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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 افزايش توجه و كاهش اضطراب در :  مبتني بر ذهن آگاهيشناخت درماني

 كودكان داراي والدين مطلقه

 
 *نسرين اسماعيليان

 **دكتر كارينه طهماسيان

 ***دكتر محسن دهقاني

 ****دكتر فرشته موتابي

 

د و  پراسترس در رش  ي  ه واقع طالق و پيامدهاي منفي اين      ت به اهمي   پژوهشگران هاي اخير  در سال  :مقدمه و هدف  
زا اند و به دنبال راهكارهايي براي كاهش پيامدهاي منفي اين واقعه آسيب               كرده  بيشتر توجه سازگاري كودكان   

هاي آگاهي بر كاهش نشانه   درماني مبتني بر ذهن   ژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي شناخت      رو پ از اين .  هستند
 . الدين مطلقه صورت گرفتاضطراب، افزايش توجه، و نيز افزايش پذيرش كودكان داراي و

 شهر   داراي والدين مطلقه و ساكن در       ساله 13 تا   10 آماري پژوهش حاضر كه شامل كليه كودكان          از جامعه  :روش
گيري هدفمند انتخاب، و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش           ، با روش نمونه   )دختر و پسر  ( كودك   36تهران بودند،   

 ـ حالت اسپيلبرگر، سياهه رفتاري كودك، و         هاي اضطراب صفت  روه، پرسشنامه هر دو گ  .  و كنترل جايگزين شدند   
درماني مبتني بر    شناخت  آزمايش تحت مداخله   گروه.  آگاهي و پذيرش كودكان را تكميل كردند      ابزار سنجش ذهن  

 . اي دريافت نكردآگاهي قرار گرفت ولي گروه كنترل هيچ مداخلهذهن

هاي اضطرابي صفت و حالت، افزايش توجه، و         ل كوواريانس چندمتغيره، كاهش نشانه     نتايج حاصل از تحلي    :نتايج
آگاهي و پذيرش را كودكان گروه آزمايش نشان داد در حالي كه در گروه كنترل، هيچ تغييري                         افزايش ذهن 
 . نتايج ايجاد شده بعد از پيگيري شش ماهه نيز وجود داشت. مشاهده نشد

جه به زمان حال، افكار، احساسات، و حواس بدني را در كودكان داراي والدين مطلقه                آگاهي، تو  آموزش ذهن  :بحث
آگاهي و پذيرش، كودكان ياد گرفتند كه فقط به توصيف وقايع بپردازند،              افزايش داد؛ بدين ترتيب با افزايش ذهن       

هاي اضطرابي در كودكان    هاي شناختي، نشانه  به تمام ابعاد يك موقعيت توجه كنند؛ و در نتيجه با كاهش تحريف             
 . داراي والدين مطلقه كاهش يافت

 .آگاهي، اضطراب، توجه، پذيرش، طالقدرماني، ذهنشناخت: هاكليدواژه
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