اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر رهنآگاهی بر هیجانات منفی کودکان دارای
والذین مطلقه
ًؼشیي اػواعیلیاى*1؛ داًـجَی دکتشی سٍاىؿٌاػی تالیٌی داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
کاسیٌِ عْواػیاى؛ دکتشی سٍاىؿٌاػی تالیٌی ،عضَ ّیأت علوی پظٍّـکذُ خاًَادُ داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
هحؼي دّقاًی؛ دکتشی سٍاىؿٌاػی تالیٌی ،عضَ ّیأت علوی داًـکذُ سٍاىؿٌاػی داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
فشؿتِ هَتاتی؛ دکتشی سٍاىؿٌاػی تالیٌی ،عضَ ّیأت علوی پظٍّـکذُ خاًَادُ داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
هقذهِ :خاًَادُ ،اٍلیي هشتی کَدک ٍ جاهعِ اػت ٍ تِ عٌَاى کَچکتشیي ًْاد اجتواعی قادس اػت تؼیاسی اص ًیاصّای
جؼواًی ٍ سٍاًی سا دس یک هحیظ اهي تشآٍسدُ ػاصد ٍ تأثیش تؼضایی تش ػالهت ٍ تْذاؿت سٍاًی فشصًذاى داؿتِ تاؿذ.
ػشًَؿت کَدکاى تِ اػتَاسی ٍ دٍام خاًَادُ تؼتگی داسد ،اها دس هَاسدی اػتحکام خاًَادُ تِ دالیل گًَاگَى هتضلضل
ؿذُ ٍ هٌجش تِ جذایی ٍ عالق ٍالذیي هیگشدد .عالق ٍالذیي هیتَاًذ پیاهذّای جثشاىًاپزیشی تشای کَدکاى آىّا دس
تش داؿتِ تاؿذ؛ تٌاتشایي پظٍّؾ حاضش تا ّذف تعییي اثشتخـی ؿٌاختدسهاًی هثتٌی تش رّيآگاّی تش ّیجاًات هٌفی
کَدکاى داسای ٍالذیي هغلقِ صَست گشفت.
سٍؽ :جاهعِ پظٍّؾ حاضش کلیِ کَدکاى  01تا  02ػالِ ؿْش تْشاى تَدًذ کِ ٍالذیٌـاى اص ّن جذا ؿذُ تَدًذً .وًَِ
پظٍّؾ کِ  21کَدک (دختش ٍ پؼش) داسای ٍالذیي هغلقِ تَدًذ تا اػتفادُ اص سٍؽ ًوًَِگیشی ّذفوٌذ ،اص جاهعِی
آهاسی پظٍّؾ اًتخاب ؿذًذ ٍ تِ صَست تصادفی دس دٍ گشٍُ آصهایؾ (ً 03فش) ٍ کٌتشل (ً 01فش) ّوتا ؿذًذ .عشح
پظٍّؾ ،ؿثِ آصهایـی ٍ اص ًَع اًذاصُ گیشی هکشس تا گشٍُ کٌتشل تَد .تشای اسصیاتی ّیجاًات هٌفی کَدکاى اص ًوشات
پشػـٌاهِّای اضغشاب صفت ـ حالت اػپیلثشگش ( ،)STAICخـن صفت ـ حالت اػپیلثشگش ( ٍ )STAXIػیاِّی
افؼشدگی کَدک ( )CDIاػتفادُ ؿذ .اتضاس ػٌجؾ رّيآگاّی ٍ پزیشؽ کَدکاى ( ٍ )CAMMپشػـٌاهِی اعالعات
دهَگشافیک ،دیگش اتضاسّای هَسد اػتفادُ دس پظٍّؾ حاضش تَدًذ .گشٍُّای آصهایؾ ٍ کٌتشل دس ػِ هشحلِی پیؾ-
آصهَى ،پغآصهَى ٍ پیگیشی ؿؾ هاِّ تا اػتفادُ اص اتضاسّای فَق هَسد اسصیاتی قشاس گشفتٌذ .گشٍُ آصهایؾ تحت
هذاخلِی ؿٌاختدسهاًی هثتٌی تش رّيآگاّی ( )MBCT-Cقشاس گشفت ٍلی گشٍُ کٌتشل ّیچ هذاخلِای دسیافت ًکشد.
تشای تحلیل دادُّا اص ًشم افضاس  SPSSاػتفادُ ؿذ ٍ دادُّا تا اػتفادُ اص سٍؽ تحلیل ٍاسیاًغ تا اًذاصُگیشی هکشس هَسد
تحلیل قشاس گشفتٌذ.
یافتِّاً :تایج تِ دػت آهذُ ًـاى داد کِ تشًاهِی ؿٌاختدسهاًی هثتٌی تش رّيآگاّی تِ عَس هعٌاداسی هَجة کاّؾ
ًـاًِّای اضغشاتی صفتً ،ـاًِّای اضغشاتی حالتً ،ـاًِّای اضغشاب کل ،کاّؾ ًـاًِّای افؼشدگی ٍ کاّؾ
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ًـاًِّای حالت خـن گشدیذ .تٌاتشایي هیتَاى اػتٌثاط کشد کِ تشًاهِ ؿٌاخت دسهاًی هثتٌی تش رّيآگاّیّ ،یجاًات
هٌفی سا دس کَدکاى داسای ٍالذیي هغلقِ کاّؾ دادُ اػتّ .نچٌیي تشًاهِی ؿٌاختدسهاًی هثتٌی تش رّيآگاّی،
رّيآگاّی سا دس کَدکاى افضایؾ دادُ تَد.
تحث ٍ ًتیجِگیشی :تا تَجِ تِ ًتایج فَق دس تثییي ایي یافتِّا هیتَاى گفت کِ توشیيّای رّيآگاّی هَجَد دس
تشًاهِ  01جلؼِای ؿٌاخت دسهاًی هثتٌی تش رّيآگاّی ،تا افضایؾ آگاّی کَدکاى اص افکاس ،احؼاػات ٍ حَاع تذًی،
پزیشؽ افکاس ،احؼاػات ٍ حَاع تذًی ،تَصیف سٍیذادّا ٍ عذم قضاٍت دس هَسد آىّا ٍ ًیض افضایؾ رّي آگاّی ٍ تَجِ
دس کَدکاى داسای ٍالذیي هغلقِ هٌجش تِ کاّؾ ّیجاًات هٌفی دس آىّا ؿذًذ.
ٍاطُ ّای کلیذی :رّيآگاّی ،ؿٌاخت دسهاًیّ ،یجاًات هٌفی ،عالق ،کَدک.

