازش و تفکر را به کار میگیرند تا در موقعیتهای سخت ،قادر باشند
چندین راهحل جایگزین برای خود ایجاد کنند و درنتیجه به
انعطافپذیری شناختی دست یابند .همچنین افرادی که توجه ذهن
آگاهانهای نسبت به تنفس خود دارند ،آنها را قادر میسازد تا از این
مهارت برای موقعیتهای هیجانی ،که نیازمند کنترل عواطف و هیجان
هستند به بهترین نحو ممکن استفاده کنند؛ بنابراین ،این افراد با درک
و یادگیری این مسائل در جلسات درمانی توانستهاند توان بالقوّه خود را
به فعلیت تبدیل و در نهایت انعطافپذیری شناختی بیشتری کسب
نمایند.
در زمینهی تابآوری نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش )(39
مبنی بر اثربخشی ذهن آگاهی بر تابآوری ،با نتایج ) (40مبنی بر
اثربخشی مداخلهی ذهن آگاهی بر تابآوری و بهزیستی روانشناختی
و با یافتههای ) (41مبنی بر اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن
آگاهی برتاب آوری زنان دارای همسران معتاد همسو است.
در تبین این مسئله که چگونه جلسات درمانی باعث افزایش تابآوری
شده است ،باید دقت داشت که راهکار کاهش استرس مبتنی بر ذهن
آگاهی برای مقابله با افکار و احساسات منفی نسبت به طالق ،تمرکز
بر جهتدهی عملکرد افراد است .تابآوری ظرفیت بازگشت از
دشواریهای پایدار و ادامهدار و تواناییترمیم خویشتن است ،مساله ای
که باعث میشود فرد پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار عبور کرده و
علیرغم قرار گرفتن در معرض تنشهای شدید ،شایستگی اجتماعی،
تحصیلی و شغلی او ارتقا یابد .در این راستا ،تمرین مراقبهی کوهستان
را میتوان بهعنوان تجلّی تابآوری در نظر گرفت .در این تمرین افراد
با تصویرسازی ذهنی ،خودشان را مانند کوهستانی استوار در نظر
میگیرند که تغییرات فصلها را تجربه میکنند ،از شرایط سخت آب و
هوایی عبور کرده و دوباره فصل بهار را تجربه میکنند .کوهستان
همهی این تغییرات را در حالی تجربه میکند که وقار و متانت گذشته
را حفظ کرده است .این تمرین همچنین اصل عدم تثبیت ذهن آگاهی
را بهخوبی نشان میدهد .بهعبارتدیگر هیچچیز در جهان ثابت نمیماند
و تجربیات ما نیز لحظهبهلحظه در حال تغییراند .پذیرش جهان ناپایدار،
اولین گام برای رسیدن به تابآوری باشد؛ بنابراین ،پذیرش از جمله
اصلیترین مفاهیم ذهن آگاهی است که رنج غیرقابل تحمّل را به دردی
قابل تحمّل تبدیل میکند .رسیدن به درک و فهمی که همهچیز ثابت
و پایدار نیست و مشکالت نیز دچار تغییر و دگرگونی هستند به فرد
توان بیشتری میبخشد که در برابر نامالیمات تحمل بیشتری نشان
دهد و در نتیجه تابآوری بیشتر بهزیستی روانشناختی بهتری داشته
باشد.
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نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش میتوان بیان کرد که کاهش استرس مبتنی
بر ذهن آگاهی میتواند بهعنوان مداخلهای موثر در بهبود مشکالت
مادران مطلقه به کار گرفته شود .همچنین بهتر است برای تغییر در بٌعد
اضطراب پنهان ،بررسیهای بیشتر ،دقیقتر و زمانی طوالنیتر صرف

گردد.
اگرچه جلسات درمانی مبتنی بر  MBSRروی تعداد تقریباً محدودی
از جامعه انجامشده است ،اما تقویت این پژوهش زمانی است که نتایج
مشابه در جمعیتهای گوناگون با همگون سازی متغیرهای دموگرافیک
همچون سن ،تحصیالت ،و مسائل مالی نیز یکسان باشد.
در پایان متذکر میشویم که مشاهدات این بررسی اثربخشی کاهش
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب ،انعطافپذیری شناختی و
تابآوری زنان مطلقه ،را نشان داد و لذا پیشنهاد می گردد که با توجه
به نتایج فوق ،از این روش نهتنها در جمعیتهای گوناگون زنان میتوان
استفاده نمود ،بلکه اختصاصاً در بین زنان مطلقه جامعه کنونی که از
سهم باالیی نیز برخوردار است ،نیز مفید فایده است.
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان به موارد ذیل اشاره
نمود:
 -1نمونه گیری در دسترس یکی از محدویت های پژوهش می باشد
که در تعمیم نتایج باید احتیاط نمود

 -2عدم امکان پیگیری شش ماهه و بیشتر از آن ازمحدودیت
های دیگر طرح پژوهشی می باشد
عدم امکان همگون سازی در متغیر های دموگرافیک مثل سن و
تحصیالت و سطوح توانایی مالی.
مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
در مطالعه حاضر فرمهای رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها
تکمیل شد.
حامی مالی
هزینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد.
مشارکت نویسندگان
طراحی و ایده پردازی :مریم آزادگانمهر ،محمدجواد اصغری ابراهیم
آباد؛ روش شناسی و تحلیل دادهها :مریم آزادگانمهر ،مجید معینیزاده؛
نظارت و نگارش نهایی :مریم آزادگانمهر ،محمد جواد اصغری
ابراهیمآباد ،مجید معینیزاده
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده
است.
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