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گاهانه ذهنآموزش فرزندپروری  تأثیر کفایت  آ بر سالمت روان و 
کودکان با نیازهای ویژه 1فرزندپروری مادران 

 4منصور سودانی، 3شکوفه رمضانی، 2نیا خدیجه شیرالی
 (21-07)صفحات  10/72/1322_ تاریخ پذیرش:  41/74/1326تاریخ دریافت: 

 چکیده
گاهانژژه بژژر سژژالمت روان و  فرزنژژدپروری ذهنپژژژوه  حاضژژر بژژا هژژدف بررسژژی تژژیویر : هههد  آ

: پژژژوه  مژژورد روش کفایژژت فرزنژژدپروری مژژادران کودکژژان بژژا نیازهژژای ویژژژه انجژژام گردیژژد.
کنتژژرن بژود. جامعژژه  آزمژون و پس بژا طژژرآ پی  آزمایشژژی شبهم العژه از نژو   گژروه  آزمژون بژژا 

ن که در سان تحصیلی آماری پژوه  را کلیه مادران کودکان با نیازهای ویژه شهرستان دزفو
کژه بژا ، در مدارس اسژتننایی ایژن شژهر در حژان تحصژیل بودنژد 1320-1326 تشژکیل دادنژد 

گیژژری در دسژژترس  گژژروه ) نفژژر انتخژژاب و به 42روش نمونژژه  نفژژر  40صژژورت تصژژادفی در دو 
گژژروه پی  44گژروه آزمایشژی و  گژژواه( جژایگزین شژدند. بژژرای هژر دو  گژروه  آزمژون اجژژرا  نفژژر 
گژژروه آز ای تحژژت آمژژژوزش  دکیقژژه 27جلسژژه  4مژژای  بژژه مژژدت مداخلژژه آموزشژژی در شژژد. 

گاهانه کرارگرفتند. اما گروه گواه مداخله فرزندپروری ذهن ای دریافت نکرد. ابمار پژژوه   آ
( و پرسشژژژژژنامه احسژژژژژاس کفایژژژژژت SCL-90-Rپمشژژژژژکی ) شژژژژژامل پرسشژژژژژنامه عال ژژژژژم روان

از تحلیژل کژووارانس اسژتفاده شژد.  هژا ( بود. برای تجزیه و تحلیل دادهPSOCفرزندپروری )
گاهانژژژژه بژژژژر سژژژژالمت روان و کفایژژژژت  : نتژژژژای  بیژژژژانگر آمژژژژوزش فرزنژژژژدپروری ذهنها یافتههههه آ

: آمژژژژوزش تیری نتیجههههه(. P<70/7فرزنژژژژدپروری مژژژژادران کودکژژژژان بژژژژا نیازهژژژژای ویژژژژژه بژژژژود )
گاهانژژه فرزنژژدپروری ذهن هژژای کودکژژان دارای  توانژژد در بهبژژود سژژالمت روانژژی خانواده مژژی آ

نیازهای ویژه نتای  مفیدی را به دنبان داشته باشد.
گاهانه فرزندپروری ذهنهای کلیدی:  واژه کودکژان بژا ، کفایژت فرزنژدپروری،  سالمت روان، آ

 نیازهای ویژه
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 مقدمه 
گرچرره فرزنررردپروری بررره طررررز شرررگفت مسرررئولیت و  پرررر، کننده خسرررته، انگیزی پی یرررده ا

گذشرت درعینشرود امرا  پادا  محسوب می شیلی بی کاری، حرال برا براگترین  عشرق ، فردا
گره ولذت ای معنرابخش  داشرتن فرزنرد را تجربره، فرزنرددارای  یها خورده است. زوج بشری 

کنند و رضایت از زنردگی و هیجانرات مثبرت بیشرتری در مقایسره برا  به زندگی توصیف می
گررزار  می یهررا زوج ی همرره والرردین حررال فرزنرردپروری برررا دهنرردم امررا درعین برردون فرزنررد 

کودکرانی برا  رسرد و ایرن مسرئله نظرر می زا بره ای دشروار و اسرترس تجربره بررای والردین دارای 
م 2635، 2سرررتیفوبررروگلز و رشرررود ) میتر  پی یرررده 1ی یرررا نیازهرررای ویرررژهشرررناخت روانمشرررکالت 

 (.  2635، 3کوشلو و لیوبومیرسکی، نلسون

کودکان برا نیازهرای ویرژه والردین و سرایر اعارای نظرام خرانواده را تحرت ترمییر تررار ، تولد 
توانرد سرازگاری  نوبه خرود می آموزشی به و های پزشکی و نیازهای مراتبتی  دهد. مراتبت می

کودکرران بررا نیازهررای ویررژه را تحررت تررمییر ترررار می خانواده های  دهررد و محرردودیت هررای دارای 
گواری  کند و زمینه اجتماعی و هیجانی در خانواده ایجاد می، اتتصادی سراز پیامردهای نرا

کونینرگ  ویت، آرنرواددهرد ) می برای تمام اعاای خانواده شود و استرس والدینی را افزایش
ترین  هرررررا اسررررررترس والررررردینی از ترررررروی (. طبررررررق پژوهش2661، 4و می لسرررررین و همکررررراران

یانررد بین پیش کودکرران از جملرره اضررطراب و افسررردگی اسررت )و ،  5هررای مشررکالت رفترراری 
کرررودکی دارای اخرررتالل تشرررخیچ داده3127، صررریدینقرررل از بررره ، 2636 کررره   (. هنگرررامی 
کودک نگرانی، شود می وضعیت تحصیلی و زندگی اجتمراعی ، های بسیاری در مورد آینده 

گسرررتون او بررررای والررردین پدیرررد می ، شرررجاعیبررره نقرررل از ، 2661، 6مکینترررا  و میررررز، آیرررد )آ
دیگرر معلولیرت فرزنرد در خرانواده مرانع از آن  عبرارت   (. به3121، تیموری و شاهین، ایمانی

                          
1. children with special needs 
2. Bogels, S. M., & Restifo, K. 
3. Nelson, S. K., Kushlev, K., & Lyubomirsky, S. 
4. Arnaud, C., White-Koning, M., Michelsen, S. I., & et al. 
5. Weyand, C. 
6. Ogston, P. L., Mackintosh, V. H., & Myers, B. J. 

https://www.amazon.com/Mindful-Parenting-Mental-Health-Practitioners/dp/0393709922
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24491021/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18166557/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18166557/
http://irancounseling.ir/journal/article-1-632-fa.html
http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=344&sid=1&slc_lang=fa
http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=344&sid=1&slc_lang=fa
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کررره  می کارکردهرررای متعرررارف خرررود را بررره نحرررو مطلررروب انجرررام دهرررد شرررود  خرررانواده بتوانرررد 
گرچرره همرره اعاررای خررانواده و 3111، افررروز و صرربحی، حجررازی) (. در چنررین شرررایطی ا

ک بینرد امر کارکرد آن آسیب می تروان خرود  ا چرون مرادران مسرئولیت بیشرتری در تبرال فرزنرد 
کودکران بیشرتر برر دو  آن احساس می هرا اسرت و  کند و سنگینی مراتبت و سرپرستی این 

مادران در مقایسه با پدران با فشارها و مشکالت روانی بیشتری مواجه هستند. در حقیقرت 
کرررودک برررا نیازهرررای ویرررژه سررراز  ، ت جسرررمی و روانررری والررردینیافتگی و سرررالم وجرررود یررر  

خرردادادی هرا دارد )بره نقرل از  کنررد و عمردتا  ایرر منفری بررر آن خصرو  مرادران را تهدیرد می به
برره ، 2661، 1یررازیگی و همکرراران، برروردین، م دورات3121، آبررادی توگئیرران و یلقان، سررنگده
(. از طرفرری تحقیقررات نشرران داده 3126، آبادی و اصرریری نکرراک حسررن، آبررادی یلقاننقررل از 
کودکررران تررراییر بررره سرررزایی دارد  اسرررت کررره اضرررطراب و نقرررش والررردین در مشرررکالت مخررررب 

هرا نشرران  پژوهش (.3120، نژاد و خنردان عیسریاز بره نقرل ، 2631، 2جرانز و پارنرت، )فورهنرد
گسرترده می کرودک برا نیازهرای ویرژه طیرف  که مادران دارای  ای از عالئر  برالینی ماننرد  دهد 

و عصرررربانیت و  4افکررررار پارانوییررررد، 3جبررررری -سرررریرفتارهررررای وسوا، اضررررطراب، افسررررردگی
گزار  می 5تخاص  ، اسرتوارتنقرل از بره ، 2662، 6آوسری و همکراران، دیلرر، دهند )فیرات را 

 ( بیرران2667) 8کرراپلین و یانررگ، کریسررتین، مررورفی (.2637، 7 فرراربر و آسررتین، گیلواری مرر 
کودکرران  کرره مررادران  کمررردردکردنررد  ، اضررطراب، زخرر  معررده، میگرررن، نرراتوان اغلررب دچررار 

گنراه، 9خش  خروابی و افسرردگی هسرتند. در پژوهشری  ک ، 11انرسوای اجتمراعی، 10احسراس 

                          
1. Duarte, C. S., Bordin, I. A., Yazigi, L., & et al. 
2. Forehand, R., Jones, D., & Parent, J. 
3. obsessive-compulsive behaviours 
4. paranoid thoughts 
5. hostility 
6. Firat, S., Diler, R. S., Avci, A., & et al. 
7. Stewart, M., McGillivray, J. A., Forbes, D., & Austin, D. W. 
8. Murphy, N. A., Christian, B., Caplin, D. A., & Young, P. C.  
9. anger 
10. guilt-feeling 
11. social isolation 

http://ensani.ir/fa/article/219503/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ijfp.ir/browse.php?a_code=A-10-1-12&slc_lang=fa&sid=1
http://ijfp.ir/browse.php?a_code=A-10-1-12&slc_lang=fa&sid=1
http://ijfp.ir/browse.php?a_code=A-10-1-12&slc_lang=fa&sid=1
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=160182
http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_code=A-10-400-2&sid=1&slc_lang=fa
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/18387357.2015.1133075?journalCode=ramh20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/18387357.2015.1133075?journalCode=ramh20
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17291322/
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ک  کودکان  که مادران  کودکران عرادی  دیگر نشان داده شد  توان  هنری در مقایسره برا مرادران 
کررره ایرررن بهاز سرررطوک فشرررار روانررری  نوبررره خرررود برررا افرررزایش پرخاشرررگری و  بررراگیی برخوردارنرررد 

، بولرت، بویرل(. 3122، منظرری تروکلی و منظرری، علیخرانیافسردگی مادران همرراه اسرت )
کودکران برا معلولیرت رشردی نره2633) 1اس یو و همکاران کره مرادران  تنهرا برا   ( نشران دادنرد 

یاد بلکه با اختالگ 2استرس مادرانه کاهش سالمتی مواجه هستند. 3ت خوابز  و 

کفایرت فرزنردپروری کودکان با نیازهای ویژه بر روی  مرادران ایرن  4از طرفی شرای  خا  
کفایت فرزندپروری با استرس فرزندپروری همبسرتگی براگیی دارد و  کودکان تمییرمی گذارد. 

کفایرت فرزنردپرور تعامرل والردین بررا فرزنرد را تحرت تررمییر تررار می یررابی دهررد.  ی برره معنرای ارز
، 5هررا در امررر فرزنرردپروری اسررت )جررونز و پرینررز والرردین از چگررونگی موفقیررت و صررالحیت آن

کرده2631، 6فیشمن-روسنب لوبنقل از به ، 2661 کیفری یابرت  کره  (. اخیررا  مطالعرات  انرد 
کو های والردینی خرود احسراس  هرا و تجربره دکان با نیازهرای ویرژه در رابطره برا تواناییمادران 

کرررره ایررررن برررره  می 7شرمسرررراری کفایررررت فرزنرررردپروری در  کننررررد  کرررراهش  نوبرررره خررررود باعررررح 
که مرادران بره خراطر رفترار غیرعرادی فرزندشران از سروی  خصو  هنگامی  شود. به هامی آن

کره  هرا هنگامی (. طبق پژوهش2661، 8پیترز و جکسونگیرند ) میدیگران مورد سرزنش ترار 
کودکرران بررا اخررتالل اوتیسرر  یررا  شرران می کودکرران رفتارهررای مخررل و غیرعادی دهنررد )ماننررد 

( اغلرررب ایرررن والررردین هسرررتندکه بررره خررراطر رفتارهرررای 9تررروجهی ک -فعرررالی اخرررتالل پیش
معلمران و برخری از اعارای خرانواده( ، ها در جامعره توس  دیگران )ماننرد غربیرهفرزندشان 

کودکان شناخته می کنش مورد سرزنش ترارگرفته و مسئول بدرفتاری  ها برر  شوند و این نوع وا

                          
1. Boyle, C. A., Boulet, S., Schieve, L. A., & et al. 
2. maternal stress 
3. sleep disorders 
4. parenting competence 
5. Jones, T. L., & Prinz, R. J.  
6. Rosenblum-Fishman, S. D. 
7. stigma 
8. Peters, K., & Jackson, D. 
9. attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) 

https://jpe.atu.ac.ir/article_818.html
https://pediatrics.aappublications.org/content/127/6/1034
https://pediatrics.aappublications.org/content/127/6/1034
https://scholarworks.umb.edu/doctoral_dissertations/137/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19120583/
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رویررررس و ، میرسرررکاتگرررذارد ) میکفایرررت فرزنررردپروری ایرررن دسرررته از والررردین ترررمییر منفررری 
 (.2636، 1وارین

که در پژوهش یکی از رو  ها اخیرر مرورد توجره متخصصران ایرن حروزه  های فرزندپروری 
گرفترره اسررت و می کفایررت فرزنرردپروری و بهبررود سررالمت روان ایررن  ترررار  توانررد باعررح افررزایش 

گاهانرره فرزنرردپروری  هررن، تبیررل مررادران شررود گاهانرره رویکرررد  اسررت. فرزنرردپروری  هن 2آ آ
که به  کودک برر روی اسرترس جدیدی است  نراراحتی ، جای تمرکز بر روی مشکالت رفتاری 

کید دارد و از والدین تقاضا می و آسیب تر  تبرول شود ترا نگرر  تابرل  شناسی روانی والدین تم
کنش ک  وا ، بروگلز و رسرتیفونشران دهنرد )ها  تری نسبت به فرزندان و مشکالت رفتاری آن و 

کابررات زیررن2635 گاهانرره دارای  ( فرزنرردپروری  هن3227) 3(. طبررق نظررر  ( 3مؤلفرره اسررت: 5آ
گرراهی وسرریع از ماهیررت منحصررربه کررودک آ ( توانررایی برررای 2ایش احساسررات و نیازهرر، فرد 

کامل  گو  دادن با توجه  شناسرایی و پرذیر  همره مسرائل ، ( تشخیچ1حاور داشتن و 
العمررل  هررا و یررادگیری پاسررخ و عکس ( شناسررایی واکنش5چرره خوشررایند و چرره ناخوشررایند 

، بررروگلز و رسرررتیفوصرررورت مهربانانرره )مشرررفقانه( و شرررفاف )برره نقرررل از  درسررت و صرررحیح به
کرراهش رفتارهررای برونی (.  هن2635 گرراهی والرردین در  و مشررکالت رفتررراری  4شررده سازی آ

کررراهش  باشرررد و هم نررین موجررب بهبررود اعتمادبرره کودکرران بسرریار مهرر  و مررؤیر می نفس و 
، سررینگم 2661، 5دیشرراتر و رسررتیفو، ونوو   ، هلزسوو  ، بوولز  شررود ) اضررطراب مررادران می

ینتررون و همکرراران، گنسرریونی کرره فرزنرردپروری  (. شررواهد پژوهشرری نشرران می2636، 6و دهنررد 
گاهانه می  هن ، ترایلور، فیشرر، دایکنرزباشرد. تواند بر رفتارهای والردین ترمییر مثبتری داشرته  آ

کاهش استرس مبتنری برر  2635) 7لمبرت و میردر  که رویکرد  گراهی در  هن( نشان دادند  آ

                          
1. Meirsschaut, M., Roeyers, H., & Warreyn, P. 
2. mindful parenting 
3. Kabat‐Zinn, J.  
4. externalizing behaviour 
5. Bogels, S., Hoogstad, B., Van Dun, L., De Shutter, S., & Restifo, K. 
6. Singh, N. N., Lancioni, G. E., Winton, A. S. W., & et al. 
7. Dykens, E. M., Fisher, M. H., Taylor, J. L., Lambert, W., & Miodrag, N. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1750946710000036
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1750946710000036
https://www.amazon.com/Mindful-Parenting-Mental-Health-Practitioners/dp/0393709922
https://www.amazon.com/Mindful-Parenting-Mental-Health-Practitioners/dp/0393709922
https://psycnet.apa.org/record/2008-15978-005
https://eric.ed.gov/?id=EJ924461
https://eric.ed.gov/?id=EJ924461
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25049350/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25049350/
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کودکران دارای معلولیرت مرؤیر اسرت. در  کودکران اوتیسر  و مرادران  کاهش اضرطراب مرادران 
کودکران برا ترمخیر رشردی فرزنردپروری  هن گاهانره بره  پژوهشی دیگرر بره تعردادی از والردین  آ

کرره افسررردگی و اسررترس  1مرردت  جلسرره آمرروز  داده شررد نتررایج ایررن پررژوهش نشرران داد 
کررد کاهش پیدا   فرایرارلی و(. 2635، 1نریسو رضرایت از زنردگی آنران افرزایش یافرت ) والدین 

کرره فرزنرردپروری  هن2631) 2هررریس کرراهش  ( در پررژوهش خررود نشرران دادنررد  گاهانرره باعررح  آ
کودکان مبتالبه اوتیس گاهی والدین را در زندگی روزمره افرزایش    میاسترس والدین  شود و آ

کرره داد. در  کیرروا، بررنپژوهشرری  کرره آمرروز  2632) 3آرل و روسررر، آ ( انجررام دادنررد نشرران دادنررد 
گرراهی می  هن کرراهش اسررترس آ ی و رشررد شخصرر،  اضررطراب و افررزایش تمرکررز، توانررد باعررح 

کودکان با نیازهای ویرژه شرود. برا آمروز  مهارت کفایت فرزندپروری والدین  هرای  هم نین 
درمانی والدین تادرند در حد درمانگر و شاید ه  بیشتر از آن برای فرزندشران مویرباشرند. در 
کلیررد ایربخشرری برراگ و نتررایج پایررای درمرران در آمرروز  برره والرردین نهفترره اسررت )کررولی و  واتررع 

 (.3121، امیری و حسینی، فرهادیاز به نقل ، 2635، 4ریفنگ-وادورال
کنون پژوهشرری در زمینرره ایربخشرری آمرروز  فرزنرردپروری  بررر اسرراس بررسرری پژوهشررگران تررا

کودکرران   هن گاهانرره بررر سررالمت روان وکفایررت فرزنرردپروری و مررادران  بررا نیازهررای ویررژه در آ
کلرری  کشررور انجررام نشررده اسررت. بررر همررین اسرراس و بررا توجرره برره مطالررب فرروق هرردف  داخررل 

گاهانرره بررر سررالمت روان وکفایررت  تعیررین تررمییر آمرروز  فرزنرردپروری  هن، پررژوهش حاضررر آ
کودکان با نیازهای ویژه است.  فرزندپروری مادران 

 روش پژوهش 
کلی پژوهش با توجه به اهداف و ماه برا طررک  آزمایشری شبهیت پرژوهش یر  طررک طرک 

کنترررل می پس-آزمررون پیش گررروه  کلیرره  آزمررون همررراه بررا  باشررد. جامعرره آمرراری ایررن پررژوهش 
                          
1. Neece, C. L. 
2. Ferraioli, S. J., & Harris, S. L. 
3. Benn, R., Akiva, T., Arel, S., & Roeser, R. W. 
4. Cooley, M. E., & Veldorale-Griffin, A. 

https://www.researchgate.net/publication/243969640_Mindfulness-Based_Stress_Reduction_for_Parents_of_Young_Children_with_Developmental_Delays_Implications_for_Parental_Mental_Health_and_Child_Behavior_Problems
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1652478
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1652478
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22409766/
http://irancounseling.ir/journal/article-1-978-fa.html
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که در سال تحصریلی  که در  کودکان با نیازهای ویژه شهرستان دزفول بودند  -3121مادران 
رو  نمونره هرا بره  در مدارس است نایی این شهر در حرال تحصریل بودنرد. از میران آن 3120

گرروه ) عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس آزمودنی نفر به 52، گیری در دسترس  21ها در دو 
گروه آزمایشی و  گروه آزمایشی  25نفر  گمارده شدند از  کنترل(  گروه  گرواه  21نفر  گرروه  نفر و از 

گروه آزمایشری بره د نفر در جلسه پرکردن پیش 23 لیرل آزمون حاضر شدند. درنهایت دو نفر از 
درصررد جلسررات آموزشرری )یرر  نفررر برره خرراطر شرراغل شرردن و یرر  نفررر برره  16غیبررت برریش از 

کره ، دلیل مشکالت پزشکی( گرواه  گرروه  ی  نفر به خاطر باردارشدن و هم نین یر  نفرر از 
کردن پس کنرار آزمون در مسافرت خارج استانی به سر می در زمان پر  گذاشرته  برد از پژوهش 

گررروه آزمایشرری و 26نفررر ) 56ی هررا رو شردندم و تحلیررل داده گررواه( انجررام شررد.  26نفرر  گرروه  نفررر 
گرواه هریو درمرانی  تحت آموز  فرزندپروری  هن، گروه آزمایشی گرروه  گرفرت و  گاهانه ترار  آ

یافت نکررد. نمونره صرورت در دسرترس و در  گیری پرژوهش در مرحلره انتخراب آزمرودنی به در
گروه گمررار   گررواه به مرحلرره  در ایررن پررژوهش  ت تصررادفی انجررام شررد.صررور هررای آزمررایش و 

گرواه بره میانگین سنی شرکت گرروه آزمرایش و  سرال برا انحرراف  51/11ترتیب  کنندگان در 
بررود. هم نررین میررانگین و انحررراف  77/1سررال بررا انحررراف معیررار  0/10و  01/1معیررار 

گروه آزمایش  گر 7/2با انحراف استاندارد  1/2استاندارد سن فرزند ان در  گروه   0/2واه و در 
 سال بود.  2/2با انحراف استاندارد 

 ابزار سنجش
ـــی پرسشـــنامه نشـــانه  26ایرررن ابرررزار یررر  پرسشرررنامه  (:SCL-90-R) 1های اخـــتالرت روان

کرره  مرراده گترریستوسرر  ای اسررت  کرروی، درا شررده و سررپس  تدوین 3271در سررال  2لیررپمن و 
گتیس و ملیساراتوستوس   گرفرت.3211) 3درا های  فهرسرت نشرانه( مورد تجدیردنظر تررار 

                          
1. Symptom Checklist 90 Revised 
2. Derogatis, L. R., Lipman, R. S., & Covi, L. 
3. Derogatis, L. R., & Melisaratos, N. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4682398/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6622612/
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دهندگان  پزشرکی اسرت. پاسرخ روانی  سریاهه خرود سرنجی SCL-90-Rاختالگت روانی 
دهنرد و میرزان  پاسرخ می شردت( ای از )هریو( ترا )به درجره 1به سرؤاگت در طیرف لیکررت 
کره  کنند. رو  نمره ناراحتی خود را مشخچ می گذاری این پرسشنامه به این شیوه اسرت 

گسینه هرا  جمع نمره، گیرند. بعد از امتیازدهی نمره می 5ها به ترتیب از صفرتا  برای هر سؤال 
گرفترره می عنوان وضررعیتی از عالئرر  روان برره دهنده  نشررود نمررره برراگتر نشررا پزشررکی در نظررر 

که عبارتند از: جسمانی 2سالمت روان بدتر است.این مقیاس شامل   32سرازی ) بعد است 
مرراده(م  31مرراده(م افسررردگی ) 2فررردی ) مرراده(م حساسرریت بین 36جبررری )-مرراده(م وسررواس

مرراده(م افکرار پارانوییرردی  7مراده(م اضررطراب مرضری ) 0مراده(م پرخاشررگری ) 36اضرطراب )
کرره جررزء هیو 7  .مرراده( 36پریشرری ) مرراده(م روان 0) گانرره ترررار  یرر  از ابعرراد نه مرراده اضررافی 

کننرد. عرالوه  گیری می ها اختالل در خواب و میرل جنسری را انردازه گیرند و برخی از آن نمی
گنجانررده  1گانرره فرروق  بررر ابعرراد نه کلرری در ایررن آزمررون  کرره شررامل عالئرر  معیررار   شررده اسررت 

گرذاری و تفسریر آزمرون  باشرد و نمره رضری میمرضی معیار ضریب ناراحتی و جمع عالئر  م
کلرری صرورت می 1برر اسرراس  پزشررکی در هرر بعررد از  گیرررد. بررای تعیررین عالئر  روان شراخچ 
عنوان حالرت  بره 1/2و براگتر از  1/2هرای  شود و میانگین نمره استفاده می 1/2نقطه بر  

کار می ، بیرانیه اسرت )کاررفتر به 1/3رود. در شاخچ عالئر  مرضری نقطره بررر   مرضی به 
در بسریاری  SCL-90-R(. فهرسرت عالئر  برالینی3110، و محمردکوچکی، محمردکوچکی
مطالعرات  .شرده اسرت عنوان ی  شراخچ مختصرر سرالمت روان اسرتفاده  از مطالعات به

کی از  را مررورد بررسرری ترررار داده سررنجی ایررن پرسشررنامه هررای روان مختلررف ویژگی کرره حررا انررد 
، اسررکندری، نیسرریتوسرر  اباشررد. ایررن پرسشررنامه در ایررران  اعتبررار و روایرری مطلرروب آن می

یابی3121)و تروگیی ، نرروحی، آبرادی بهمن ضرریب آلفررای ، شررده و همسرانی درونرری ( هنجار
کلری عالئر  مرضری  22/6تا  71/6های آزمون بین  مقیاس برای زیرکرونباخ  و بررای شراخچ 

(GST) 21/6 ترا  71/6مقیراس آزمرون  بوده است دامنه ضریب همبستگی یا باز آزمرایی زیر
هررای  بررا زیرمقیاس SCL-90-Rهررای آزمررون  . ضرررایب همبسررتگی زیرمقیاسبرروده اسررت26/6

http://goums.ac.ir/journal/article-1-260-fa.html
http://goums.ac.ir/journal/article-1-260-fa.html
https://jmp.ihu.ac.ir/article_201143.html
https://jmp.ihu.ac.ir/article_201143.html
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 دار بود. ازنظر آماری معنی MMPIسوتا  نهپرسشنامه چندوجهی می
کفایــت فرزنــدپروری ای  مرراده 37ایررن ابررزار یرر  پرسشررنامه  (:PSOC) 1مقیــاس احســاس 

که توس   و یکری از پرکراربردترین ابزارهرا  شرده تدوین 3212در سال  2جانستون و مشاست 
( 2631، 4گتنبرراچر و والسررتون، کررارپاسررت ) 3در سررنجش احسرراس توانمنرردی فرزنرردپروری

کرره شررامل رضررایت والرردینی  6و خودکارآمرردی والرردینی 5ایررن پرسشررنامه دو زیرمقیرراس دارد 
کرامال  0ترا  3امتیرازی بره سرب  لیکررت ) 0ها از ی  مقیاس  گذاری ماده است. برای نمره  )

کرامال  مخررالف  )نمرره 3مروافق  )نمرره  ، 36، 7، 0، 3های  شرود. فقر  سررؤال ( اسرتفاده می0( ترا 
هرا  جمرع نمره، شروند. بعرد از امتیرازدهی گذاری می صورت معکوس نمره به 37، 31، 31، 33
گرفترره میعنوان وضررع برره کفایررت فرزنرردپروری در نظررر  کرره نمررره بیشررتر نشررانگر  یتی از  شررود 

کفایت باگتر است. مطالعات مختلف ویژگی سنجی ایرن پرسشرنامه را  های روان احساس 
کی از اعتبار و روایی مطلوب آن هست. سرطوک تابرل تبرولی  مورد بررسی ترار داده که حا اند 

گزار برای این  %11-71از همسانی درونی بین  شرده اسرت  ابزار در تعردادی از مطالعرات 
(. 2666، 8لیررو  و جانسررتون، اوهررانم 3212، جانسررتون و مررشم 3227، 7وردا و هیررز، لوویجررو)

که بر روی 2631) کارپ و همکاراندر پژوهش  منظور تعیرین روایری  مادر انجام شد بره 231( 
برا پرسشرنامه حمایرت  13/6 9نفس روزنبرر  برا مقیراس عرزتاین پرسشنامه همبسرتگی آن 

کارکردی کره همگری در  15/6 11و با مقیاس شیوع افسردگی 10/6 10اجتماعی  گرزار  شرد 
کرونبراخ ایرن پرسشرنامه  P<63/6سطح   75/6معنادار بود. در پژوهش حاضر ضریب آلفای 

                          
1. Parenting Sense of Competence Scale 
2. Johnston, C., & Mash, E. J. 
3. parenting ability  
4. Karp, S. M., Lutenbacher, M., & Wallston, K. A. 
5. parenting satisfaction  
6. Parenting self-efficacy 
7. Lovejoy, M. C., Verda, M. R., & Hays, C. E. 
8. Ohan, J. L., Leung, D. W., & Johnston, C. 
9. Rosenberg Self-Esteem Scale (RS-E) 
10. Functional Social Support Questionnaire (FSSQ) 
11. Epidemiologic Studies-Depression Scale 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15374424jccp1802_8?journalCode=hcap19
https://psycnet.apa.org/record/2015-06775-001
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9418175/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15374424jccp1802_8?journalCode=hcap19
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0087122
https://psycnet.apa.org/record/2015-06775-001
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   آمد. دست به
کتررراب  گاهانررره: راهنمرررای فرزنررردپروری »مداخلررره برررر اسررراس راهنمرررای درمرررانی   هرررن آ

کره خالصره آن بره ( به والدین ارائه شد 2635، بوگلز و رستیفو« )بهداشت روانیمتخصصان 
 باشد. شرک زیر می

 هدف: معرفی فرزندپروری خودکار جلسه اول:
گروه به یکردیگر و بیران شررک، محتوا: معرفی پژوهشگر حرالی از مشرکالت   معرفی اعاا 

کنشرری و بحررح در ، اعاررا معرفرری مفهرروم فرزنرردپروری خودکررار در مقابررل فرزنرردپروری غیروا
یافرررت فرزنررردپروری  هن گاهانررره مرررورد منطرررق در هرررا:  تمررررین اسرررترس صررربحگاهی تمرین،  آ
کاو  بدن. کشمش و  گاهانه   خوردن آ

 هدف: معرفی فرزندپروری با  هن مبتدی ه دوم:جلس
توضریح فرزنردپروری برا ، محتوا: بررسی مجدد بدن و بحح در مورد تکالیف جلسه تبل

کررررردن ، بررسرررری موانررررع تمرررررین،  توضرررریح ا درک در مقابررررل تفسرررریر،  هررررن مبترررردی تماشررررا 
گاهانه  هن کاو  مختصر،  تمرین سپاسگزاری،  آ توصریف هرا:  تمرین،  نشستن با تنفس + 

 دتیقه. تمرین تشکر و تدردانی از خود به عنوان والد. 36صورت مبتدی به مدت  فرزندان به
 عنوان والد هدف: برتراری ارتباب مجدد با بدن به جلسه سوم:

گررروه محترروا: بحررح در مررورد تکررالیف خررانگی ابترردا به کررل  ،  صررورت دونفررره و سررپس در 
گری با نگراه جدیرد،  دپروریهای فرزن بررسی و تماشای بدن در حین استرس ،  تمرین تماشا

کیرد برر ، بررسی و تماشای بدن در حین استرس فرزنردپروری مراتبره بره صرورت نشسرته برا تم
 تنفس و احساسات بدنی

کنشرری رفترررارکردن در برابرررر اسرررترس   هررردف: پاسررخگو برررودن بررره جلســه چهـــارم: جرررای وا
 فرزندپروری

کره شرامل افکرار و صرداه بحرح در مرورد تقروی  لحظرات ،  ا اسرتمحتوا: مراتبه نشسرته 
گروه به زا به استرس کل  فکرر ، منظور تمایز برین احساسرات بردنی  صورت دو نفره و سپس در 

https://www.amazon.com/Mindful-Parenting-Mental-Health-Practitioners/dp/0393709922
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کنش و پاسخ، و احساس صرورت یر  شرخچ برا فرردی  ایفرای نقرش به، معرفی الگوهای وا
فرررار ، عنوان مشررکل و انجررام چهررار حالررت برخررورد بررا مشررکل )جنگیرردن بررا مشررکل دیگررر برره

کردن(.، کردن از مشکل گرفتن مشکل و درنهایت پذیرفتن مشکل و حل مسئله   نادیده 
 ها هدف: الگوهای فرزندپروری و طرحواره جلسه پنجم:

کنشرری و نقررش طرحررواره بحررح در مررورد تعررامالت ، محترروا: بحررح درمررورد فرزنرردپروری وا
بررسری ، فرزنردتمررین تجربری در مرورد پرذیر  احساسرات خرود و ، زای والرد و فرزنرد استرس
کنش کره عرالوه برر مروارد  کر،  زا ترین رفترار فرزنرد ها در مورد استرس وا شرده در  مراتبره نشسرته 

کشریدن  1، شود عنصر احساسات ه  به آن اضافه می، جلسه تبلی دتیقره بافاصرله نفرس 
گاهانه. صورت  هن و مراتبه راه رفتن به  آ
 هدف: تعار  و فرزندپروری جلسه ششم:
گرراهی غیرانتخررابیمحترروا: انجرر گروهرری در مررورد نقررش  بحح،  ام مراتبرره همررراه بررا آ هررای 

، مراتبرره راه رفررتن، طرحررواره والرردین در الگوهررای فرزنرردپروری بررا توجرره برره تکلیررف خررانگی
گاهی در تعامل استرس تمرین  هن  تمرین شکاف و ترمی  به صورت تجسمی.،  زا با فرزند آ

حرال تعیرین  ابرراز شرفقت و درعین، ها هردف: معرفری عشرق و محردودیت جلسه هفـتم:
 محدودیت

صرورت  بررسی تمرین خانگی شکاف و ترمی  به،  محبت -محتوا: انجام مراتبه دوستی
کره بررای  محردودیت ها و تیییر دیردگاه والردین ) معرفی اهمیت محدودیت،  گروهی هایی را 

 ند(.نوعی از عشق و مهربانی به فرزندشان ببین،  کنند کودکشان اعمال می
گرفتن مسیر  هن جلسه هشتم: گاهانه در فرزندپروری هدف: در پیش   آ

، طررررک مراتبررره بررررای هشرررت هفتررره آینرررده، ای از جلسرررات تبرررل محتررروا: بیررران خالصررره
گاهانرره به بندی  تمرررین ترردردانی )تقسرری ،  صررورت روزانرره پیشررنهادهایی برررای فرزنرردپروری آ

گروه شران بره  تدردانی به خاطر سه چیز مهر  در زندگینفری و بیان تشکر و  های سه اعاا به 
 همدیگر(.
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 ها یافته
کفایت فرزندپروری در جدول  آماره  ارائه شده است.  3های توصیفی سالمت روان و 

گروه1جدول  کفایت فرزندپروری در   گیری ها و مراحل اندازه . میانگین و انحراف معیار سالمت روان و 
 سالمت روان کفایت فرزندپروری

 ها وهگر
 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 پیش آزمون 16/361 32/30 11/01 25/36
 آزمایش

 آزمون پس 11/16 12/30 26/71 77/2
 پیش آزمون 16/21 12/31 31/00 31/7

 گواه
 آزمون پس 71/20 63/30 26/07 15/1

 
کره میرانگین  نشان می 3های توصیفی در جدول  یافته نمررات پرس آزمرون سرالمت دهرد 

کرراهش یافترره اسررت. هم نررین میررانگین نمرررات پررس آزمررون  روان نسرربت برره پرریش آزمررون 
گرواه، کفایت فرزندپروری نسبت به پیش آزمرون افرزایش یافتره اسرت. در دو متییرر گرروه  ،  در 

تحلیرررل ، شرررود. جهرررت بررسررری ایرررر مداخلررره آزمایشررری نمررری تیییررررات محسوسررری مشررراهده
یرررانس چنرررد متییررر کنتررررل ، آزمرررون هرررای پس ( روی میرررانگین نمرهMANCOVAری )کووار برررا 

کفایررت فرزنرردپروری( انجررام  آزمون پیش هررای متییرهررای وابسررته پررژوهش )سررالمت روان و 
 گرفت.

هررای ایررن  کرره داده برررای اطمینرران از این، ها فرضرریههررای مربرروب برره  تبررل از تحلیررل داده
یانس را برآورده می پژوهش مفروضه کووار هرا پرداختره شرد.  بره بررسری آن، کننرد های تحلیل 

یرانس شرامل بدین منظور مفروضه کووار هر  خطری ، خطری برودن، نرمرال برودن، های تحلیل 
یانس، چندگانرره گرفتنررد. نتررایج آزمررون  همگنرری وار هررا و همگنرری رگرسرریون موردبررسرری ترررار 

کلموگروف کفایرت فرزنردپروری  -نرمال بودن   =07/6Zآزمرون:  پیش)اسمیرنوف برای متییر 
آزمرون:  پیش)( و برای متییر سالمت روان مادران p=52/6و  =11/6Zآزمون  م پس p=27/6و 

77/6Z=  527/6و=p 25/6آزمررون  م پسZ=  26/6و=pلررذا مفروضرره ، ( برره دسررت آمررده اسررت
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یع رعایت شرده اسرت. هم نرین در ایرن پرژوهش هرای سرالمت  آزمون پیش، نرمال بودن توز
کفایت فرزندپروری ب کمکی )کوواریت هروان و  ، هرا هرای آن آزمون ها( و پس عنوان متییرهای 

آزمرون  آزمرون و پس عنوان متییرهرای وابسرته تلقری شردند. ضررایب همبسرتگی برین پیش به
کفایررت فرزنرردپروری  13/6سررالمت روان  های  آمد. بررا توجرره برره همبسررتگی دسررت به 55/6و 

ک، آمده دسررت به هررا( وابسررته  مکرری )کوواریتمفروضرره خطرری بررودن روابرر  بررین متییرهررای 
کفایرت  محقق شده اسرت. هم نرین ضرریب همبسرتگی برین پیش آزمرون سرالمت روان و 

کرره بررا توجرره برره همبسررتگی فرروق از مفروضرره هرر  خطرری  برره دسررت - 20/6فرزنرردپروری  آمد 
کمکی )کوواریت اجتناب شده است. بره عرالوه بررای بررسری ، ها( چندگانه بین متییرهای 

یانس متی یانس، یرهاهمگنی وار هرای لروین اسرتفاده شرد. نترایج  از آزمرون مسراوی برودن وار
کرره مقررادیر آزمررون لرروین در متییررر سررالمت روان ) ( و در متییررر p=16/6و  =12/6Fنشرران داد 

یرانس ، باشرد. بنرابراین دار نمی ( معنیp=52/6و  =01/6Fکفایت فرزندپروری ) همگنری وار
گروه گرررواه هرررر دو متییرررر در  داری متفررراوت نیسرررتند و فرررر   طورمعنی بررره هرررای آزمایشررری و 

یانس یرانس وجرود همگنری  شود. از دیگر مفروضره ها تمیید می همگنی وار کووار های تحلیرل 
کرره رابطرره بررین متییررر وابسررته و متییررر تصررادفی  شرریب های رگرسرریون اسررت. برردین معنرری 

گروه که خطروب رگرسریون بایرد مرواز، ها یکسان باشد کمکی باید برای تمام  ی باشرند. یعنی 
یرانس و بررسری تعامرل برین عامرل  جهت بررسی همگنی شیب کووار های رگرسیون از آزمون 

گرررروه و پیش آزمون هرررا و پیش گروه آزمرررون بررررای  هرررا اسرررتفاده شرررد. نترررایج نشررران داد تعامرررل 
کفایرررررررت فرزنررررررردپروری )=12/2Fو  p>302/6متییرهرررررررای سرررررررالمت روان ) و  p>51/6( و 

11/6F=که ایرن پیش رو می ناز ای، ( معنادار نیست گفت  فرر  رعایرت شرده اسرت.  توان 
مجاز به استفاده از ایرن آزمرون آمراری ، های اصلی این آزمون لذا با توجه به برتراری مفروضه

یررانس چنررد متییررری را روی نمره 2هسررتی . جرردول  کووار بررا ، آزمررون هررای پس نتررایج تحلیررل 
کفایررت فرزنرردپروری(  هررای متییرهررای وابسررته پررژوهش )سررالمت آزمون کنترررل پیش روان و 

 دهد.  نشان می



گاهانه بر سالمت روان تیویر آموزش فرزندپروری ذهن  43 ............................................................................... ...  آ

 

کوواریانس چند2جدول  آزمون سالمت روان و  های پس متغیری برای مقایسه میانگین نمره . نتایج تحلیل 
کنترل پیش گروه آزمون کفایت فرزندپروری با  کنترل ها در   های آزمایشی و 

 داری سطح معنی خطا df فرضیه F df ارزش آزمون
 662/6 11 2 11/1 211/6 ایر پیالیی

یلکز  662/6 11 2 11/1 701/6 گمبدای و
 662/6 11 2 11/1 161/6 ایر هتلینگ

یشه روی  662/6 11 2 11/1 161/6 بسرگترین ر
 

گروه نشان می 2مندرجات جدول  که بین  کنترل از لحا  حرداتل  دهد  های آزمایشی و 
کفایررت  داری وجررود  فرزنرردپروری( تفراوت معنررییکری از متییرهررای وابسررته )سرالمت روان و 

یانس، دارد. برای بررسی دتیرق ایرن تفراوت کووار راهره در مرتن مرانکوا روی  هرای ی  تحلیرل 
 شده است. ارائه  1متییرهای وابسته انجام شد. نتایج این تحلیل در جدول 

کوواریانس یک3جدول  کفایت های  راهه در متن مانکوا روی میانگین نمره . نتایج تحلیل  سالمت روان و 
کنترل پیش گروه آزمون فرزندپروری با  کنترل ها در   های آزمایشی و 

 داری سطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرها منبع

 گروه
 63/6 27/7 75/0117 3 75/0117 سالمت روان

 62/6 21/1 25/106 3 25/106 کفایت فرزندپروری
 

یانس نشان می 1جدول  نتایج مندرج در کووار که تحلیل  راهره در متییرر  های ی  دهند 
گرفرررت آمررروز   سرررالمت روان از لحرررا  آمررراری معنرررادار اسرررت. بنرررابراین می تررروان نتیجررره 

گاهانررره باعرررح افرررزایش سرررالمت روان مرررادران شرررده  فرزنررردپروری  هن و  F=27/7اسرررت ) آ
61/6>p یانس 1(. هم نرررین طبرررق جررردول کووار کفایرررت ر هرررای ی  تحلیرررل  اهررره در متییرررر 

گرفرررت آمررروز   فرزنررردپروری بررره لحرررا  آمررراری معنرررادار اسرررت. بنرررابراین می تررروان نتیجررره 
کفایت فرزنردپروری مرادران شرده اسرت ) فرزندپروری  هن گاهانه باعح افزایش   F=21/1آ

کررافی اسررت میررانگین پس (. برررای فهرر  چگررونگی ایررن تفاوتp<61/6و  گروه هررا  هررای  آزمررون 
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کنترررل کنرری . بنررابراین  آزمایشرری و  را از لحررا  متییرهررای وابسررته مررذکور بررا یکرردیگر مقایسرره 
گاهانرره بررر سررالمت  فرضرریه اول و دوم پررژوهش مبنرری بررر ایربخشرری آمرروز  فرزنرردپروری  هن آ

کودکان با نیازهای ویژه تمیید می کفایت فرزندپروری مادران   شوند. روان و 

 گیری بحث و نتیجه
کررره برررین آ گرررواه ازلحرررا  عالئررر   زمودنینترررایج حاصرررل نشررران داد  گرررروه آزمرررایش و  هرررای 

داری وجرود دارد. ایرن  آزمرون تفراوت معنری در مرحلره پس، 1پزشکی با توجه بره جردول  روان
کرررراهش عالئرررر   ها نشرررران می یافترررره گاهانرررره منجررررر برررره  دهررررد آمرررروز  فرزنرررردپروری  هررررن آ
گواه در م پزشکی در آزمودنی روان گروه  گروه آزمایش در مقایسه با  آزمرون شرده  رحلره پسهای 

 است.
(، 2636) سرینگ و همکراران(، 2661) بروگلز و همکرارانهای  نتایج پرژوهش فروق برا یافتره

( همسرررو 2635) بررروگلز و رسرررتیفو( و 2635) دایکنرررز و همکررراران( و 2631) فرایرررارلی و هرررریس
کره آمروز  فرزنردپروری  هن باشد. در تبیین این یافتره می می گفرت  گاهانره می تروان  توانرد  آ

کاهش عالئ  روان  پزشکی و بهبرود سرالمت روان فرراه  سرازد. والردینی زمینه مناسبی برای 
کنترل و  ای از رفتارهرررای غیرتابرررل کرره فرزندشررران مشرررکالت خرررا ، ناتوانرررایی یرررا تاریخ ررره

کودکرران  هیجانررات منفرری از خررود نشرران می دهررد، بیشررتر توجرره خررود را برره رفتارهررای منفرری 
دهند، چنین سوگیری توجهی به رفتارهای منفی فرزندان، با توجره خنثری یرا  اختصا  می

کودکرران تررداخ کرررده و موجررب میمثبررت برره رفتارهررای  تر و  شررود والرردین حسرراس ل ایجرراد 
کمتررری از خرود نشران دهنرد و در ایرن  ای تکانه بررین  ترشرده و در مجمروع مهربرانی و صربوری 

گرراهی در بسررتر فرزنرردپروری بررا  های ترروجهی نقررش بسررزایی ایفررا می سیسررت  کننررد،  هررن آ
کمرر  می شکسررتن چرخرره جای توجرره   هکنررد تررا برر های افکررار منفرری و تکررراری برره والرردین 

کررودک خررود توجرره داشررته باشررند و  افراطرری برره نشررخوارهای  هنرری خررود، برره نحرروه تعامررل بررا 
کودک، با نگاهی  به باز و غیرتااوتی با فرزندانشران   جای توجه سوگیرانه و تفسیرمنفی رفتار 

کاهش توجه به این کنند.  کراهش عالئر  افسرردگی و اضرطراب تعامل   گونره افکرار منفری بره 

https://psycnet.apa.org/record/2008-15978-005
https://eric.ed.gov/?id=EJ924461
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1652478
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1652478
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25049350/
https://www.amazon.com/Mindful-Parenting-Mental-Health-Practitioners/dp/0393709922
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 (.2636، 1بوگلز، لتونن و رستیفوکند ) کم  می
گیرنررد دانررش و مهررارت گزم در  زا ترارمی کرره والرردین در شرررای  اسررترس از طرفرری هنگامی

شرررود و  زا باعرررح بررررانگیختن عالئررر  بررردنی می دسترسشررران نیسرررت زیررررا شررررای  اسرررترس
کرره درنتیجرره آن افررراد  تواننررد پرداز  نررات ترروی هرر  نیررز میهیجا هررای خودکررار را برانگیزنررد 

کنش نشان می زده و به دست به رفتارهای خاصی دهنرد.  صورت خودکار به تجارب خود وا
هررای فرزنرردپروری خررود دسترسرری پیرردا  تواننررد برره دانررش و مهارت در واتررع والرردین زمررانی می
کرره از اسررترس خررود گرراه ، کننررد  کررنش نشرران  شرروند و آن را بپذیرنررد و بهآ صررورت خودکررار وا

گراهی هیجرانی یکری از پایره گاهانره اسرت  های اصرلی فرزنردپروری  هن ندهندم بنرابراین آ آ
کننرررد و در مرررورد  کررره والررردین را ترررادر می کودکشررران را شناسرررایی  کنرررد هیجانرررات خرررود و 

گررراهی داشرررته باشرررند و ازآنجایی، دهی خرررود چگرررونگی پاسرررخ کانیسررر  اصرررلی کررره م خودآ
گرراهی از حالت فرزنرردپروری  هن گاهانرره توجرره و آ هررای برردنی اسررت متمرکررز شرردن مکرررر  آ

آورد و  توجه بر روی ی  محرک خنثی ماننرد ترنفس محری  تروجهی مناسربی را بره وجرود مری
کننرد و  باعح می کنشری در تعرامالت والردینی مکرح و ترمملی  کره والردین تبرل از هرر وا شود 

کره ایرن بره  هن در حالت بودن تر گیرد ترا خرودتنظیمی بیشرتری اتفراق افترد  نوبره خرود در  ار 
ید و، سمپلم 2667، 2کازدینکاهش نگرانی و اضطراب والدین مؤیر است )  (.2661، 3میلر ر

گاهانررره هم نرررین فرزنررردپروری  هن تمایرررل و تررردرت بیشرررتر والررردین را در تحمرررل و ، آ
کره  آوری هیجانات توی از طریق تمرکسزدایری مرنعکس می تاب کنرد. برا توجره بره ایرن نکتره 

کودکشران  احساسات فق  احساس هستند بدین ترتیب بره والردین اجرازه می کره برا  دهنرد 
گرینبرر ، دانکرنباشرند )در لحظه حال  هرایی  (. در حقیقرت تکنی 2662، 4کواتسرورس و 

گاهانه در مواتع استرس مانند تنفس  هن کره تحرت ترمییر  زا باعح می آ که عالئ  بدنی  شود 
کننررد و والرردی زا تحری  شرررای  اسررترس کرراهش پیرردا  کرره دیگررر تحررت تررمییر شررده بودنررد  ن 

                          
1. Bogels, S. M., Lehtonen, A., & Restifo, K. 
2. Kazdin, A. E. 
3. Semple, R. J., Reid, E. F., & Miller, L. 
4. Duncan, L. G., Coatsworth, J. D., & Greenberg, M. T. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987569/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17716046/
https://connect.springerpub.com/content/sgrjcp/19/4/379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730447/
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گاهانه توانند در مورد چگونگی پاسخ هیجانات توی نیستند می کننرد و  دهی خودآ تر عمرل 
گاهانرره بزننررد. فرزنرردپروری  هررای مختلررف پاسررخ از میرران رو  دهی دسررت برره انتخرراب آ

گاهی آن  هن کلی والدین و آ گاهی  گاهانه موجب افزایش آ ها در خصو  نقش والردینی  آ
گرراهی بررهشررود. ایررن  می کررردن مشرراجرات در  افررزایش آ کنررار آمرردن و حررل  عنوان روشرری برررای 

کرار مری کراهش  رود و بردین ترتیرب عالئر  آسیب زندگی والدین به  شناسری روانری والردین را 
گاهی در حوزه می کم  می دهد. البته این آ مثرال  عنوان  کنرد. بره های مختلفی به والدین 

گاهانرره والرردین از در فرزنرردپروری  هن گرراه می، تعصرربات خررود آ شرروند. معمرروگ  والرردین از  آ
کالمرری عقایررد خررود را در مررورد شرررای  فرزندشرران برره آن طریررق رفتارهررا و پیام هررا منتقررل  هررای 

یررابی  می ک ررر اوتررات فرزنررد خررود را برره خرراطر وجررود مشررکل بررا عقایررد منفرری ارز کننررد و در ا
واهد داشرت( امرا فرزنردپروری وتت زندگی عادی نخ مثال فرزند من هیو عنوان کنند )به می

گاهانره از طریرق پرذیر  بردون تاراوت بره والردین آمروز  می  هن کره برا اسرتفاده از  آ دهرد 
کننرد و بره بافرت مکالمره و ترن صردا و حالرت چهرر  ی   هن مبتدی فرزند خود را مشاهده 

رغ  وجررود  هررای دشرروار بتواننررد علرری هررو زبرران برردن فرزندشرران حسرراس شرروند و در موتعیت
کرراهش اشررتیال  ت ویژگیمشررکال گرراهی از طریررق  هررای مثبررت فرزنررد خررود را ببیننررد. ایررن آ

کاهش   (.2667، کازدیندهد ) میفکری والدین اضطراب آنان را 
که یکی از اصول فرزندپروری  هن هم نین خود گاهانه اسرت بره شفقتی  نوعی باعرح  آ

کره والردین بره اهرداف والردینی خرود  پزشرکی در والردین می هش عالئ  روانکا شرود. زمرانی 
هررا  کننررد و ایررن عمررل برره آن رسررند بررا اسررتفاده از خودشررفقتی دیگررر خررود را سرررزنش نمی نمی

گرام بردارنرد ) اجازه می (. در 2661، 1نرفدهرد ترا دوبراره در راسرتای تحقرق اهرداف والردینی 
گاهانه والدین متوجه می حقیقت در فرزندپروری  هن که مراتبرت از خرود و دوسرت  آ شوند 

شرررب گزم برررای مراتبررت و دوسررت داشررتن دیگررران ازجملرره فرزنررد اسررتم  داشررتن خررود پیش
 کند. های خودشفقتی افزایش پیدا می ن والدین با افزایش تواناییبنابراین سالمت روا

                          
1. Neff, K. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17716046/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298860309032


گاهانه بر سالمت روان تیویر آموزش فرزندپروری ذهن  40 ............................................................................... ...  آ

 

کرره بررین آزمودنی گررواه ازلحررا   هم نررین نتررایج حاصررل نشرران داد  گررروه آزمررایش و  هررای 
ها نشران  داری وجرود دارد. ایرن یافتره آزمرون تفراوت معنری کفایت فرزندپروری در مرحلره پس

گاهانرررره منجررررر برررره  دهررررد آمرررروز  فرزنرررردپروری  هن می کفایررررت فرزنرررردپروری در آ افررررزایش 
گرواه در مرحلره پس آزمودنی گرروه  گروه آزمرایش در مقایسره برا  آزمرون شرده اسرت. نترایج  های 

باشرد. در  ( همسرو می2632) بن و همکاران، (2635) بوگلز و رستیفوهای  یافتهپژوهش فوق با 
یابی تبیین این یافته می گفت خودارز تواند تمییر بسزایی بر فرزنردپروری  های والدین می توان 

کارآمررد هسررتند  -و تعررامالت والررد کفایررت و  کرره معتقدنررد با کررودک داشررته باشررد والرردینی 
کارآمرد را  ای با فرزندشان تعامل می ونهگ به کره نترایج رشردی  کرولمن و بهبرود بخشرند )کنند 

کر گاهانرررره خودشررررفقتی می2661، 1کررررارا یررررابی  ( و در فرزنرررردپروری  هررررن آ توانررررد ترررررس از ارز
که دیگران رفتار وا کودکشان در محی  لدگرانه آناجتماعی را )این احساس  هرای  ها و رفتار 

(. 2662، دانکرن و همکرارانکراهش دهرد )اجتماعی مورد تااوت ترار دهنرد( را در والردین 
کودکرران مبتالبرره کرره مشررکالت مربرروب برره عملکرررد دارنررد ماننررد  کودکررانی  اوتیسرر  و  والرردین 

هرای مشرابه خرود والردین هر   نارسایی توجه/ بیش فعرالی ممکرن اسرت بره دلیرل وجرود ژن
گاهانررره از طریرررق انجرررام مراتبررره  دارای مشرررکالتی در عملکررررد باشرررند. فرزنررردپروری  هرررن آ

کرره عملکرررد والرردین بهبررود یابررد والرردین  موجررب بهبررود عملکرررد والرردین می شررود و زمررانی 
کفایت  احساس می  (.2667، کازدینکارآمدتر هستند )و کنند با 

گرررین و همکرراران ) ( در فرزنرردپروری 2636، برروگلز و همکررارانبرره نقررل از ،  2661برره اعتقرراد 
گاهانرررره تمر  هن کنررررون ینآ کررررودک و عرررردم ، هررررای اینجررررا و ا عرررردم تارررراوت و توجرررره برررره 

کنش کمتررر پررذیری موجررب بهبررود سررب  وا حمایررت بیشررتر و ، های فرزنرردپروری ماننررد طرررد 
کره ایرن بره  استقالل بیشتر در والردین می کفایرت فرزنردپروری را در  شرود  نوبره خرود احسراس 

ای فرزنردپروری بهترری اسرتفاده ه کره والردین از سرب  دهد زیرا هنگامی والدین افزایش می
نوعی رضرایت والردینی  کنرد و والردین بره کنند تعامالتشران برا فرزندشران بهبرود پیردا می می

                          
1. Coleman, P. K., & Karraker, K. H. 

https://www.amazon.com/Mindful-Parenting-Mental-Health-Practitioners/dp/0393709922
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22409766/
https://psycnet.apa.org/record/2003-02758-006
https://psycnet.apa.org/record/2003-02758-006
https://psycnet.apa.org/record/2003-02758-006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730447/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17716046/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987569/
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کارآمرردتری هسررتند. در  کننررد و احسرراس می دسررت پیرردا می کفایررت و  کرره والرردین با کننررد 
کرره مشررکالت  کودکرران مشررکلشررناخت روانواتررع والرردینی  گنرراه و ، داری دارنررد ی یررا  احسرراس 

هررای منفرری خررود بررا فرزندانشرران  کننررد و بیشررتر برره تعامل کفررایتی بیشررتری را تجربرره می بی
کرامی را تجربره می متمرکز می کره بره ایرن بی شروند و احسراس عصربانیت و نا کفرایتی  کننرد 
گاهانرره موجررب  هررای خودشررفقتی در فرزنرردپروری  هن کارگیری تکنی  زنررد. برره دامررن می آ

کننرد و در  شود والدین احساسات مثبتی می در مورد نحوه تعامل خود و فرزندانشان تجربره 
عنوان یرر  پردر یررا مررادر احسرراس بهتررری داشرته باشررند در واتررع پررذیر  برردون  مرورد خررود برره

گاهانه می تااوت فرزندپروری  هن که والدین مرتکب اشتباهاتی در مسریر  تواند هنگامی آ
کمترر خرود را  فرزندپروری شدند به آن کنرد ترا  کمر   کننرد و آن را بخشری از یر  ها  سررزنش 

آزمایشی بودن پژوهش و عدم امکران  زندگی سال  ببینند.تابل تعمی  نبودن به پدران و شبه
گذاری تصادفی آن که در مطالعرات آزمرایش حقیقری امکران دارد از محردودیت وا های  گونه 

  هررای آینررده تررمییر آمرروز شررود در پژوهش شررود. پیشررنهاد می پررژوهش حاضررر محسرروب می
کودکران برا نیازهرای ویرژه و هم نرین  فرزندپروری  هن گاهانه بر ابعاد دیگرر زنردگی مرادران  آ

هررای متعرردد  کارگاه، شررود ایربخشرری آن بررر پرردرها نیررز بررسرری شررود. هم نررین پیشررنهاد می
کید بر مؤلفه کودکران  های اساسی فرزندپروری  هن آموزشی با تم گاهانه ویژه والردین دارای  آ

گردد تا برا آمروز  و بره با نیازهای ویژ کراربردی آن توسر  ایرن  کرارگیری تکنی  ه برگزار  هرای 
شرررود  هرررا فرررراه  شرررود. هم نرررین پیشرررنهاد می هرررا زمینررره ارتقرررای سرررالمت روان آن خانواده

کودکرران برا نیازهررای ویررژه نیررز بررسرری  ایربخشری ایررن شرریوه فرزنرردپروری برر سررالمت روان خررود 
تر شردن  هردف شرفافوه فرزنردپروری تکررار پرژوهش برا گردد. با توجه به جدید بودن این شری

 رسد. ایربخشی و بررسی مکانیس  ایر این رو  ضروری به نظر می

 سپاسگزاری
کره در ایرن انجرام  کودکران برا نیازهرای ویرژه شهرسرتان دزفرول  کلیره مرادران  گزم است از 

کرده انررردم تقررردیر و سپاسرررگزاری شرررود. هم نرررین ایرررن پرررژوهش توسررر   پرررژوهش همکررراری 
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( ترررار SCU.EM98.209دانشررگاه شررهید چمررران اهررواز مررورد حمایررت مررالی )شررماره پژوهانرره: 
   گرفته است.

 منابع
یرررررابی چ 3121ع. )، و تررررروگیی، س.، نررررروحی.، س، آبرررررادی بهمن، م.، اسرررررکندری، ج.، انیسررررری لیسرررررت  (. هنجار

کارکنررران یررر  واحرررد نظرررامی.  SCL-90-Rهای اخرررتالگت روانررری  نشرررانه ، ی نظرررامیشناسررر روانفصرررلنامه در 
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