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Abstract
Aim: Aim of this study was to determine the effectiveness
of education on stress relief based on conscientiousness on
resiliency, emotional regulation and attachment styles in
men. Method: The research method was a semiexperimental design with "pre-test, post-test and followup" with the control group. The population of the study
consisted of men from 30 to 40 years old in Shahr-e-kord,
and in order to collect the data from the research Conner
& Davidson Resilience Questionnaire (CD-RISC),
Emotion Difficulty Scale and Collins & Reid Attachment
Questionnaire were used to analyze the data from this
program using SPSS-21 software. Using descriptive
statistics methods such as mean, standard deviation and
standard error of data, then using the statistics method
Layl Variance for the study of the main hypothesis and
covariance for the first and second sub-hypotheses will be
used. Results: The research hypothesis that the reduction
of stress-induced stress relief is effective on men's
resilience. The results of multivariate covariance analysis
The experimental group in the subscales of the nonacceptance of emotional responses, the difficulties of
handling targeted behavior, impulse control difficulties,
lack of emotional awareness, limited access to emotion
regulation strategies, lack of emotional transparency, and
subscales of safety and avoidance of post-test stage Has a
higher mean compared to the control group lost.
Conclusion: mindfulness-based stress reduction training
on Resiliency, emotion regulation and attachment styles in
men
Keywords: Self-discipline based on stress, emotional
regulation, attachment styles
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چکیده

 در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین اثربخشی آموزش کاهش استرس:هدف
کهای دلبستگی در مردان
  تنظیم هیجان و سب،مبتنی بر بهوشیاری بر تاب آوری
- پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح " پیش آزمون: روش.پرداخته شده است
.یباشد
 پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد و از نوع کاربردی م
 سال شهرکرد تشکیل دادند و به40  تا30 جامعه آماری پژوهش حاضر را مردان

منظور گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامههای تاب آوری کانر و
یهای تنظیم هیجان و پرسشنامه
  مقیاس دشوار،CD-RISC)( دیویدسون
شهای آمار توصیفی
  ابتدا با استفاده از رو.دلبستگی کولینز و رید استفاده شد
 انحراف معیار و خطای استاندار دادهها و سپس با استفاده از،مانند میانگین
روشهای آمار استباطی از تحلیل واریانس چند راهه برای بررسی فرضیه اصلی و
: یافتهها.از کوواریانس برای بررسی فرضیههای فرعی اول و دوم استفاده شد
نتایج نشان داد آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تاب آوری مردان
خهای
 اثربخش است و گروه آزمایش در خرده مقیاسهای عدم پذیرش پاس
،یهای کنترل تکانه
  دشوار،یهای دست زدن به رفتار هدفمند
  دشوار،هیجانی
 فقدان، دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان،فقدان آگاهی هیجانی
شفافیت هیجانی و خرده مقیاسهای ایمنی و اجتناب مرحله پسآزمون دارای
 آموزش کاهش: نتیجهگیری.میانگین باالتری در مقایسه با گروه کنترل است
 تنظیم هیجان وسبکهای دلبستگی،استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تابآوری
.مردان مؤثر است
 تنظیم، آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری:کلید واژهها
 سبکهای دلبستگی،هیجان

397 1/8/5 :تاریخ دریافت
397 1/ 11 /9 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

1

کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با عوامل استرس زا و موقعیتهای دشوار ،تاب آوری نامیده م 
یشود (مک کوبین .) 1996 ،
تاب آوری به معنای سرسختی در مقابل استرس ،توانایی برگشت به حالت عادی و زنده ماندن و تالش کردن در طی
شرایط ناگوار است و اغلب به عنوان توانایی افراد برای مواجه با وقایع منفی زندگی برای سالم ماندن و مقابله انعطاف پذیر

یشود (برندا 7002 ،2به نقل از لی پنگ 3و همکاران .) 2011 ،تاب آوری مفهوم جدیدی
شهای زندگی تعریف م 
با چال 

است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .فردی وجود ندارد که در طی دوره حیات خود ،حتی برای یک
یشوند و
مرتبه هم که شده با رخ دادهای آسیب زا و استرس زا مواجه نشده باشد ،اما همه افراد به اختالالت بالینی مبتال نم 
یشوند .تعیین عواملی که با توجه به ویژگیهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی به عنوان
در برابر تنش دچار آسیب و لطمه نم 
یرود .تاب آوری مفهوم روان
عوامل تاب آوری عمل کرده ،از جمله عالیق پژوهشگران حوزه تاب آوری به شمار م 
یآیند.
یدهد چگونه افراد با موقعیتهای غیرمنتظره کنار م 
شناختی است که توضیح م 
یشود و علیرغم رویارویی فرد ،با تهدیدهای
در واقع تاب آوری پدیدهای است که از پاسخهای انطباقی انسان حاصل م 
بها با
یسازد .تاب آوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسی 
جدی ،وی را دستیابی به موفقیت و غلبه بر تهدیدها توانمند م 
شرایط تهدید کننده نیست ،بلکه فرد تاب آوری مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است .تاب آوری
یباشد (کانر و
قابلیت فرد در برابر برقراری تعامل زیستی -روانی -معنوی در مقابل شرایط مخاطره آمیز م 

دویدسون .)3002،4از این رو آن را معادل بهبودی دانست .چون در بهبودی فرد با پیامدهای منفی و مشکالت هیجانی و
یکند (بونانو .)2002،5کامپفر 6معتقد است تاب آوری با بازگشت به تعادل پایه است یا رسیدن به تعادلی
عاطفی را تجربه م 

سطح باالتر در شرایط تهدید کننده و قاعدتًاًا باید موجبات سازگاری موفق در زندگی را فراهم آورد( .علیزاده.) 1382 ،
بهوشیاری از طریق توجه هدفمند ،در اینجا و هم اکنون ،و توجه عاري از قضاوت نسبت به تجارب لحظه به لحظه پدیدار
یشوند .افراد بر اساس عادت
یگیرد ،افکار خود به خود ناپدید م 
یشود .وقتی ذهن در عمل مورد مشاهده قرار م 
م 
آموختهاند که در زندگی و در موقعیتهاي مختلف ،بسیاري از تجارب ناخوشایند خود را انکار کنند .در حالی که در
یشود که به جاي انکار و رد تجارب ناخوشایند ،آنها را همان طور که هستند بپذیرند و نسبت
بهوشیاری به آنها آموخته م 
شهایشان به تجارب ناخوشایند ،آگاهی داشته باشند.
به خودشان و واکن 
یشوند که
شها رو به رو م 
یدهد بادامنه ای از چال 
افراد در مواجهه با شرایط جدید و تغییراتی که درزندگی آنها روی م 
یدهد .تنظیم هیجان مؤثر با عملکردهای اجتماعی بهینه در ارتباط است .افراد
نحوهی سازگاری آنان را تحت تأثیر قرار م 
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بایستی هیجاناتشان را به روشی کنترل کنند که به صورت طبیعی باشد و به روحیات آنها صدمهای وارد نکند .حضور
روشها و راهبردهای تنظیم هیجانات ناسازگارانه و ناهنجار (نشخوار ،سرکوب و اجتناب) زیان آورتر از نبود راهبردهای
یباشد .از آنجا که بیماری نقص ایمنی اولیه بخصوص تشنجهای صرعی
تنظیم هیجان سازگارانه (پذیرش وحل مسأله) م 
یآورد و تأثیر مهمی بر فرآیندهای شناختی نرمال و
مشکالتی را در زمینهی کفایت اجتماعی در ارتباط با اطرافیان بوجود م 
یرود که این بیماری بر تنظیم هیجانی افراد مبتال تأثیرگذار باشد .انسانها در زندگی
یگذارد احتمال آن م 
رفتار فرد بیمار م 
یتواند خوشایند یا
یخوانند که م 
یکنند و این هیجانها را فرایندهای شناختی نرمال فرا م 
خود هیجانات مختلفی را تجربه م 
ناخوشایند باشد ،حال اگر فرد توانایی شناسایی صحیح هیجانات خود و دیگران را نداشته باشد دچار اختالل هیجانی

یباشد (تایلور .)6002،به باور گرانفسکی و کرایج )6002( 1راهبردهایی که
یشود که یکی از آنها دشواری تنظیم هیجان م 
م 
شهایی هستند که نشان دهندة
یگیرند ،کن 
به منظور کاهش ،افزایش یا نگهداري تجارب هیجانی مورد استفاده قرار م 
راههاي کنار آمدن فرد با وضعیت تنش زا و اتفاقات ناگوار است .راهبردهاي سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار
یدهند و راهبردهاي
ذهنی و فاجعه آمیز تلقی کردن رویدادها ،و در مجموع ،راهبردهاي منفی تنظیم هیجان را تشکیل م 
پذیرش ،توجه مجدد به برنامه ریزي ،توجه مجدد مثبت ،باز ارزیابی مثبت و اتخاذ دیدگاه ،بر روي هم راهبردهاي مثبت
یدهند .تنظیم هیجان شناختی ،همراه همیشگی آدمی است که به مدیریت یا تنظیم عواطف و
تنظیم هیجان را نشان م 

یدهد (موریس،2
یکند ،به انسان توان سازگاري بیشتر به خصوص بعد از تجارب هیجانی منفی را م 
هیجانها کمک م 

یسازد و
سیلک ،3استنبرگ ،4مایورس ،5روبینسون .)7002،6یکی از عوامل دیگری که موجبات سازگاری بیشتر را فراهم م 

یباشد دلبستگی 7است .دلبستگی یک رابطه هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت،
در میزان تاب آوری افراد مؤثر م 
یباشد (بالبی.) 1982 ،
مراقبت و آرامش م 
کهای دلبستگی افراد که شیوه تمایل افراد به نوعی رابطه نزدیک با افراد معین و داشتن امنیت بیشتر است جایگاه
سب 
ویژهای در حوزه بهداشت روانی به خود اختصاص داده است .دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد
یکنیم ،احساس نشاط و شعف کرده
یشود وقتی با آنها تعامل م 
یکنیم ،طوري که باعث م 
خاص در زندگی خود برقرار م 
و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم ،احساس آرامش کنیم .به نظر بالبی دلبستگی یعنی «ارتباط روانی

ییابد و انسانها در هر سنی که باشند شادترین
پایدار بین دو انسان» .بالبی 8معتقد است دلبستگی تا زندگی بزرگسالی ادامه م 
یتوانند به او تکیه کنند و هنگام
زمان زندگیشان زمانی است که مطمئن هستند که کسی را در کنار خود دارند که م 

یباشد فردی با الگوی
مشکالت از او کمک بگیرند .دلبستگی شامل سه سبک ایمن ،9ناایمن اجتنابی 1و ناایمن اضطرابی 2م 
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یکند .در الگوی دلبستگی
یداند و خودش را به صورت مثبت تجربه م 
دلبستگی ایمن ،مراقب خود را قابل دسترس م 
یکند و
اجتنابی ،مراقب به طور پیوسته فرد را از خود می راند و خود نیز ناایمن است ،اما به طور اجباری به خودش اعتماد م 
در نهایت در الگوی دلبستگی اضطرابی ،فرد مراقب خود را به عنوان یک پاسخگوی بی ثبات و خود را به عنوان فردی

یکند (آستین ،5002،به نقل از اکبری و همکاران .) 1389 ،گلدنبرگ 3معتقد است که هر الگوی
وابسته و بی ارزش تجربه م 
دلبستگی با مجموعهای از خصوصیات هیجانی و رفتارهای ارتباطی همراه است.
مداخالت روانشناختی باعث بهبود کیفیت زندگی و کاهش استرس افراد میشود .یک مجموعه از درمانهای روانشناختی
یشود ،به درمانهای موج سوم معروف هستند .در بیشتر این درمانها آموزش
که برای بهبود کیفیت زندگی افراد استفاده م 
یگیرد .رویکردهای درمانی مبتنی بر بهوشیاری که بر پذیرش افکار و احساسات منفی تاکید
بهوشیاری مورد استفاده قرار م 
دارند ممکن است در مورد این بیماران مفید واقع شود .در سالهای اخیر استفاده از مداخالتی که بر آموزش بهوشیاری
تهای تجربی زیادی کسب کرده است و در مراکز
یکند به میزان زیادی افزایش یافته است .این مداخالت حمای 
تاکید م 
یهای جسمانی و همچنین ارتقا سطح مطلوب
مرتبط با سالمت روان شناختی و پزشکی در درمان اختالالت روانی و بیمار 
زندگی بسیار مورد استفاده قرار گرفتهاند.

اتول ) 2014 ( 4نشان داد که گرچه سبک دلبستگی و تاب آوری ،مسیرهای متفاوتی در گسترش و دانش روان شناسی
کهای دلبستگی به سوی ایمنی متمایل شوند ،تاب آوری افزایش
داشتهاند ،اما این دو عامل مکمل یکدیگرند و هر چه سب 
یگذارد ،موجب افزایش
ییابد .از دیدگاه اتول سبک دلبستگی با تأثیری که به خود کارآمدی ،خودپنداری و شایستگی م 
م 

یشوند .در پژوهش دیگر گلدین و گروس ) 2010 ( 5پژوهشی را با هدف تأثیر برنامه کاهش استرس
مقاومت و تاب آوری م 
مبتنی بر بهوشیاری بر تنظیم هیجان در اختالل اضطراب اجتماعی انجام دادند .نمونه این پژوهش را  16بیمار مبتال به اختالل
شها از مغز آنها نیز عکس برداری شده بود .نتایج نشان داد که برنامه
اضطراب اجتماعی تشکیل دادند که بعد از آموز 
یشود .همچنین در این پژوهش نشان
درمانی مبتنی بر بهوشیاری به بهبود نشانههای استرس ،اضطراب و عزت نفس منجر م 
داده شد که در طول فعالیت تمرکز مبتنی بر توجه ،تجربه منفی هیجان و فعالیت آمیگدال کاهش و فعالیت در نواحی مغز
که در رشد توجه نقش دارند ،افزایش پیدا کرده است .از نتایج دیگر این پژوهش کاهش واکنش پذیری هیجانی و افزایش
تنظیم هیجان بعد از آموزش بهوشیاری بوده است .نتایج پژوهش آتول ( )6002با عنوان ارتباط بین مفاهیم دلبستگی و تاب
یسازد که دلبستگی ایمن یک عامل مهم در به حداقل رساندن شرایط بحرانی و به حداکثر رساندن
آوری خاطر نشان م 
میزان تاب آوری در افراد نیازمنند به کمک است ،زیرا افراد ایمن رویدادهای استرس زا را کمتر تهدید کننده ارزیابی
یکنند و با احتمال بیشتری به جستجوی کمک از سوی دیگران به حل مسائل خویشمیپردازند .البرزی (  ) 1394به این
م 
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نتیجه رسید که بین دلبستگی ایمن ،پیش بینی کنندهی مثبت و دلبستگی ناایمن دوسوگرا پیش بینی کننده منفی معناداری با
هوش هیجانی دارد و هوش هیجانی پیش بینی کننده مثبت و معناداری با تاب آوری دارد .مهمان نوازان و همکاران ( ) 1393
کهای دلبستگی ،انطباق پذیری و پیوستگی در خانواده بر میزان تاب آوری و رابطه آن با
پژوهشی را با عنوان تأثیر سب 
احساس غم غربت در میان دانشجویان مقیم دانشگاه الزهرا (س) انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بین تاب آوری و
یتوان تاب آوری دانشجویان را با توجه به سبک دلبستگی اجتنابی
سبک دلبستگی اجتنابی رابطه معناداری وجود دارد و م 
آنان پیش بینی کرد .در تحقیقی که سلیمانی و حبیبی (  ) 1393با عنوان بررسی رابطه بین تنظيم هيجان و تاب آوري با
بهزيستي روان شناختي بر روی  150نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردبیل انجام دادند به این نتیجه رسیدند که
تنظيم هيجان و تاب آوري با بهزيستي روان شناختي رابطه مثبت و معناداري دارند بدين معني كه با افزايش تاب آوري و
ییابد .سلیمانی و یعقوبی (  ) 1393به این یافتهها نائل آمدند که تنظيم
تنظيم هيجان ،بهزيستي روان شناختي نيز افزايش م 
هيجان و تاب آوري با بهزيستي روان شناختي رابطه مثبت و معناداري دارند بدين معني كه با افزايش تاب آوري و تنظيم
ییابد .محمودی ،حسن زاده ،فصیحی ،اقبال (  ) 1392نشان دادند که بین سبک
هيجان ،بهزيستي روان شناختي نيز افزايش م 
دلبستگی ایمن و تاب آوری رابطه معنا داری وجود دارد و همچنین بین سبک دلبستگی دوسوگرا و تاب آوری رابطه معنا
تهای شناسایی شیوههای مفیدتر را فرا
یشود و مهار 
دار وجود دارد .در بهوشیاری ،فرد در هر لحظه از شیوه ذهنی آگاه م 

یشود :یکی " انجام دادن " و دیگری " بودن " .در بهوشیاری فرا
یگیرد .برای ذهن ،دو شیوه اصلی در نظر گرفته م 
م 
یگیریم که ذهن را از یک شیوه به شیوۀ دیگرحرکت دهیم .بهوشیاری مستلزم راهبردهای رفتاری ،شناختی و فراشناختی
م 

ویژه برای متمرکز کردن فرایند توجه است که به نوبه خود جلوگیری از مارپیچ فرو کاهنده خلق منفی – فکر منفی –

یشود (سگال و
گرایش به پاسخهای نگران کننده و رشد دیدگاه جدید و پدیدآیی افکار و هیجانهای خوشایند منجر م 
همکاران.)2002،
یگوید به معنی توجه کردن به طریق خاص ،معطوف به هدف ،در زمان حال و بدون
حضور ذهن چنانچه کبات زین م 
یآموزد که در هر لحظه از حالت ذهنی خود آگاهی داشته و توجه خود را به شیوههای
داوری است .در حضور ذهن فرد م 
مختلف ذهنی خود متمرکز نماید .حضور ذهن ابتدا در دانشگاه ماساچوست توسط جان کبات زین به کار گرفته شد .وی
شها به
در کلینیک کاهش استرس خود ،به شرکتکنندگان تمرین آرامش ذهنی همراه با حضور ذهن میداد .این کوش 
شکل گرفتن مدل حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس انجامید .در حال حاضر رایجترین روش ،آموزش حضور ذهن مبتنی
یشد (کبات ـ
نآرامی شناخته م 
یباشد ،که سابق بر این تحت عنوان برنامة کاهش استرس و ت 
بر کاهش استرس ) (MBSRم 
زین .) 1990 ،هدف از پژوهش حاضر ،پاسخ به این سؤال است که آیا آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تاب
آوری ،تنظیم هیجان و سبکهای دلبستگی مردان  30تا  40سال تأثیر دارد؟
روش
طرح پژوهش ،نيمه آزمايشی پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل میباشد .در این طرح دو گروه آزمایش و گواه به
شآزمون قبل از اجرای الگوی آموزشی ارزیابی شد ..سپس بر
کار گرفته شد .در مرحله بعدی اعضای دو گروه بوسیله پی 
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روی گروه آزمایشی آموزش بهوشیاری بصورت گروهی اعمال شد ،در حالی که گروه گواه این آموزش را دریافت
نکردند .پس از آن دو گروه با استفاده از پسآزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان تأثیر متغیر مستقل (آموزش
کهای دلبستگی) سنجیده شود .ابزار گردآوری دادها
بهوشیاری) بر متغیر وابسته (نمرات تاب آوری ،تنظیم هیجان و سب 
پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون ( ،)CD-RISCمقیاس دشواریهای تنظیم هیجان و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید
بود که به تفصیل در ادامه توضیح داده شدند.
ابزار

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون () :CD-RISCاین پرسشنامه توسط کانر و دیویدسون با مرور منابع پژوهشی
 1991 - 1979حوزه تاب آوری جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید ،تهیه شده است .پرسشنامه دارای 52
مادهی پنج گزینهای است که گزینههای آن به ترتیب از  0تا  ،4نمره گذاری شده است .بدین صورت که به گزینهی هرگز
یگیرد و جمع
نمره  ،0گزینه بندرت نمره  ،1گزینه گاهی اوقات نمره  ،2گزینه اغلب نمره  3و گزینه همیشه نمره  4تعلق م 
نمرات موارد  52گانه نمره کل مقیاس را تشکیل میدهد .محمدی (  ) 1384این مقیاس را برای استفاده در ایران انطباق داده
است .محمدی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،اعتبار مقیاس را  % 89روایی مقیاس را به روش همبستگی هر گویه با
بها بین  % 41تا  % 64به دست آورد .سپس گويههاي مقياس به روش مؤلفههاي اصلي مورد تحليل
نمره کل مقوله ضری 
عاملي قرار گرفتند .مقدار  KMOبرابر با  0/ 87و مقدارخيدو در آزمون بارتلت برابر  28 / 55بود كه هر دو شاخص كفايت
شواهد براي انجام تحليل عامل را نشان دادند .همچنين ضريب آلفاي كرونباخ براي اين مقياس  0/ 89بوده است (كونور و
ديويدسون ۲۰۰۳ ،؛ به نقل از محمدي.) 1384 ،
یهای تنظیم هیجان :این مقیاس توسط گرتز و رومر ( )6002برای ارزیابی بدتنظیمی هیجانی تدوین
مقیاس دشوار 
شده است که یک شاخص خود گزارشی است و دارای  36گویه میباشد .این مقیاس دارای  6خرده مقیاس است که
عبارتند از :عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ،دشواریهای دست زدن به رفتار هدفمند ،دشواریهای کنترل تکانه ،فقدان
آگاهی هیجانی ،دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان ،فقدان شفافیت هیجانی .نمرات باالتر نشان دهندهی
دشواریهای بیشتر در مقولهی تنظیم هیجانات است .پایایی آزمون اصلی توسط گرتز ورومر با آلفای کرونباخ کلی 0.93
وآزمون -بازآزمون و همچنین روایی سازه و پیش بین مطلوب گزارش شده است .در ایران نیز این مقیاس توسط خانزاده و
سهای این آزمون باروش آلفای
همکاران به فارسی ترجمه و هنجاریابی شده است که گزارش آنها از اعتبار زیر مقیا 
کرونباخ بین  0.66تا  0.88با روش باز آزمایی بین  0.79تا  0.91و روایی سازه ومالکی مطلوب نشان دهندهی روایی و
سهای عدم پذیرش
اعتبار قابل قبول نسخه فارسی آن دارد .دراین پژوهش نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیا 
خهای هیجانی  ، 0.85دشواریهای دست زدن به رفتار هدفمند  ، 0.75دشواریهای کنترل تکانه  ، 0.83فقدان آگاهی
پاس 
هیجانی  ،0 .7 0دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان  ، 0.85و فقدان شفافیت هیجانی  0.65به دست آمد (محمدی و
همکاران.) 1393 ،
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پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید :این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهاي ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل
یباشد که از طریق عالمت گذاري
دهی روابط دلبستگی نسبت به چهرههای دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر  18داده م 
روي یک مقیاس  5درجهای (از نوع لیکرت) که از؛ به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد ( ،)1تا کام ًالًال با
یگردد ،سنجیده میشود .با تحلیل عوامل ،سه زیر مقیاس که هر مقیاس شامل
خصوصیات من تطابق دارد ( ،)5تشکیل م 
یکنند و به آنها
یها به دیگران اعتماد م 
یشود ،سه زیر مقیاس عبارتند از :میزانی را که آزمودن 
شش ماده است مشخص م 
یکند .زير مقياس ) (Aبا دلبستگي
یاند ،اندازه گیري م 
یشوند به این صورت که آیا در مواقع لزوم قابل دسترس 
متکی م 
بعد دو قطبي است كه اساسًاًا توصیفهای ايمن

ناايمن دوسوگرا) (AMمطابقت دارد و زير مقياس نزد كي

بودن ) (Cكي

یدهد .بنابراين نزد كي
و اجتنابي را در مقابل هم قرار م 

یباشد و زير مقياس
بودن ( )Cدر تطابق با دلبسختگي) (Sم 

یتوان تقريبًاًا عكس دلبستگي اجتنابي ) (AVقرار دارد (حميدي به نقل ازپاكدامن.) 1382 ،
وابستگي ) (Dرا م 
برنامه اجرایی پژوهش
یگیرند که چگونه
در این پژوهش از آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری استفاده شد .در این آموزش بیماران یاد م 
به طور متفاوت با افکار و احساسات منفی خود رابطه برقرار کنند و به جای درگیر شدن با افکار و احساسات ،آنها را قبول
تها ،نشخوارهای فکری ،هیجانات
یگیرند که افکار خودآیند ،عاد 
کنند و به آنها عکس العمل نشان ندهند .همچنین یاد م 
ناخوشایند ،و افکار و احساسات منفی خود را چگونه تغییر جهت دهند ،نسبت به آنها آگاه شوند ،و در چشم انداز
وسیعتری افکار و احساسات خود را ببینند .در این مدت گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت کردند.
جدول  -1طرح کلی جلسات کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری
جلسه

شرح

اول

اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط و پرداختن به هدایت خودکار ذهن

دوم

آموزش تنآرامی براي  14گروه از عضالت بدن

س وم

یآورد.
با آگاهی بیشتر از اینکه ذهن چگونه میتواند اغلب مشغول و پراکنده باشد ،یاد میگیریم که با تمرکز عامدانه آگاهی بر تنفس ،امکان تمرکز و یکپارچه بودن بیشتر را فراهم م 

چهارم

دیدن و شنیدن آگاهانه

پنجم

پذیرش بدون قضاوت

شش م

بعد از مرور كوتاهي بر جلسهی قبل ،در اين جلسه ذهنآگاهی افکار آموزش داده شد

هفتم
هشتم

ذهنآگاهی کامل :در اين جلسه بعد از مرور كوتاهي بر جلسهی قبل ،آموزش جلسات  5 ،4و  6تکرار شد و یادگیری محافظت از خود در مقابل مسائل زندگی (تاکید بر تاب آوری)
در اين جلسه جهت پايان دادن به جلسات و اجراي پسآزمون از آزمودنيها خواسته شد كه تكن كي

هاي موجود در آموزش ذهنآگاهي را در زندگي روزمره خود انجام دهند و از اين طريق به افزایش بهزیستی خويش

كمك نمايند .سپس به اجرای پسآزمون پرداخته شد.

یافتهها

یشود ،در گروه آزمايش ،زیردیپلم  % 47و دیپلم  % 53نمونه پژوهش را به خود
همان طوري كه در جدول  2-4مالحظه م 

اختصاص دادهاند و در گروه کنترل نيز ،دیپلم  % 60و باالتر از دیپلم  % 40نمونه پژوهش را شامل شدند .همچنین ،درصد کل
ارائه شده است همچنین در گروه آزمايش طبقه  52- 30سال 35 - 31 ،% 40 ،سال  %33و  36سال به باال % 23 ،نمونه پژوهش و
در گروه کنترل نيز ،طبقه  52- 30سال  ،%33طبقه  35 - 31سال  % 47و  36سال به باال  % 20نمونه پژوهش را شامل شدند.
جدول  1خالصه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

گروه

دشواریهای دست زدن به رفتار هدفمند

پيش آزمون
تعداد

پس آزمون

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

آزمايش

51

16 / 87

3/ 12

19 / 56

3/ 53

كنترل

51

51/ 11

2/ 48

16 / 11

3/ 31
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دشواریهای کنترل تکانه
فقدان آگاهی هیجانی
دستیابی محدود
فقدان شفافیت هیجانی
عدم پذیرش رفتارهای هیجانی
ایمن
اجتنابی
دوسوگرا
تابآوری

آزمايش

51

14 / 31

3/ 41

20 / 68

3/ 29

كنترل

51

51/ 16

2/ 20

51/ 12

2/ 43

آزمايش

51

71/ 68

1/ 11

19 / 81

2/ 76

كنترل

51

1/ 21

20 /33

2/ 46

آزمايش

51

51/ 87

3/ 31

21 / 56

3/ 46

كنترل

51

51/ 11

2/ 67

16 / 11

5/96

آزمايش

51

16 / 87

2/ 84

23 / 68

2/ 41

كنترل

51

18 / 49

3/ 20

71/ 12

3/ 43

آزمايش

51

71/ 22

3/ 28

20 / 44

2/ 28

كنترل

51

16 / 27

1/88

5/33

2/ 41

19 /88

آزمايش

51

11 / 74

2/ 46

كنترل

51

12 / 42

3/ 11

13 /15

3/ 31

آزمايش

51

51/ 23

3/ 48

11 / 68

3/ 29

كنترل

51

51/ 16

1/ 20

14 / 12

2/ 43

71/ 68

1/ 11

18 / 81

2/ 76

1/ 21

18 /33

2/ 46

آزمايش

51

كنترل

51

19 /88

3/ 53

51/ 16

آزمايش

51

001/836

9/531

122 / 18

8/ 35

كنترل

51

81 / 658

6/ 329

86 / 548

3/ 294

جدول  :3مقایسه دو طرفه میانگین گروهها در متغیر تابآوری
متغیر وابسته تابآوری پس آزمون
)(Iگروه

)(Jگروه

آموزش بهوشیاری

کنترل

کنترل

آموزش بهوشیاری

اختالف میانگین ()I-J

انحراف معیار

Sig.b

فاصله اطمینان % 95
حد پایین

حد پایین

.561* 14

.5044

.026

.470

6.652

.561* 14 -

.5044

.026

-6.652

-.470

نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون دوگروه گواه و آزمایش در متغیر وابسته تابآوری تفاوت معناداری
وجود دارد و هم چنین اثر متغیر مستقل گروه بر متغیر وابسته تابآوری مؤثر بوده است و تفاوت معنی داری بین گروه گواه
و آزمایش وجود دارد بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تاب آوری مردان
اثربخش است مورد تأیید قرار گرفت .نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد ،دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله
پسآزمون در مولفههای عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ،دشواریهای دست زدن به رفتار هدفمند ،دشواریهای کنترل
تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان ،فقدان شفافیت هیجانی با هم تفاوت معناداری
دارند و این نتایج در جدول  3ارائه شده است.
جدول  4نتايج تحليل کواريانس چندمتغیری میانگین خرده مقیاسهای تنظیم هیجانی
متغیرها

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

معناداري

ميزان
تأثیر

توان آماري

یهای دست زدن به رفتار هدفمند
دشوار 

59 / 09

1

59 / 09

4/ 55

0/ 04

0/ 14

0/ 54

یهای کنترل تکانه
دشوار 

6/ 14

1

6/ 14

1/ 42

0/1 00

0/ 04

0/ 21

فقدان آگاهی هیجانی

19 / 37

1

19 / 37

3/ 99

0/ 002

0/ 24

0/ 48

دستیابی محدود

46 / 77

1

46 / 77

4/ 57

0/ 012

0/ 19

0/ 32

فقدان شفافیت هیجانی

16 / 87

1

16 / 87

2/ 88

0/1 00

0/ 11

0/ 28

عدم پذیرش رفتارهای هیجانی

18/ 48

1

18/ 48

2/ 74

0/ 035

0 /0 1

0/ 50

با توجه به آمارههای جدول  4میتوان بیان نمود که گروه آزمایش در خرده مقیاسهای عدم پذیرش پاسخهای هیجانی،
دشواریهای دست زدن به رفتار هدفمند ،دشواریهای کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،دستیابی محدود به راهبردهای
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تنظیم هیجان ،فقدان شفافیت هیجانی مرحله پسآزمون دارای میانگین باالتری در مقایسه با گروه کنترل است .این یافته
بدین معنا است که حتی پس از کنترل تفاوتهای موجود در دو گروه کنترل و آزمایش ،مداخله توانسته است افزایش
معناداری در میانگین این خرده مقیاسها ایجاد نماید.
جدول  5نتايج تحليل کواريانس چندمتغیری میانگین خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی
متغیرها

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

ایمن

72 / 46

1

59 / 09

F
11 / 48

معناداري
0/1 00

ميزان
تأثیر

توان آماري

0/ 16

0/ 41

اجتنابی

123 / 46

1

6/ 14

13 / 11

0/1 00

0/ 13

0/ 23

دوسوگرا

75 / 44

1

19 / 37

19 / 78

0/ 024

0/ 22

0/1 00

با توجه به آمارههای جدول  5میتوان بیان نمود که گروه آزمایش در خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی مرحله پس-
آزمون دارای میانگین باالتری در مقایسه با گروه کنترل است .این یافته بدین معنا است که حتی پس از کنترل تفاوتهای
موجود در دو گروه کنترل و آزمایش ،مداخله توانسته است تغییر معناداری در میانگین خرده مقیاسهای ایمنی و اجتناب
ایجاد نماید اما سبک دوسوگرا تغییری نکرده است .در سبک ایمنی پس از برگزاری دورههای آموزشی کاهش استرس
مبتنی بر بهوشیاری این نمرات افرایش داشته است و در سبک اجتنابی کاهش یافته است.
بحث و نتیجه گیری

نتایج به دست آمده نشان داد آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تابآوری مردان اثربخش است .همسو با این

یافتهها باجاج و پانده ) 2016 (1نشان دادند تابآوری به طور جزئی بین ذهن آگاهی و رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر

آن مؤثر است .در تبیین این یافتهها باید گفت ذهن آگاهی و آموزش آن باعث تعدیل احساسات بدون قضاوت و افزایش
یشود و به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیدههای فیزیکی همان طور
آگاهی نسبت به احساسات روانی و جسمانی م 

یتواند در تعدیل اضطراب و غم و اندوه
یکند (براون و رایان ،.3002 ،2نف ،)3002 ،3بنابراین م 
که اتفاق می افتند کمک م 
یکند و
مؤثر باشد .آموزش ذهن آگاهی از این نظر که توجه و اگاهی فرد را نسبت به احساسات فیزیکی و روانی بیشتر م 
احساس اعتماد در زندگی ،دلسوزی عمیق ،احساس عشق عمیق به دیگران و پذیرش واقعی رخدادهای زندگی را به دنبال

یتواند باعث شود که فرد تواناییهای خود را بشناسد ،با استرس زندگی مقابله نموده ،از نظر شغلی
دارد (ماکی ،)8002 ،4م 

مفید و سازنده بوده و به عنوان عضوی از جامعه با دیگران همکاری و مشارکت الزم را داشته باشد (کرمی ،امیری ،عاملی و
یگیرند با هیجانات و
همکاران .)5 138 ،زیرا یکی از جنبههای مهم درمان مبتنی بر ذهن آگاهی این است که افراد یاد م 
افکار منفی مقابله کنند و حوادث ذهنی را به صورت مثبت تجربه کنند (بهلمیجر ،پرنگر ،تال و همکاران ) 2010 ،5و نکته

یشود گه از کنترل بالفاصله
مهم دیگر این که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی باعث بازنمایی ذهنی اشیا موجود در زندگی م 

1

Bajaj, B., & Pande, N.
2 - Brown & Ryan
3 - Neff
4 - Mace
5
- Bohlmeijer, Prenger, Taal & Cuijpers
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یشود (کابات زین .) 1992 ،بنابراین آموزش
انسان خارج است و این امر از طریق تنفس عمیق و فکر کردن آموزش داده م 
یتواند با وجود چنین تکنیکهای مثبتی ،نقش مهمی در کاهش اضطراب ،استرس و  ...داشته باشد.
ذهن آگاهی م 
در بخش بعدی نتایج به دست آمده نشان داد آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تنظیم هیجان مردان اثربخش

است .این یافتهها همسو با نتایج نریمانی وهمکاران (  ،) 1391نریمانی و همکاران (  ) 1389و گلدین و گروس ) 2010 ( 1بود.
شهای ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و تنظیم هیجان نسبت به گروه
نتایج نریمانی وهمکاران (  ) 1391نشان داد آموز 
کنترل به طور معنی داری بر افزایش عاطفه مثبت وخلق و بر کاهش عاطفه منفی اثر بخش بودهاند.
نریمانی و همکاران (  ) 1389در پژوهش خود نشان دادند که میانگین نمرات سالمت روان در گروه آموزش ذهن آگاهی
نسبت به گروه آموزش تنظیم هیجان و در گروه آموزش تنظیم هیجان نسبت به گروه کنترل در پس آزمون و پیگیری به
طور معنی داری بهبود یافته است .همچنین میانگین نمرات جانبازان در عالیم جسمانی ،اضطراب ،افسردگی و اختالل در
عملکرد اجتماعی در گروههای ذهن آگاهی و آموزش تنظیم هیجان نسبت به گروه منترل در پس آزمون و پیگیری کاهش
معنی داری داشته است .گلدین و گروس (  ) 2010در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که در طول فعالیت تمرکز
مبتنی بر توجه ،تجربه منفی هیجان و فعالیت آمیگدال کاهش و فعالیت در نواحی مغز که در رشد توجه نقش دارند ،افزایش
پیدا کرده است .از نتایج دیگر این پژوهش کاهش واکنش پذیری هیجانی و افزایش تنظیم هیجان بعد از آموزش ذهن
آگاهی بوده است .در تبیین این یافتهها باید گفت آموزش ذهن آگاهی به دلیل سازوکار نهفته آن همچون مشاهده گری
بدون داوری ،افزایش آگاهی و حضور در لحظه حال ،پذیرش و خودداری اجتناب ،فرد توانایی مقابله باا شرایط پر
یکند .مهارتهای ذهن آگاهی پیشبینی کننده رفتار خود تنظیمی و
استرسی همچون زندگی با افرادی معتاد را پیدا م 
یبخشد .هر چه آگاهیهای
یبرد و کیفیت زندگی را ارتقا م 
حاالت هیجانی مثبت است که این امر رضایت فردی را باال م 

افراد از باورهای خود ،فرایندهای فکری ،اندیشهها از طریق یادگیری مهارتهای ذهن آگاهی بیشتر باشد بهتر و زودتر می-
نه ا ی
یدهند که تمری 
تواند موقعیتهای گوناگون را ارزشیابی کند و عملکرد مناسبی را در پیش گیرد .تحقیقات نشان م 

مراقبه از قبیل ذهن آگاهی برای جلوگیری از اعتیاد و نیز در درمان آن مؤثر هستند .بوئن و همکاران ( )9002بیان میدارند
یشوند ،توانایی مقابله با
که ذهن آگاهی از طریق افزایش آگاهی ،تنظیم و تحمل عوامل بالقوهای که منجر به عود مصرف م 
یدهد و چرخه اتوماتیک قبلی رفتارهای سوء مصرف مواد
کهای برانگیزانندۀ مصرف مواد منتهی به عود را افزایش م 
محر 
یکند .الرمیر و همکاران (  ) 1999بر این عقیدهاند که ذهن آگاهی یعنی قبول زمان حال ،در حالیکه اعتیاد خواسته
را قطع م 
یشود .در جریان عود
تکراری برای اجتناب از زمان حال است که منتهی به برانگیختن انگیزه برای سوء مصرف مواد م 
مصرف ،آگاهی و قبولی که به وسیله ذهن آگاهی تقویت شده است ممکن است به تشخیص و کاهش سرزنش ،احساس
یشود ،کمک کند (برزلین و همکاران .)2002 ،تمرینهای ذهن
گناه ،و تفکر منفی که باعث افزایش خطر عود مصرف م 

آگاهی از طریق افزایش آگاهی و توجه یا حساسیت زایی 2به الگوهای افکار و هیجاناتی که به صورت بالقوه باعث هدایت
Goldin, Gross
- Sensitization

1
2
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یشود و همچنین حساسیت زدایی 1از محرکهای برانگیزانندۀ مصرف مواد به خصوص عاطفۀ منفی (از
به عود مصرف م 
یکنند .در واقع این تحلیل پردازش
طریق درگیری کامل با محرکهای عاطفه منفی) به جلوگیری از عود مصرف کمک م 

یدهد -1 :نیمه هوشیار( 2فعال شدن شبکۀ حافظه مرتبط به مواد)
اطالعات ،دو مسیر اساسی را برای مصرف مواد تشخیص م 
یتواند توانایی پاسخ دادن به
 -2هوشیار( 3خودکارآمدی و انتظارات پیامد)؛ دو روشی که به وسیلۀ آنها ذهن آگاهی م 
صورت انعطاف پذیر و با آگاهی باال در چالش با عاطفۀ منفی را افزایش و احتمال عود مصرف را کاهش دهد .این مطلب
بدین معنی است که حساسیت زایی توجه به فرایندهای نیمه هوشیار و حساسیت زدایی هیجان (تحمل عاطفۀ منفی و
شناختهای منفی) که هوشیار است ،منجر به جلوگیری از عود مصرف مواد میشود.
در انتها نتایج بخش سوم نشان داد آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر سبکهای دلبستگی مردان اثربخش است.
با توجه به نتایج به دست آمده روه آزمایش در خرده مقیاسهای سبکهای دلبستگی مرحله پسآزمون دارای میانگین
باالتری در مقایسه با گروه کنترل بودند .این یافته بدین معنا است که حتی پس از کنترل تفاوتهای موجود در دو گروه
کنترل و آزمایش ،مداخله توانسته است تغییر معناداری در میانگین خرده مقیاسهای ایمنی و اجتناب ایجاد نماید اما سبک
دوسوگرا تغییری نکرده است .در سبک ایمنی پس از برگزاری دورههای آموزشی کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری این
نمرات افرایش داشته است و در سبک اجتنابی کاهش یافته است.
کهای دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و نیز بین
پاپی (  ) 1393در پایاننامه خود نشان داد بین متغیرهای ذهن آگاهی و سب 
متغیرهای سبکهای دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد ولی بین ذهن آگاهی و
رضایت زناشویی با میانجی گری سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی رابطه معنادار یافت نشد .بنابراین برگزاری

نآگاهی ،به افزایش رضایت زناشویی و بهبود روابط عاطفی می-
نآگاهی و کسب ذه 
کارگاههای آموزش مهارتهای ذه 
انجامد .همچنین در پژوهشی همسو با این یافتهها محمدیاسفیدان (  ) 1394نشان داد که ذهن آگاهی و سبک دلبستگی ایمن
شبینی کننده رضایت زناشویی بودهاند ،در حالی که دو سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی و دو سوگرا
به صورت معناداری پی 
شبینی کننده معناداری برای این متغیر نبودهاند .براساس یافتههای بدست آمده ذهن آگاهی و سبک دلبستگی ایمن از
پی 
یباشد .در تبیین این یافتهها باید گفت در سبک دلبستگی اجتنابی با ناتوانی بزرگساالن
عوامل مؤثر در رضایت زناشویی م 
یشود .به عنوان مثال ،هنگامی که در مورد روابط
در فراخوانی بسیاری از جزئیات در مورد دوران کودکی مشخص م 

خانوادگی یا دوران کودکی سؤال میشود ،ممکن است این بزرگسال با عبارت مشابهی با عنوان "خانواده من  ...پدر و مادر

یآورم .توضیح دهند "همچنین ممکن است تمایل به توصیف
یدانم" .من زیاد در مورد دوران رشد به یاد نم 
من  . . .من ن م 
یتواند بر روابط
پدر و مادر خود در شرایط بیش از حد ایده آل و یا بیش از حد بی ارزش بپردازند .این سبک دلبستگی م 
بزرگساالن فعلی به شکل انزوا و اجتناب از نزدیکی عاطفی تأثیر بگذارد .همچنین این کودکان به این نتیجه برسند که
آسیب پذیری غیر قابل اجتناب است؛ بنابراین آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری موجب میشود این افراد از

1

- De-Sensitization
- Preconscious
3
- Conscious
2
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تواناییها و نقاط قوت و ضعف خود آگاه شوند و بتوانند با کنترل عواطف خود و آشنایی با کنه وجودی خویش بر این
انزوا و اجتناب از نزدیکی عاطفی غلبه نمایند.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به کم سوادی بعضی از افراد مورد مطالعه پروسه اجرای درمان و پاسخگویی به
پرسشنامهها و خطای آزمایشگر اشاره کرد .و برای سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود به بررسی نقش میانجیگری تنظیم
هیجانی در رابطه تابآوری و ذهنآگاهی ،کنترل متغیرهای مزاحم و یا همسانسازی نمونه آماری از لحاظ سن و
تحصیالت بپردازند همچنین استفاده از نتایج این پژوهش در مشاورههای تحصیلی یا کاری میتواند بسیار مفید باشد.
منابع
کهای دلبستگی و میزان تاب آوری همسران جانبازان .مجله علمی -پژوهشی
اکبری ،ز .وفائی ،ط .خسروی ،ص (  .) 1389بررسی رابطه بین سب 
طب جانباز ،سال سوم .شماره دهم .زمستان  . 1389ص .71- 12
البرزی ،م .خوشبخت ،ف .گلزار ،ح .صبری (  .) 1394رابطه بین سبک دلبستگی و تاب آوری نقش واسطهی هوش هیجانی ،مجله روان شناسی
تحولی روان شناسان ایرانی ،سال یازدهم .شماره  . 44ص .634 – 5 42

پاكدامن ،ش .) 1382 (.بررسي ارتباط بين دلبستگي و جامعه طلبي در نوجواني .زساله دكتري .دانشگاه تهران
سلیمانی ،ا .حبیبی ،ی (  .) 1393ارتباط تنظيم هيجان و تا بآوري با بهزيستي روان شناختي در دانش آموزان ،مجلهی روان شناسي مدرسه ،دوره
 ،3شماره . 72 -15 :4
علیزاده ،حمید (  ) 1392تاب آوری روان شناختی بهزیستی روانی و اختاللهای رفتاری ،چاپ اول ،تهران :نشر ارسباران
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مریدی ،صدف .) 1389 ( .مقایسه تاب آوری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اهواز .پایان نامه کارشناسی .دانشگاه آزاد اسالمی
اهواز.
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دوازدهم ،شماره چهار.402 - 173 ،

شهای بهوشیاری و تنظیم هیجان بر سالمت روان جانبازان
نریمانی ،م .آریاپوران ،س .ابولقاسمی ،ع .احدی ،ب .) 1390 ( .مقایسه اثربخشی آموز 
شیمیایی .روانشناسی بالینی زمستان  1389؛ (4(2پیاپی . 61 - 72 :))8
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