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چکيده
پژوهش حاضر باهدف تأثير آموزش حضور ذهن بر راهبردهای كنار آمدن و اميدواری به زندگی زنان معتاد باردار در سال -8931
 8931انجام شد .طرح پژوهش شبه آزمايشی ،از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری آن را تمامی زنان معتاد
باردار مراجعهكننده به بيمارستان امام رضا شهر كرمانشاه در كه در سال  8931-8931پرونده پزشكی داشتند تشكيل میدادند .حجم
نمونه  93نفر از زنان معتاد باردار از طريق نمونهگيری مبتنی بر هدف و بهصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند .سپس نمونهها
بهطور تصادفی در گروه های آزمايش ( 81نفر) و گروه كنترل ( 81نفر) قرار گرفتند .تمام شركتكنندگان پرسشنامههای راهبردهای
كنار آمدن الزاروس و اميدواری به زندگی اشنايدر را بهعنوان پيشآزمون كامل كردند .گروه آزمايش به مدت  3جلسه تحت آموزش
حضور ذهن (ذهن آگاهی) قرار گرفت ،اما گروه گواه هيچ مداخلهای دريافت نكرد .نتايج نشان داد كه آموزش ذهن آگاهی بر
راهبردهای كنار آمدن ( )P=3/333و اميدواری به زندگی ( )P=3/338در زنان معتاد باردار تأثير معنیداری دارد .با توجه به اينكه
حضور ذهن و يا ذهن آگاهی اين مادران پايينتر از نرمال بود ،بنابراين آموزش ذهن آگاهی يا توجه آگاهی يا حضور ذهن میتواند
نقش مهمی را بهعنوان درمانهای كمكی و توانبخشی در كنار درمانهای پزشكی در زنان معتاد باردار ايفا كند.
واژههای کليدی :آموزش حضور ذهن ،راهبردهای كنار آمدن ،اميدواری به زندگی ،زنان معتاد باردار.
فصلنامه راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی ،دوره اول ،شماره چهارم ،زمستان 1318

بررسي تاثير آموزش ذهن آگاهي بر راهبردهاي مقابله اي و اميد به زندگي زنان معتاد باردار

كاكايي گرجي و همکار

مقدمه
اختالالت سو مصرف مواد از رايجترين مشكالت روانپزشكی است كه از تعامل ژنتيكی و محيطی مثل نابهنجاریهای رشدی و
وضعيت نامساعد روانی -اجتماعی ناشی میشود (پاتس و ريلی .)0383 ،8تصور اكثر افراد جامعه در مورد اعتياد اين است كه مواد
مخدر و سوءمصرف مواد عمدتاً پديدهای مردانه است .درحالیكه زنان هم همپای مردان در معتاد شدن پيش میروند (ابراهيمی و
فتاحی .)8919 ،زمان معتاد در مقايسه با مردان معتاد در معرض خطر بيشتری برای ابتال به مشكالت روانی هستند .اميد به زندگی
پايين ،خودكارآمدی و سبکهای مقابله با استرس پايين ،كمبود قدرتهای تطابقی در فرد برای مقابله با حوادث روزانه زندگی
میتواند مقدمه ايجاد اعتياد يا از نتايج اعتياد باشد (شايگان .)8933 ،شيوهها يا راهبردهايی كه فرد در مقابله با موارد استرسزا به كار
میبرد ،نقش اساسی در سالمت جسمانی و روانی او ايفا میكند .فرايندهای ارزيابی و تالشهای شناختی و رفتاری افراد در تفسير
و غلبه بر مشكالت زندگی ،مؤثر میباشند .مقابله اصطالحی است كه در فرهنگعامه شايع است .مردم درباره كوشش برای كنار
آمدن با مشكالتشان سخن میگويند و همين امر تعريف دقيق برای اين مفهوم را ضروری میسازد .مقابله مشتمل بر كوششهايی از
نوع اقدام عملی و درون روانی برای مهار (كنترل ،تحمل ،كاهش يا به حداقل رساندن) مقتضيات درونی و محيطی و تعارضهای
ميان آنهاست (الزاروس 0و الئونير9؛ به نقل از ديماتئو .)8911 4،بر اساس تعريف الزاروس-فولكمن )8314( 1مقابله يک فرايند
است كه برحسب ارزيابی فرد از ميزان موفقيتآميز بودن تالشهايش تغيير میكند .بهعالوه مقابله خودكار نبوده و الگوی
آموختهشدهای از پاسخدهی فرد به موقعيتهای فشارزا است .آنان سالمتی و انرژی را منابع مهم مقابله میدانند و معتقدند كه مقابله
تغيير مداوم تالشهای شناختی و رفتاری برای اداره خواستههای ويژه بيرونی يا درونی است كه بهعنوان عامل اتمام منابع يا فراتر
از منابع شخصی برآورد میشوند و راهبردهای مقابلهای ،راههای هشيار و منطقی برای مواجهشدن با اضطرابهای زندگی است
(ابوالی8911 ،؛ به نقل از طاهری تبار.)8938 ،
يكی ديگر از متغيرهايی كه در حوادث تنشزای زندگی نقش اساسی ايفا میكند اميد به زندگی است .اميد بهعنوان عاملی برای غنای
زندگی ،افراد را قادر میسازد تا با چشماندازی فراتر از وضعيت كنونی خود را ببينند (گراوندی ،گرام ،مظلومی و مظلومی.)8939 ،
از طرفی اميدواری به زندگی به معنی طول عمر فرد در يک جامعه مشخص با توجه به الگوی مرگومير آن جامعه است .بدين
ترتيب اميد به زندگی يكی از مهمترين شاخصهای شناختهشده بقای انسان و سالمتی وی در نظر گرفته میشود (دمكو.)0339 1،
اميد يک از ويژگیهای زندگی است كه ما را به جستوجوی فردايی بهتر وامیدارد .اميد يعنی موفقيت و آينده بهتر و دليلی است
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برای زيستن .هنگامیكه اميد در دل و ذهن وجود داشته باشد شادی و سرزندگی حضور خواهد داشت .در زندگی هر كس دورههای
تلخ و تاريک وجود دارد و اين نمیتواند دليل قطع اميد از فردايی بهتر باشد .انسان میتواند به نكات مثبت زندگی خويش و به
نعمتهای كه خداوند به او داده فكر كند (بهادری نژاد.)8911 ،
از سويی ديگر ذهن آگاهی كيفيتی از هشياری و به معنای توجه به لحظه كنونی ،هدفمند ،و بدون قضاوت و با بسياری از مؤلفههای
سالمت روان ،بهزيستی روانی ،كاهش احساس درد خصوصاً در موارد بيماریهای جسمانی همراه است .ذهن آگاهی به افراد
میآموزد تا لحظهلحظه زندگی خود را تجربه كنند و همين امر باعث كاهش نشانه های منفی روانشناختی و افزايش بهزيستی
روانشناختی میشود (براون ورايان0339 8،؛ به نقل از مندل ،آريا و پندی .)0380 ,0همچنين ذهن آگاهی با توجه و توصيف كالمی
هيجانات يا قرار دادن تجربههای هيجانی در كلمات تعريف میشود و بنابراين نهتنها تسهيل پاکسازی هيجانات محتمل است بلكه
اشتراک اجتماعی هيجانات نيز است و تحقيقات در دسترس نشان میدهد كه اشتراک اجتماعی هيجانات نهتنها هيجان منفی را كاهش
میدهد بلكه ممكن است هيجانات مثبت را افزايش دهد (پندی و چوبی .)0383 ،9مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی بهعنوان يكی از
درمانهای شناختی -رفتاری نسل سوم يا موج سوم قلمداد میشود .ذهن آگاهی نوعی از مراقبه است كه ريشه در تعاليم و آيينهای
مذهبی شرقی خصوصاً بودا دارد (اوست .)0331 ،4ذهن آگاهی يک روش يا فن نيست ،اگرچه در انجام آنها روشها و فنون
مختلف زيادی بهكاررفته است .ذهن آگاهی را میتوان بهعنوان يک شيوه "بودن "يا يک شيوه "فهميدن "توصيف كرد كه مستلزم
درک كردن احساسات شخصی است (باتر.)0339 ،1
درروش ذهن آگاهی بيمار با نظارت درونی خود فرايند چهار مرحلهای را كه برگرفته از فلسفه بوداست و توسط شوارتز برای اولين
بار در كتاب قفل ذهن در سال  8331مطرحشده ،طی میكند .شوارتز در اين روش (شوارتر8331 ،؛ به نقل از رايان و براون)0339 ،
فرايند چهار مرحلهای را برای افزايش توانايی مراجع جهت مواجهه و جلوگيری از پاسخ ،بدون نياز به كمک مستقيم درمانگر ابداع
نموده است .اصل اساسی در اين روش اين است كه مراجع با درک ماهيت واقعی افكار و اميال ،نحوه كنترل و اداره ترس و اضطراب
را ياد میگيرد و اداره اضطراب و ترس وی بهنوبه خود به بيمار اين امكان را میدهد تا به نحو مؤثرتری پاسخهای رفتاری خويش
را مهار كند .مراجع از اطالعات زيستشناختی و آگاهی شناختی برای انجام مواجهه و جلوگيری از پاسخ بهره خواهد گرفت درواقع
استفاده از ذهن آگاهی و انجام پژوهش در اين زمينه افزايشيافته است (پيت ،ورتزن و زاخاری )0380 ،و شواهد روزافزون حاكی
از مفيد بودن ذهن آگاهی در موقعيتهای بالينی ،بهويژه روانپزشكی است (اوكانل )0333 ،و تحقيقات روز افزون حكايت از مفيد
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بودن ذهن آگاهی در مواردی همچون درد مزمن (لی ،باون و مارالت)0331 ،؛ اختالل استرس پس از ضربه (اسميت ،اوريتز ،استفن،
تولی ،ويگينز و همكاران)0388 ،؛ كاهش رفتارهای اعتيادی (گارلند ،شوارز ،كلی ،ويت و هوارد)0380 ،؛ بهبود نابهنجاریهای
رفتاری مثل پرخاشگری و سو مصرف مواد (واپرمن ،مارالت ،كانينگهام ،بوون ،بركينگ و همكاران )0380 ،است .تاكنون مطالعات
زيادی در زمينه اعتياد مادران در دوران بارداری و عوارض و پيامدهای آن انجام شده است .در مطالعه سانتيس 8و همكاران ()0388
كه باهدف بررسی عوامل خطر و رفتارهای پرخطر مؤثر بر پيامدهای بارداری در جمعيت زنان باردار ايتاليا انجام شد ،عدم ازدواج
قانونی و سابقه سقط القايی قبلی بهعنوان عامل خطر برای تمام رفتارهای پرخطر بود .تحصيالت پايين و سوءمصرف داروهای
نورولوژيكال با مصرف سيگار همراه بود .پاريته پايينتر يک عامل خطر برای مصرف الكل بود و زنان با بيش از يک رفتار پرخطر،
در معرض عوامل خطر بيشتری بودند (سانتيس و همكاران .)0388 ،در مطالعه صالح كارگری و همكاران ( )0380كه باهدف تعيين
مشكالت مادر و كودک در زنان باردار با سوءمصرف مواد در دوران بارداری انجام شد ،مشكالتی نظير تولد نوزادان كم وزن ،و
خونريزی بعد از زايمان در زنان با سوءمصرف مواد در مقايسه يا زنان سالم بيشتر بود (صالح كارگری و همكاران .)0380 ،مصرف
مواد مخدر در دوران بارداری باعث زايمان زودرس ،سقط خودبهخودی ،تولد نوزاد با وزن كم ،عقبماندگی رشد داخل رحمی
جنين ،مرگومير پره ناتال ،نابهنجاریهای مادرزادی جنين و دسترس جنينی میشود (گريال 0و همكاران .)0331 ،ازآنجاكه اعتياد
مادر در دوران بارداری و پسازآن ،میتواند زمينهساز اعتياد و عامل خطر مهمی برای اعتياد كودكان آنان در آينده باشد ،و همچنين
ازآنجاكه روشهای درمانی جديد غير دارويی میتواند در باال بردن سطح دانش به افزايش سالمت جامعه كمک كند و نيز وجود
فاكتوری بنام اميد به زندگی كه میتواند منبع مفيدی از قدرت برای مقاومت در برابر استرسها و مواجهه با شرايط پريشان كننده
باشد ،بنابراين اين پژوهش قصد دارد اثربخشی ذهن آگاهی بر راهبردهای مقابلهای و اميد به زندگی زنان معتاد باردار را موردبررسی
قرار دهد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع طرحهای نيمه آزمايشی بوده است .در اين پژوهش ،از طرح پيشآزمون پسآزمون با گروه گواه استفاده
شد .جامعه آماری آن را تمامی زنان معتاد باردار مراجعهكننده به بيمارستان امام رضا شهر كرمانشاه در كه در سال 8931-8931
پرونده پزشكی داشتند تشكيل میدادند .حجم نمونه  93نفر از زنان معتاد باردار از طريق نمونهگيری مبتنی بر هدف و بهصورت
تصادفی در دسترس انتخاب شدند .سپس نمونهها بهطور تصادفی در گروه های آزمايش ( 81نفر) و گروه كنترل ( 81نفر) قرار
گرفتند .نمونه موردبررسی دارای ويژگیهايی به شرح زير بوده است :حداقل سن مادران 81سال و حداكثر  41سال بوده است و
حداقل ميزان تحصيالت مادران ابتدايی و حداكثر ليسانس بوده است .مالکهای ورود شركتكنندگان نيز باردار بودن ،حداقل
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تحصيالت ابتدايی ،متأهل بودن ،سن بين  81تا  41سال و تمايل به شركت در جلسات آموزشی خانواده سالم بودند .شيوه برگزاری
جلسات بهصورت مشاوره گروهی بود و از مادران خواسته میشد كه در جلسات ،حضور فعال داشته باشند و در بحثها شركت
كنند .در پايان هر جلسه نيز به آنها تكليف داده میشد تا آنچه را طی جلسه آموختند در منزل انجام دهند .در گروه گواه هيچ
مداخلهای انجام نشد.
ابزار پژوهش
پرسشنامه راهبردهای مقابلهای :اين پرسشنامه بر مبنای نظريه الزاروس– فولكمن در مورد تنيدگی بناشده است .به نظر آنها تفسير
و برآورد ما از رويدادها اهميت بيشتری از خود رويدادها دارد .آنها معتقدند كه ادراک فرد از موقعيتهاست كه تنيدگی و شدت
آنها تعيين میكند بر اين اساس پرسشنامهای مشتمل بر  11گويه طراحی شد .نمونهای كه مقياسهای مقابلهای از آن استخراج شد
متشكل از  11زوج-سفيد پوست از طبقه متوسط و متوسط باالبودند كه حداقل با يک كودک در هر خانه زندگی میكردند .تحليل
عاملی نهايتاً بروی  113مشاهده صورت گرفت و منجر به استخراج  1مقياس ذيل شد (الزاروس و فولكمن8314 ،؛ به نقل از آقا
يوسفی .)8913 ،نمرهگذاری اين پرسشنامه به دو روش خام و نسبی صورت میگيرد .نمرات خام توصيفكننده تالش مقابلهای برای
هر يک از هشت نوع مقابله است و مجموع پاسخهای آزمودنی به مواد تشكيلدهنده مقياس است .نمرات نسبی ،نسبت تالشی كه
در هر نوع مقابله صورت گرفته را توصيف میكند .در هر دو روش نمرهگذاری ،افراد به هر ماده روی يک مقياس چهارگزينهای
ليكرت پاسخ میدهند .اعتبار پرسشنامه از طريق آزمايش ثبات درونی اندازههای مقابلهای كه بهوسيله ضريب آلفای كرونباخ
بهدستآمده است مناسب تشخيص دادهشده است .آلدوين وريونسون نيز پرسشنامه تجديدنظر شده راههای مقابلهای را تحليل عملی
كرده و اعتبار آن را تائيد كردهاند (به نقل از آقا يوسفی .)8913 ،در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ  3/11محاسبه شد.
پرسشنامه اميد به زندگی :پرسشنامه مقياس اميد به زندگی اشنايدر مشتمل بر  80سؤال است .به نقل از بيماری و همكاران ()8913
و شامل دو خرده مقياس گذرگاه و انگيزش است .هر خرده مقياس شامل چهار گونه است ،از طرفی چهار گويه دروغسنج نيز وجود
دارد؛ بنابراين اين پرسشنامه دو زير مقياس عامل و راهبرد را در برمیگيرد .برای پاسخ دادن به هر پرسش ،پيوستاری از ( 8كامالً
غلط) تا ( 4كامالً درست) در نظر گرفتهشده است .در پژوهشی كه گلزاری بر روی  113دانشآموز دختر در تهران انجام داد ،پايايی
مقياس اميد اشنايدر با روش همسانی درونی موردبررسی قرار گرفت و ضريب آلفای كرونباخ  3/13به دست آمد .تحقيقات زيادی
از پايايی و اعتبار اين پرسشنامه بهعنوان مقياس اندازهگيری اميدواری حمايت میكنند .همسانی درونی كل آزمون 3/14تا  3/14است
و پايايی آزمون بازآزمون  3/13و در دورههای بيشتر از  1تا  83هفته ،از اين ميزان نيز باالتر است (اشنايدر و لوپز0331 ،؛ به نقل از
درويشی .)8911 ،در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ  3/14به دست آمد.
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یافتهها
جدول  8ميانگين و انحراف معيار راهبردهای مقابلهای و اميد به زندگی را در دو گروه آزمايش و كنترل در پيشآزمون نشان میدهد.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار راهبردهای مقابلهای و اميد به زندگی در پيشآزمون

آزمايشی
مؤلفهها

كنترل

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

راهبردهای مقابلهای

1/31

808/19

89/00

803/39

اميد به زندگی

4/41

00/39

0/14

01/43

جدول باال نشان میدهد ميانگين نمرات پيشآزمون گروه آزمايشی در مؤلفه راهبردهای مقابلهای ( )808/19اميد به زندگی ()00/39
است .همچنين در گروه كنترل ميانگين نمرات دانشآموزان در مؤلفه راهبردهای مقابلهای ( )803/39و اميد به زندگی ( )01/43است.
جدول 0ميانگين و انحراف معيار راهبردهای مقابلهای و اميد به زندگی را در دو گروه آزمايش و كنترل در پسآزمون نشان میدهد.
جدول  .2ميانگين و انحراف معيار راهبردهای مقابلهای و اميد به زندگی در پسآزمون

كنترل

آزمايشی
مؤلفهها
انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

راهبردهای مقابلهای

99/31

899/31

84/01

800/19

اميد به زندگی

0/31

99/31

0/13

93/14

جدول باال نشان میدهد ميانگين نمرات پسآزمون گروه آزمايشی در مؤلفه راهبردهای مقابلهای ( )899/31و اميد به زندگی ()99/31
است .همچنين در گروه كنترل ميانگين نمرات دانشآموزان در مؤلفه راهبردهای مقابلهای ( )84/10و اميد به زندگی ( )93/14است.
جدول  .3آزمون نرمال بودن متغيرها

متغير

ميانگين و انحراف معيار

پيشآزمون راهبردهای مقابلهای

808/0983/40

پيشآزمون اميد به زندگی
پسآزمون راهبردهای مقابلهای
پسآزمون اميد به زندگی

01/814/93

801/1380/41
99/119/33
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k-s
3/13

sig
3/31

3/13

3/10

3/13

3/11

8/91

3/318
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نتايج تحليل فوق نشان میدهد كه مقدار معنیداری در آزمون فوق از  3/31بزرگتر است فرضيه صفر در آزمون كلموگروف –
اسميرنوف پيروی دادهها از توزيع نرمال است فرض مقابل آن عبارت است از عدم پيروی دادهها از توزيع نرمال است .با توجه به
مقدار معنیداری بهدستآمده و عدم رد فرضيه صفر توزيع دادهها منطبق بر توزيع نرمال است؛ بنابراين توزيع نرمال است.
جدول  .4نتایج آزمون تحليل کواریانس آموزش ذهن آگاهی بر راهبردهای مقابلهای

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

f

sig

پيشآزمون

8341/191

8

8341/191

83/181

3/339

گروه

111/113

8

111/113

1/341

3/333

خطا

0140/898

01

31/111

كل

4341313/333

93

نتايج تحليل كواريانس نشان میدهد كه پس از خارج كردن تأثير پيشآزمون ،بين ميانگين نمرات دو گروه
آزمايشی و كنترل در مؤلفه راهبردهای مقابلهای در پسآزمون اختالف معنیداری وجود دارد ()P=0.009؛ بنابراين فرضيه صفر
معنیدار نبودن اختالف ميانگينها دو گروه پس از حذف اثر احتمالی پيشآزمون رد میشود.
جدول  .5نتایج آزمون تحليل کواریانس آموزش ذهن آگاهی بر اميد به زندگی

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

DF

ميانگين مجذورات

F

SIG

پيشآزمون

1/313

8

1/313

3/181

3/493

گروه

10/941

8

10/941

1/911

3/381

خطا

008/131

01

1/031

كل

93118/333

93

نتايج تحليل كواريانس نشان میدهد كه پس از خارج كردن تأثير پيشآزمون ،بين ميانگين نمرات دو گروه آزمايشی و كنترل در
مؤلفه اميد به زندگی در پسآزمون اختالف معنیداری وجود دارد ()P=0.018؛ بنابراين فرضيه صفر معنیدار نبودن اختالف
ميانگينها دو گروه پس از حذف اثر احتمالی پيشآزمون رد میشود.
بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثير آموزش ذهن آگاهی بر راهبردهای مقابلهای و اميد به زندگی زنان معتاد باردار بوده است .با
توجه به نتايج بهدستآمده ميانگين نمرات راهبردهای مقابلهای و اميد به زندگی مادران در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت
معنیداری وجود دارد .بنابراين آموزش ذهن آگاهی بر راهبردهای مقابلهای در زنان معتاد باردار مؤثر است .بهعبارتديگر ،آموزش
ذهن آگاهی دارای تأثير معنیداری بر راهبردهای مقابلهای در زنان معتاد باردار است .نتايج اين تحقيق را میتوان با نتايج تحقيقات
سانتيس و همكاران ( ،)0380صالح كارگری و همكاران ( ،)0380لی و همكاران ( ،)0331اسميت و همكاران ( ،)0388گارلند و
همكاران ( ،)0380واپرمن و همكاران ( ،)0380گريال و همكاران ( )0331و تقوايی ( )8931همسو دانست .همچنين با نتايج تحقيق
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پيت هوگارد ( )0388طبق پژوهشی كه با عنوان اثر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برای پيشگيری از عود در اختالل افسردگی
اساسی مكرر صورت گرديد ،همسو دانست .همچنين آموزش ذهن آگاهی دارای تأثير معنیداری بر اميد به زندگی در زنان معتاد
باردار است .نتايج اين تحقيق را میتوان با نتايج چن و همكاران ( )0389كه در پژوهشی با عنوان اثرات مديتيشن با ذهن آگاهی
كوتاه بر عالئم افسردگی و فشار خون در دانشجويان پرستاری چينی ،به اين نتيجه دست يافتند كه تفاوت نمرات مقياس اضطراب
بين پيشآزمون و پسآزمون در گروه آزمايشی بهطور قابلتوجهی بيشتر از كنترل بود .همچنين ميزان فشارخون بعد از مداخله در
گروه آزمايشی نسبت به گروه كنترل بيشتر كاهشيافته بود و همچنين با نتايج تحقيق وايت برد و همكاران ( )0388كه با استفاده از
آموزش و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی  11مراقب آلزايمری برای كاهش استرس بيانگر تأثير معنادار اين درمان بر كاهش
استرس بوده است كه تا اين زمان درمانها و روشهای ديگر اين ميزان پاسخدهی را نداشتند ،همسو دانست .نتايج مطالعه باولز و
همكاران ( )0380نيز كه باهدف بررسی تأثير خانواده بر روی سوءمصرف مواد در زنان انجام شد ،نشان داد كه سوءمصرف مواد
میتواند ناشی از نياز به تطابق مشكالت دوران كودكی و نظارت ناكافی والدين باشد كه روی سوءمصرف دختران تأثير میگذارد
(باولز و همكاران .)0380 ،شايد بتوان چنين بيان كرد كه ايجاد زمينه ژنتيكی در كودكان برای اعتياد ،استفاده مادر از ترياک و ساير
مواد در دوران شيردهی ،استفاده از مواد مخدر جهت درمان در دوران كودكی ،مراقبتهای ناكافی مادر معتاد ،فقر و شرايط بد
خانوادگی ،طالق به دنبال اعتياد مادر و استفاده مادران معتاد از مواد مخدر بهعنوان داروی خوابآور برای نوزاد و كودک ،از جمله
عوامل مؤثر زمينهساز اعتياد در دوران كودكی ،نوجوانی و جوانی باشند .در مطالعه اريكسون و همكاران ( )8313كه باهدف بررسی
پيامدهای سوءاستفاده مواد ،الكل و دخانيات در طول بارداری بر روی كودكان انجام شد ،اثرات سوء ،هم در مادر و هم در كودک
مشاهده شد .اثرات سوء ،نتيجه اثرات سمی اختصاصی سوءمصرف مواد و اثرات غيراختصاصی شرايط محيطی ناپايدار ناشی از
سوءمصرف مواد و الكل در مادران بود .در اثر سوءمصرف مواد ،عوارض دوران بارداری ،زايمان زودرس ،تولد نوزاد با وزن كم و
افزايش مرگومير پری ناتال مشاهده شد (اريكسون و همكاران .)8313 ،در مطالعه شريفيان و همكاران ( )0388كه باهدف بررسی
سرانجام مادری و جنينی و نوزادی مادران باردار معتاد به مواد مخدر در مشهد انجام شد ،عوارضی نظير دكولمان ،زايمان زودرس،
پره اكالمپسی ،پارگی زودرس كيسه آب ،اختالل رشد داخل رحمی ،ناهنجاریهای جنينی مشهود در نوزادان ،آپگار پايين دقيقه اول
و پنجم ،كاهش وزن ،قد و دور سر نوزادان در بين مادران معتاد و نوزادان متولدشده آنها در مقايسه با گروه شاهد (مادران غير
معتاد) افزايش معناداری داشت (شريفيان و همكاران .)0388 ،ازنظر مالحظات اخالقی ،تمام افراد شركتكننده در مطالعه پس از
توجيه و آگاهی از اهداف مطالعه و پس از اخذ رضايت آگاهانه ،بهطور داوطلبانه وارد مطالعه شدند .تمام اطالعات افراد بهصورت
محرمانه و نتايج بهطوركلی و بدون ذكر نام ،ارائه شد .از جمله محدوديتهای اين مطالعه ،تأييد اعتياد مادر در طی دوران بارداری
بر اساس اظهار فرد موردمطالعه بود كه در اين مورد ،احتمال سوگرايی يادآوری وجود دارد و رفع اين محدوديت به جهت عدم
دسترسی به مادران افراد موردمطالعه و انجام نمونهگيری و تعيين دقيق وجود نداشت .بنابراين با توجه به ارتباط اعتياد مادر در دوران
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بارداری با اعتياد دختران آنان در آينده و از طرفی ،تأثير اعتياد مادر بر تمام جنبههای سالمتی فرزندان ،توجه به مراقبتهای مادر و
كودک و اهتمام بر پيشگيری ،درمان و كنترل سوءمصرف مواد در مراقبتهای قبل و هنگام بارداری ،ضروری است.
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The effect of mindfulness training on coping strategies and life expectancy in
pregnant women
Kakaei Gorji, SH; Amiri, H

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of mindfulness training on coping strategies and life
expectancy in pregnant women with addiction in 1398-1398. The quasi-experimental research design was
pre-test and post-test with control group. The statistical population consisted of all pregnant women
referring to Imam Reza Hospital in Kermanshah who had medical records in the years 2018-2019. The
sample size was 30 pregnant women who were selected by purposive random sampling. Samples were
randomly divided into experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. All participants completed the
questionnaire of Laskarus's coping strategies and hope in Schneider's life as a pre-test. The experimental
group received mindfulness training for 9 sessions, but the control group did not receive any intervention.
The results showed that mindfulness training had a significant effect on coping strategies (P = 0.009) and
life expectancy (P = 0.001) in pregnant addicted women. Since the presence of mind or mind awareness of
these mothers was lower than normal, therefore mindfulness training or attention awareness or presence of
mind can play an important role as adjunctive and rehabilitation therapies along with medical treatments in
pregnant women.
Keywords: Mindfulness training, Coping strategies, Life expectancy, Pregnant women.
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