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Aim: This study aimed to determine the effectiveness of acceptance and 
commitment-based parenting training on parenting styles of mothers with mentally 
retarded children. Methods: This was a quasi-experimental non-equivalent 
pretest-posttest control group study. The study population consisted of all the 
mothers of mentally retarded children attending exceptional elementary school in 
Bojnord between 2018 and 2019. Twenty-four volunteer mothers were selected 
and divided into experimental and control groups. The experimental group 
received acceptance and commitment-based parenting training, and the control 
group did not receive any training. The Baumrind Parenting Styles Questionnaire 
was used in this study. The data were analyzed by multivariate and univariate 
analysis of covariance. Findings: results showed that acceptance and commitment 
based parenting training increased authoritative parenting style and decreased 
permissive parenting style (p≤0/01). Moreover, acceptance and commitment-based 
parenting training did not have significant effect on authoritarian parenting style 
(p≥0/05). Conclusion: Acceptance and commitment-based parenting training can 
improve parenting styles of mothers with mentally retarded children. 

Keywords: Acceptance and commitment-based parenting training, parenting 
styles, mothers of mentally retarded children 
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های  هژژدک پژژژوهح تعیژژون ا ربخشژژی آمژژوزش فرزنژژدپروری مبتنژژی بژژر پژژذیرش و تعهژژد برسژژبکهههد : 
آزمایشژژی بژژا طژژرح دو گروهژژی   روش پژژژوهح شبه روش:ذهنی وژژود.   تژژوان فرزنژژدپروری مژژادران کودکژژان کم

ذهنِی محصژژم  تژوان معژه آمژاری کلیژه مژادران دارای فرزنژد  کمآزمژون وژود. جا پس–آزمژون  ناهمسژان بژا پوح
نفژر انتخژاب  04در دسژترس گیری  ( در م  ک ابتدایی شهر بجنورد وود. با نمونه5618- 17)سال تحصیلی 
هژژا از  آوری داده نفژژره( گمژژارده شژژدند. بژژرای جمژژک 50تصژژادفی در دو گژژروه آزمژژایح و کنتژژرل ) و بژژه طژژور غیر

آمژژوزِش فرزنژژدپروری  ی هفرزنژژدپروری بامرینژژد اسژژتفاده شژژد. بژژرای گژژروه آزمژژایح برنامژژهای  پرسشژژنامه سژژبک
هژا بژا اسژتفاده از تحلیژم  ای اجژرا و داده دقی ه  10ی هجلس 7مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت هفتگی در 

داد کژژه  ها نشژژان یافتژژه ها: یافتهههوتحلیم قژژرار گرفژژت.  متغیره  مژژورد تجهیژژه متغیره و تژژک کوواریژژانس  نژژد
آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد منجژر بژه افژرایح سژبک فرزنژدپروری م تدرانژه و کژاهح سژبک 

( و بژژر سژژبک فرزنژژدپروری مسژژتبدانه مژژادران گژژروه آزمژژایح تژژر یر p≤0/01گیرانه شژژده ) فرزنژژدپروری سژژهم
مبتنژی بژر پژذیرش و تعهژد آمژوزِش فرزنژدپروری  ی هبرنامژ گیری: نتیجهه(. p≥0/05داری نداشته اسژت ) معنی
توان ذهنی شود. تواند باع  وهبود سبکهای فرزند پروری مادران کودکان کم می

کلیهههدی:  واژه های فرزنژژژدپروری، مژژژادران کودکژژژان  مبتنژژژی بژژژر پژژژذیرش و تعهژژژد، سژژژبک فرزنژژژدپروریههههای 
ذهنی توان کم
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 مقدمه
کودک قابل  (، آنهاا 2632همکااران، و 1توجه و پایادار اسات )لیااس تأنیر والدین بر زندگی 

کاااودک دارناااد  -نقاااش مهمااای در ارتقاااا  رشاااد جسااامی، شاااناختی و اجتمااااعی احساسااای  
گااروال و الکااس گرچااه والاادین قباال از تولااد فرزنااد، 3223و همکاااران،  3ح لمبااورن2637، 2)آ  .)

که با تولد فرزند رخ خواهد داد آماده می کاه ایان  خودشان را برای تغییراتی  سازند، اما زماانی 
هایشااان بااا  شااود، بساایاری از آمادگی ، متولااد می4رساایده بااا یاا  نقااد یااا ناااتوانی  همااان نوم

کااوییی،  چااالش جاادی مواجااه می گوچی و میلکاای3126شااود )خدابخشاای  (. 2661، 5ح نامااا
کودک  با ناتوانی ویاژه، معماوی  یا  تجربا یناا ی هفرآیند رشد و پرورم   و 6غیرمنتظاره اسات )ر

که والد2661 همکاران،  سازد.  های  جدی  فرزندپروری مواجه می ین را با چالش( 

کم کودکاااان دارای معلولیااات  رشااادی می ذهنااای دساااته  تاااوان   کودکاااان  کاااه  ای از  باشاااند 
کفایات شخصای دارناد )سااادوک و  کاساتی هایی در درک  شاناختی، رفتارهاای اجتمااعی و 
کشاورهای د2637، 7سادوک توساعه  رحاال (. مطاابق آمارهاای ساازمان بهداشات جهاانی در 
که بین  درصد افراد دارای معلولیت می 31تا  36حدود  درصد افراد مبتال باه  1/5تا  5باشند 

کااه بایااد از خاادمات ویااژه بهره شاااهی و فالحاای،  منااد شااوند )مل  ناااتوانی شاادید هسااتند 
کااااه از ایاااان 3121 کرماااای درصااااد آنهااااا آموزم 26تااااا  16بااااین،  (  منش و  پذیرنااااد )فراماااارزی، 

هاااااای ایرانااااای از تاااااأنیر  ی از خانوادههتوج (ح بناااااابراین، جمعیااااات قابااااال3122محماااااودی، 
کم کااودک  ذهناای و فشااارهای ساانگین و متعاادد  ناشاای از مراقباات،   تااوان ناخوشاایند  داشااتن  

کاااه ایااان عوامااال می های روانااای، فشاااارهای اجتمااااعی و ماااالی رناااج می اساااترس تواناااد  برناااد 
یان ک ی هباری بر شالود ضربات ز کاه اعضاای خاانواده و باویژه خانواده وارد  رده و باع  شاود 
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کنناااد  شاااان تحااات تاااأنیر ایااان فشاااارها نتوانناااد روناااد  طبیعااای زندگی والدین شاااان را طااای 
کبر  )علی  (.  3123آرانی و همکاران، ی هزاد ا

کااه بااار  ساانگین  مراقباات ازکودکااان کی از آن اساات  ذهنی، فراینااد   تااوان کم شااواهد حااا
ک کاارکرد والادگری  آنهاا انار منفای دارناد )کمیجاانی، بهنجار والدگری را به چالش  شایده و بار 

کودکااان مشااکالت روحاای و رواناای  بیشااتری را نساابت بااه مااادران  دارای 3123 ( و مااادران  ایاان 
1کننااد )کرتناادن فرزنااد  عااادی تجربااه می

(. نیازهااای پزشااکی، مراقبتاای و 2631و همکاااران،  
کودکااااان  بااااا نیازهااااای ویااااژه، سااااازگاری خا (، 2661و همکاااااران،  2هااااا )آرنااااواد نوادهتربیتاااای 

کری ارتباطااااات اجتماااااعی و اوقااااات فراغاااات آنهااااا )قطااااب ( را 3125نیا،   زاده اساااارار، شااااا
دهاد و والدینشاان را در برخاورد باا مشاکالت رفتااری )مبال پرخاشاگری،   تأنیر قارار می تحت

کااه پرتحرکاای، خااودآزاری، مشااکالت جساامانی، تغذیااه ایاان  ای و رعایاات بهداشاات فااردی( 
( دچااار 3122بااه نقاال از ارجمناادنیا و همکاااران،  3177کودکااان بااا آن مواجهنااد )میرخااانی، 

کودکاااان، والدینشااان را تحت مشااکل می تاااأنیر  کناااد. باادیهی اسااات وجااود ایااان رفتارهااا در 
کودکااان دارنااد، سااب  کااه نساابت بااه ایاان  های  قاارارداده و آنهااا نیااز بااا توجااه بااه نااوی نگرشاای 

تواناد باه  (. ایان امار  می3121 ،پیش بگیرند )شاجاعی و همکااران فرزندپروری خاصی را در
کنش کودکااان بینجامااد. لااذا بساایاری از  بااروز وا هااای نامناسااب نساابت بااه رفتارهااای ایاان 

کودکاان را از  کافی  مادران در فرایند  تربیات و پارورم ایان  کمبود  دانش و اطالعات  محققان 
کودکااان باار می هااای نااامطلوب جملااه عواماال مهاام در بااروز واکنش شاامارند  نساابت بااه ایاان 

کبااااارزاده آرانااااای و همکااااااران،  )علی کودکاااااان در تکاااااالیف دشاااااوار  3121ا (.  ماااااادران ایااااان 
کااااه ممکاااان اساااات درگیاااار تجااااارب دروناااای  فرزناااادپروری آنقاااادر در تنگنااااا قاااارار می گیرنااااد 

)احساسااااات، افکااااار، تصاااااویر و خاااااطرات( ناخوشااااایند شااااده و براساااااس ایاااان تجااااارب 
کوتاهد ی هناخواساات گرچااه در  ماادت ممکاان اساات از درد   روناای اقاادام نمایناادح ایاان اقاادامات 

ناشاای از تجاااارب دروناای ناخوشاااایند بکاهاااد ولاای در درازمااادت آنهااا را در الگاااوی ارتبااااطی  

1.  Crettenden, A.
2.  Arnaud, C.
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کجبا ،  مخرب با فرزندان، تثبیت می  (.  3120نماید )فقیهی و 
رین رویکردهاا در درک  ت های فرزندپروری ی  مفهوم جهانی بوده و یکی از برجسته شیوه

کودکاان می کانش و  تأنیر  والدین بر رشد اجتماعی و شایساتگی  باشاد )جهاانبخش، خاوم 
کااه شااامل الگوهااای مختلااف 3122حیاادری، (. فرزناادپروری یاا  فعالیاات پی یااده اساات 

کودکاان   ها و رفتارهای والدین ارزشها، شیوه گاناه و باا هام بار رفتاار  که به صورت جدا است 
آتر گذارد انر می های فرزنادپروری باه یا   (. سب 2630، 2ح ماهاپاترا و بوتال2661 ،1دکارد-)د 

کاه می تواناد بار رشاد و یاادگیری  محیط هیجانی برای تعامالت والدین با فرزندان اشاره دارد 
گر2662و همکااااران، 3فرزنااادان ماااؤنر باشاااد )پیرساااون چاااه در ساااالهای اخیااار فرزنااادپروری  (. 

کااه رویکااردی نااوین در عرصااه آمااوزم والاادین اساات و در آن از طریااق تمرکااز باار  اخالق محااور 
کودکاان، زمیناه تحقاق اهادا  تربیتای  همؤلفرشد  های شناخت، عاطفه و اراده اخالقای در 

(، نیاز ماورد توجاه 3122لیشاود )دهدسات و اسامعی هایی با مانش اخالقای فاراهم می انسان
گرفتااااهح عمومااااا  تحقیقااااات  حااااوز های فرزناااادپروری   فرزناااادپروری در پرتااااو  سااااب  ی هقاااارار 

(. بامریناد باا 3121اند )اقباالی، موساوی و حکیماا،  شاده ، ارائاه 4توساط بامریناد  شده معرفی
عااااد درخواساااات  ی هدهندگی )گرماااای( سااااه شاااایو )کنتاااارل( و پاسااااخ کنندگی ترکیااااب  دو ب 

روری معرفی نمود: مستبدانه  )کنتارل باای وحمایات پاایین(، مقتدراناه  )کنتارل باای و فرزندپ
که بعد حمایت بای( و  سهل ، ساب  3211در سال ها  گیرانه  )کنترل پایین و حمایت بای( 

توجه یا سهل انگار  )کنترل پایین و حمایات پاایین( را باه آنهاا اضاافه نماود )بشردوسات،  بی
گل3121یان،پور و رضائ زندی  (.  3121پرور،  ح موذنی، آقایی و 
های فرزندپروری به عنوان عوامال خطار و عوامال محاافظتی در شایوه زنادگی  نقش شیوه 

و 6ح ماااارتینز2636و همکااااران، 5نوجواناااان، باااا تغذیاااه ساااالم و عاااادات فعالیااات بااادنی )بااارگ

                              
1.  Deater-Deckard, K. 
2.  Mahapatra, S. & Batul, R. 
3.  Pearson, N. 
4.  Baumrind, D. 
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یگاااو2631، 1ح نیولناااد2635همکااااران،  )ایگلسااایاس و  (، افساااردگی2665 ،و همکااااران 2ح رودر
و همکااران، 5هاای روانای )لاوپز ، ویژگی (2635، 4نفس )آلکازار و پاارادا عزت ،(2662، 3تریانس

و همکاااران، 7ح ماتجویاا 2635و همکاااران، 6(، مشااکالت سااو  مصاار  مااواد )کایفتااا2632
(، اسااااترس )د ی 2635و همکااااران، 9ح پردوکیماااو2631و همکاااااران، 8(، قلااادری )لیاااون2635
، پرخاشاگری 2630و همکااران، 11(، مشاکالت عااطفی )ساموئلساون2633اران،و همک10توره

گامز کاارپیو2635، 12و تکانشگری )کالوته و  گارسایا و  ( مارتبط باوده اسات. باه طاور 2631، 13ح 
کاودکی  شیوه ،کلی های فرزندپروری ناسازگار با بدتر شدن رشاد روانای و احساسای در دوران 

که ( انجاام دادناد 3121همتای  علمادارلو و همکااران ) و نوجوانی مرتبط است. در تحقیقی 
کم سااااااب  فرزناااااادپروری اسااااااتبدادی و سااااااهل کودکااااااان   ذهناااااای،  تااااااوان  گیرانه مااااااادران 

داری باارای مشااکالت رفتاااری نظیاار تاارس و رفتارهااای  مبباات و معناای ی کننااده بینی پیش
کودکااان بااه شاامار می ناای بی رفاات و سااب  فرزناادپروری مقتدرانااه مااادر، پیش پرخاشااگرانه 

کودکان باود. لاذا  کننده منفی و معنی دار برای مشکل رفتاری ترس و رفتارهای پرخاشگرانه 
کم این پژوهشگران وجود آموزم ذهنی  بسایار ضاروری  توان های فرزندپروری را برای مادران  

کودکااان بااا نیازهااای ویااژه )بااه  کااه بتوانااد بااه والاادین  دانسااتند. بنااابراین بررساای راهبردهااایی 
کما  نمایاد، ضارورت خصوص ماد کم  نماید تا در چاشاهای والادگری باه آنهاا  رانشان( 

کریملو،  (.3110دارد. )کوهسالی، پورزمانی، محمدخانی و 
کانون توجاه قارار داده که فرزندپروری را  اناد بیشاتر متمرکاز بار نظاارت  غالب رویکردهایی 
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های والاادین در طااول باار رفتااار والاادین بااوده و عمومااا  تااوجهی بااه افکااار و احساسااات و ارزشاا
یاا  شاایوه درمااان برآمااده از مااوج سااوم درمانهااای  ACTانااد.  پروری نشااان نداده فرآینااد فرزنااد

کنتارل افکاار یاا احساساات  -که بر خاال  ماوج اول و دوم-رفتاری است  قصاد نادارد بارای 
کنااااد و درصاااادد افاااازایش  ACTیااااا دلیاااال اصاااالی آن را توضاااایح دهااااد در عااااوض  تااااالم 

شناختی  از طریق تشویق فرد بارای حضاور در لحظاه و پاذیرفتن شارایط  پذیری روان انعطا 
بار  ACTدیگر رویکارد مبتنای بار  عبارت (. به2631 ،1و حایت دشوار درونی است )منتگمری

گفتمااان درونای فاارد متمرکاز اساات  پاذیرم افکاار، احساسااات و هیجاناات، همااراه توجاه باه 
کلااج و ه کااه تااالم باارای ساارکوب  شااناختی نشااان می (. تحقیقااات روان2660 ،2یااز)بال دهااد 
شناختی مانند احساسات، افکار و یا صداهای مضطرب، اغلب ایان پدیاده  محتوای روان

کنااد و درمااانگران  عنوان یاا  عاماال مهاام برجسااته می آن را بااه ACTکنااد، رویکاارد  را باادتر می
ACT ت، مباارزه ناامطلوب باا محتاوای روانای را کناد تاا ضامن شاناخ مراجعان را تشویق می

کننااد  کاااهش دهنااد و بااا ایجاااد یاا  موضااع پااذیرم، بتواننااد در جهاات ارزشاامند حرکاات 
 (.2633 ،)بلوی، الیوور وموریس

کااه  ماای نتااایج یاا  فاارا تحلیاال نشااان یاا  پایگاااه و شااواهد نساابتا  قااوی باارای  ACTدهااد 
ی شاناخت روانبهباود بهریساتی طیف وسیعی از مشکالت روانی به دست آورده اسات و  در 

برخاای شاواهد علماای  (.2623و همکااران، 3در چنادین حاوزه بااالینی ماونر بااوده اسات )بیاارن
کااربرد و انارات اولیاه وجاود دارد در ماداخالت والادینی حکایات دارد )باودن و  ACT کاه از 

ینو2623و همکاااااران، 5ح اساااابورن2623، 4ماااااتهیج ساااان ح یوساااافی و 2623و همکاااااران، 6ح مااااار
خاانواده، های  در زمیناه ACT (.  انربخشای3127زاده،  ح میرزایای و خالصاه3120ایی، هما

گنجاناده شاده کاودک آزاری،  که در آن والادین در مداخلاه  اند، باه انباات رسایده اسات: در 
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کیفیاااات تعاماااال خااااانواده را بهبااااود بخشاااایده اساااات )گااااومز کاااااهش داده و  و 1باااادرفتاری را 
کااااهش عالئااام اشاااتهایی ع (، در بی2632همکااااران،  صااابی  نوجواناااان باااا نتاااایج ماااوفقی در 

( و در 2631و همکااااران، 2اخاااتالل خاااوردن و تغییااار در پاااذیرم هماااراه باااوده اسااات )تیمکاااو
 ح2660، 3اوتیسم به سازگاری بهتر با مشکالت فرزندپروری دست یافته اسات )بلکلاج و هیاز

آن (.2635و همکااااران، 5جاااونزح4،2635کاااانر و وایااات گروهااای   ، مواناااع ACTالیااان  یااا  پروتکااال 
کاااااهش داد )رایناااار آساااایب کودکااااان مبااااتال بااااه بیماریهااااای مااااادام العماااار  و 6زا را در والاااادین 

 .(2630 ،همکاران
کااه  دهااد علیاارغم همااه محاادودیت نتااایج مطالعااات فراتحلیاال نشااان می های پژوهشاای 

بااه عنااوان یاا    ACTقاارار دهنااد، تااأنیر  را تحاات ACTتوانااد نتااایج مااداخالت مبتناای باار  می
کاه دارای طیاف  مداخله فراتشخیصی نویدبخش است و می کودکاانی  تواند به فرزندپروری 

کنااد )بیاارن ،وساایعی از مشااکالت روحاای و جساامی هسااتند (. در 2623و همکاااران، 7کماا  
ساعی بار آن اسات تاا والادین باا ذهان و فراینادهای مبتنای بار آن  ACTفرزندپروری مبتنای بار 

گاهی یابند تاا بتوانناد باا افازایش  رفیات شاناختی خاویش رفتاار متناساب و هماهناگ باا  آ
تواننااد بااا اصااالح ذهنیاات، تماااس بااا لحظااه  فرزنااد خااود داشااته باشااندح بنااابراین والاادین می

گاهی، پااااذیرم تجااااارب و واقعیت حااااال، توجااااه هااااا و عماااال  جای اجتناااااب از آن هااااا بااااه آ
سااانند )فقیهاای هااای انتخااابی، فرزناادپروری مااؤنری را بااه انجااام ر متعهدانااه در جهاات ارزم

 (.3120وکجبا ، 
کم گفته شد بار  سنگین  مراقبت ازکودکان  فرایناد  بهنجاار  ،ذهنی تاوان با عنایت به آن ه 

کارکرد والدگری   والدگری والدین کشیده و بر  گاذارد. آنهاا  شان انر منفای می شان را به چالش 
یافتن باه  به دلیل تجارب درونی )افکار، هیجانها و تصاویر ذهنی( ناخوشایند مستعد ساوق
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کارامد می فرزندهای  سمت شیوه که خود منجر به مشاکالت  پروری نامونر و نا روانای باشند، 
گیار می می شان و رفتاری بیشتر فرزندان افتناد.  شود و در ی  چرخاه معیاوب منفای فزایناده 

کما  باه ایان والادین باه ACTپروری مبتنای بار  کاه فرزناد با توجه باه این ، نویادهایی را بارای 
کما  باه بهباود ساب هایی  ارمغان آورده است، بررسی شیوه پروری  ایان  های فرزناد جهت 

رسااد. لااذا محقااق در پااژوهش حاضاار باار آن اساات تااا انربخشاای  ماای بااه نظاار والاادین ضااروری
کودکاااان  را بااار بهباااود ساااب  ACTآماااوزم فرزنااادپروری مبتنااای بااار  های فرزنااادپروری ماااادران 

 ذهنی بررسی نماید. توان   کم

  روش

–آزمااااون  آزمایشاااای، بااااا طاااارح دوگروهاااای ناهمسااااان بااااا پیش روم پااااژوهش حاضاااار شبه

کودکااان 3117 ،زرگااان و حجااازیآزمااون  بااود )ساارمد، با پس کلیااه مااادران  (. جامعااه آماااری 
کم ذهنی آموزم توان کم در مقطاع ابتادایی   ذهنی محصال توان پذیر دارای  حداقل ی  فرزند 

بااود. جهاات  3127 -21وپرورم اسااتثنایی شهرسااتان بجنااورد در سااال تحصاایلی  آمااوزم
د اخااذ و پااس از معرفاای بااه اجاارای پااژوهش مجوزهااای یزم از سااازمان اسااتثنایی شااهر بجنااور

مادیریت دبساتان اساتثنایی نساترن بجناورد، اهادا  پاژوهش باا مسائولین مدرساه درمیاان 
گردیااد. محقااق بااا شاارکت در جلسااه انجماان اولیااا  و  گذاشااته شااد و همکاااری آنهااا جلااب 
کهاااای ورود )داشاااتن  کارگااااه فرزنااادپروری و شااارایط شااارکت در آن را بااار اسااااس مال مربیاااان، 

کودک پذیر در مقطع ابتدایی، داشتن حاداقل ساواد پایاان  ذهنی آموزم توان کم حداقل ی  
تحصاایالت دوره ابتاادایی، رضااایت و آمااادگی مااادران جهاات حضااور در سلسااله جلسااات 
یافت مداخالت دیگر( تشریح و به والدین معرفای نماود. باا رعایات اصاول  مداخله، عدم در

گاهاناااه شااارکت کاااه داوطلاااب شااارکت در  25کنندگانح تعاااداد  اخالقااای و رضاااایت آ ماااادر 
آزماااون را تکمیااال و  دساااترس انتخااااب و پیش  گیری در پاااژوهش بودناااد، باااا اساااتفاده از نموناااه

گماارده شادند. جلساات بارای  سرس باه صاورت غیر کنتارل  گاروه آزماایش و  تصاادفی در دو 
کتاااب راهنمااای فرزنااد )کااوین و مااوردح ترجمااه بهراماای و  ACTپااروری  گااروه آزمااایش باار اساااس 
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ای برگازار شاد و طای ایان مادت  دقیقاه 26جلساه  1( به صورت هفتگی در 3127ران،همکا
کنترل مداخله یافت ننمود. پس از پایان آموزم گروه  گروه پس ای در گرفتاه  ها از هر دو  آزماون 

آمده است. ACTآموزم فرزندپروری مبتنی بر  ی هجلس 1شد. در ادامه خالصه 

مبتنی بر تعهد و پذیرش. خالصه جلسات آموزش درمان 1جدول  
تکالیف ارائه شده محتوی اهدا 

های  تهیززززززززه دفتززززززززری  یادداشززززززززت
گززززززارش از  فرزنزززززدپروری  تهیزززززه دو 

که فکر می کنند به  بدترین لحظاتی 
 عنوان یک والد داشتند .

جلساات: بنیادین قواعد بیان و معرفی
مقارر،  سااعات در مانظم حضاور شاامل
رازداری، اصال بیاان تکاالیف، انجاام

کارگاه،  انتظارات مادران از حضور در 

معارفااااه، بیااااان اصااااول،  
یکاااارد   ACTمعرفاااای رو

بااه فرزناادپروری، بیااان
کلاای و ایجاااد  اهاادا  

 اعتماد 

جلسه 
اول

بعد  ی هبا توجه به اتفاقات تا جلس
تولیدات ذهن را در دو سزتون اثزرات 

مزززدت و بلندمزززدت یاداشزززت  کوتاه
 نمایند.

گااه باود کنتارل بار اینکه ذهن ما ناخودآ ه و 
دنیای درون وجود ندارد، مشاهده ذهان و 

کوتاه ماااادت و بلندماااادت  بررساااای اناااارات 
پیروی از تولیدات ذهن، 

توضااااااااااایح و بحااااااااااا  و 
نظااااااار در ماااااااورد  تباااااااادل 

تولیااااااااااااادات ذهااااااااااااان و 
چگونگی آن

جلسه 
دوم

گاهی و  تکزززززززرار تمرینزززززززات توجزززززززه آ
کززنش نشززان نززدادن  انجززام تمززرین وا
کزززود  در لحظزززه و بزززرای  بزززه رفتزززار 
کوتززاه فقززط تماشززاچی ذهززن  مززدتی 

 بودن 

گاهی از  ارائاااااه نحاااااوه اساااااتفاده از توجاااااه آ
کم اهمیاات تااا درک فرزنااد، آمااوزم  مسااائل 

گاهی با تمرین ساده بودن در زمان  توجه آ
 های بدنی. حال با تمرکز بر حس

معرفی و آموزم مهاارت 
گاهی و دیااااادگاه  توجاااااه آ

گر ذهن مشاهده

جلسه 
سوم

یادداشززززت تجربیززززات فرزنززززدپروری 
های معیزززوب  ازگیرافتزززادن در چرخزززه

آمیختگزززززززززززززی و پیامزززززززززززززدهای آن و 
 بازسازی آن تجربیات 

معرفی آمیختگی با افکار هماراه باا تمارین 
کلمااه بی معناای دیبوتااودا( و  )توصاایف اناار 

گاهانااه و  داسااتان پیاازای عااالی. پااذیرم آ
گسلش برای رهایی از آمیختگی افکار 

پااااااااااااااااااااااااااااذیری  انعطا 
شاااااااااااااناختی باااااااااااااا  روان

های  استفاده از اساتعاره
مناسااااااااااب در درمااااااااااان 

ACT 

جلسه 
چهار

هزززززززززای  فهرسزززززززززت ارزش ی هتهیززززززززز
هززززای مززززرتبط بززززا  شخصززززی و ارزش
 فرزندپروری.

هاااای فرزنااادپروری ماااادر و  توجاااه باااه ارزم
ی  هاای شخصای باا اساتعاره معرفی ارزم

جنازه. توضیح دید تونلی و محدود، بیان 
استعاره جریره 

هااا و  سااازی ارزم شفا 
های اقدام  موانع و هرینه

هااااااا،  باااااار اساااااااس ارزم
شفقت ورزی به خود

جلسه 
پنجم
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  اهدا  محتوی تکالیف ارائه شده
یکززززی از رفتارهززززای فرزندشززززان را در 
کززززاربردی را  نظزززر بگیرنززززد و تحلیزززل 
 نسبت به آن مورد بررسی قرار دهند

های  کمااااااااا  باااااااااه تشاااااااااخید شاااااااااایوه
تشااااااااریح اباااااااازار تحلیاااااااال  ،فرزناااااااادپروری
عنوان ساااتون فقااارات برناماااه  کاااارکردی باااه

فرزناادپروری، تحلیاال بافتااار و راهبردهااای 
 گری  کنترل

ساز  بیان ماهیت مشکل
های  کنتاارل، بیااان شاایوه

کنتاااااااااااارل و  کارآمااااااااااااد  نا
 اجتناب

جلسه 
 ششم

کزززززه تمایزززززل  کزززززردن مزززززواردی  پیزززززدا 
شززززززززززززززعاع  فرزنززززززززززززززدپروری را تحت

دهد و موانع اقزدام متعهدانزه  قرارمی
کنند.  را مشخص 

بررسااااااااای مفااااااااااهیم میااااااااال و تعهاااااااااد در 
فرزنااااادپروری باااااا اساااااتفاده از تمریناااااات، 

باز. آماوزم  ها استعاره فارد اساکی داستان
ات متعهدانااه و معرفاای موانااع اقاادام اقاادام

 متعهدانه. 

آمااوزم و توضاایح آن ااه 
مااؤنر اسااات و آن ااه ماااؤنر 

 نیست

جلسه 
 هفتم

گززرفتن  جمززع بنززدی فراینززد آمززوزش و 
 بازخورد.

کااودک )بااا  ی هآمااوزم نحااو هماااهنگی بااا 
کاااودک(. آماااوزم برخااای  باااازی روزاناااه باااا 
راهبردهااای فرزناادپروری مفیااد بااا توجااه بااه 

 شکایات شایع والدین

ارائه راهبرد فرزنادپروری  
گااااااااااااااارفتن » نادیاااااااااااااااده 

، جماع «شده ریزی برنامه
 بندی

جلسه 
 هشتم

 ابزار پژوهش
( PSIبامریناد ) فرزنادپروری های ساب  هاای پاژوهش حاضار از طریاق پرسشانامه داده

ر، مساتبد و یگ ساهل یرفتاار ی( دربااره الگاو3223ناد )یه بامریان ابازار از نظریاگردآوری شاد. ا
کااه  16ن پرسشاانامه شااامل یااشااده اساات. ا بخش( اقتباس قاااطع )اطمینااان  36ماااده اساات 

وه قاااطع و یگاار بااه شاایماااده د 36وه مسااتبد و یماااده بااه شاا 36ر، یگ سااهل ی هویماااده آن بااه شاا
ن نظار خاود را باه روم ین پرسشنامه، والادیشود. در ا یبه امر پرورم فرزند مربوط ممقتدرانه 

کامال  مخالفم )پاسخ شماره  1تا  3کرت برحسب پاسخ یل یا درجه 1اس یمق کاامال  3از  ( تاا 
شااود و بااا  گااذاری می نمره 5شااود و بااه ترتیااب از صاافرتا  ( انجااام می1مااوافقم )پاسااخ شااماره 

ها بار تعاداد ساؤایت هار بخاش نماره  مربوط به هر سب  و تقسیم آنهای  جمع نمرات سؤال
( پایایی سه خرده مقیاس به ترتیاب بارای 3223آید. بوری ) مجزا برای هر سب  به دست می

کارده اسات.  13/6و  11/6، 22/6گیرانه،  های مقتدرانه، مستبدانه و سهل سب  محاسبه 
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( و اقتااادار منطقااای -16/6)یری گ هم ناااین مساااتبد باااودن پااادر رابطاااه معکوسااای باااا ساااهل
(. در پاژوهش مشاتاقی، میرهاشامی و3121زاده، فارزان و خاادملو،  ( او دارد )حسان-12/6)

کرونبااااخ باااه ترتیاااب بااارای ساااب 3122پاشاشاااریفی ) های  ( پایاااایی باااا اساااتفاده از آلفاااای 
آمده اسااات.  دسااات به 72/6و  71/6، 71/6گیرانه  جو و ساااهل فرزنااادپروری مقتااادر، سااالطه

کااه مسااتبد بااودن مااادر رابطااه بااور گاازارم نمااود  ی در مااورد میاازان روایاای افتراقاای پرسشاانامه 
 ( دارد.-51/6( و اقتدار منطقی او )-11/6)گیری  معکوسی با سهل

 ها یافته
گااروه آزمااایش  کنتاارل ± 37/1) 5/11در ایاان پااژوهش میااانگین ساانی   11/12(،گااروه 

کارشناسای در± 33/5) یاع  ( بود. مدرک تحصیلی دیاالم و  گاروه، بیشاترین میازان توز هار دو 
گرفتااه اساات)حدود  کننااده را در بار  درصااد باارای هاار دو  01فراوانای تحصاایالت افااراد شاارکت 

 گروه(.
توصیفی شامل میانگین و انحرا  استاندارد متغیرهای پاژوهش باه تفکیا  های  یافته

آمده است. 2آزمون در جدول  آزمون و پس در پیشها  گروه

گروه. 2جدول  آزمون آزمون و پس ها در پیش میانگین و انحرا  استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک 
گروه آزمون پسآزمون پیشگروهمتغیر 

انحرا  استانداردمیانگینانحرا  استانداردمیانگین
سب 

مقتدرانه
11/2210/571/1113/1آزمایش
30/1651/153/1612/1کنترل

سب 
مستبدانه

53/3106/161/3761/1آزمایش
00/3177/261/3117/2کنترل

سب 
گیرانه سهل

11/3107/130/3251/1آزمایش
21/3111/123/3555/1کنترل
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کلموگرو  اسمیرنو ،  سطح معناداری در  تمام متغیرها بیشاتر با توجه به نتایج آزمون 
اساات، بنااابراین مفروضااه نرمااال بااودن محقااق شااده اسااتح جهاات بررساای همگناای  61/6از 

یانس کاه نتاایج آن نشاان داد، ساطح معنااداری بیشاتر از  Fاز آزمون ها  وار لوین استفاده شاد 
گروه می 61/6 یااانس  آمده در اناارات   دساات هااا یکسااان اساات. مقااادیر احتمااال  به باشااد و وار

  معناادار نیساتح بناابراین مفروضاه همگنای شایب 61/6تمامی متغیرهاا در ساطح   تعاملی
یااانس  تااوان باارای فرضاایه رگرساایون رعایاات شاادهح لااذا ماای کووار های پااژوهش از روم تحلیاال 

کرد. جهات بررسای انار آماوزم فرزنادپروری  مبتنای بار  چند متغیری و ت  متغیری استفاده 
ACT  یاانس  ، استبدادی و ساهلهای فرزندپروری )مقتدرانه بر سب کووار گیرانه( از تحلیال 
که نتایج آن در زیر آورده شد.  چند گردید   متغیری استفاده 

کوواریانس چند3جدول  کنترل پیش آزمون متغیرها در گروه متغیری روی میانگین پس . تحلیل   آزمون ها با 
 اتا ضریب مقدار احتمال خطای درجه آزادی درجه آزادی فرضیه F مقدار گروه

 21/6 662/6 7 1 150/33 21/6 انرپیالیی
 

کنترل در حداقل یکای از  نشان می 1نتایج جدول  گروه آزمایش و  که بین میانگین  دهد 
داری وجاااود دارد. بااارای مشاااخد شااادن تفااااوت  های فرزنااادپروری تفااااوت معنااای ساااب 

یااااانس تاااا  هااااا می میانگین کووار یااااانس متغیره در خروجاااای تحلیاااال  تااااوان از تحلیاااال  وار
که خروجی آن در جدول چند کرد   آمده است. 5متغیره استفاده 

کوواریانس تک متغیری بر 4جدول های  همؤلف. نتایج  تحلیل 
گروههای  سبک کنترل.های  فرزندپروری در   آزمایش و 

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

مقدار 
 احتمال

 ضریب اتا

سب  
 مقتدرانه

533/71 3 533/71 22/12 6663/6 731/6 
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متغیر
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
Fمجذورات

مقدار 
ضریب اتا احتمال

سب 
مستبدانه

713/13713/1 161/22355/6 622/6

سب 
گیرانه سهل

012/573012/57 365/226663/6 131/6

کنتاارل و آزمااایش در 5بااا توجااه بااه مقااادیر موجااود در جاادول  گااروه  های سااب   همؤلفاابااین 
گیرانه تفااااوت معنااااداری وجاااود داردح باااه عباااارت دیگااار آماااوزم  مقتدراناااه و ساااب  ساااهل

کاااهش سااب   ACTفرزناادپروری مبتناای باار  باعاا  افاازایش سااب  فرزناادپروری مقتدرانااه  و 
کم ی هگیران فرزندپروری سهل ذهنی  شاد. میازان ضاریب اتاا نشاان  تاوان مادران  دارای فرزناد   

کااه  تقریبااا   می % از سااب  13آزمااون متغیاار سااب  مقتدرانااه و  % تفاااوت نماارات پااس73 دهااد 
 باشد. می ACTگیرانه مربوط به تأنیر آموزم فرزندپروری مبتنی بر  سهل

کنتاااارل، مقاااادار مؤلفاااادر بررساااای  گااااروه  گااااروه آزمااااایش و   Fه سااااب  مسااااتبدانه بااااین 
کمتار از  باوده و در ساطح 161/22آمده مرباوط باه انار متغیار مساتقل، برابار باا  دست به آمااری 
کااهش ساب   ACTدار نیستح به عبارت دیگر آموزم فرزندپروری مبتنی بر  معنی 61/6 بار 

کم داری  ذهنی  تأنیر نداشاته و تفااوت معنای توان فرزندپروری مستبدانه مادران دارای فرزند  
کنترل ایجاد نکرده است.  ی ههای سب  مستبدان بین میانگین گروه  گروه آزمایش و 

 گیری نتیجهبحث و 
پژوهش حاضر به منظور بررسی انربخشی آموزم فرزنادپروری مبتنای بار پاذیرم و تعهاد 

کم های فرزنااد برسااب  کودکااان  تااوان ذهناای انجااام شااد. نتااایج ایاان پااژوهش  پروری مااادران 
پروری  های فرزنااد نشااان داد آمااوزم فرزناادپروری مبتناای باار پااذیرم و تعهااد باار بهبااود سااب 

کم شاده توساط  باا تحقیقاات انجام  مببات داشاته اسات. ایان یافتاهتأنیر  توان ذهنی مادران 
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( مبنی بر انربخشی درمان مبتنی بر پذیرم و تعهد بار بهباود 3120پوم و همکاران ) جوشن
( مبنی بر اناربخش باودن درماان مبتنای بار پاذیرم و 2631) 1فرزندیح مونتگمری -روابط والد

کودکااان  ( 2630و همکاااران ) 2مبااتال بااه اتیساامح واینتنگهااامتعهااد باار بهبااود ارتباااط والاادین بااا 
فرزناادی در -مبناای باار انااربخش بااودن درمااان مبتناای باار پااذیرم و تعهااد باار بهبااود روابااط والااد

( مبناای باار انربخشاای آمااوزم 3122نیا و همکاااران ) کودکااان مبااتال بااه فلااج مغاازیح و شاایرالی
کفایات فرزنادپرور ذهن فرزندپروری  گاهانه بر سالمت روان و  کودکاان باا نیازهاای آ ی ماادران 

 باشد.  ویژه همسو می
ی حاصال از ماداخالت شاناخت رواندر تبیین نتایج فوق به نظر میرسد  انعطا  پاذیری 

ACT های  در والدین توانسته است استرس والدگری را مدیریت نموده و باع  بهباود شایوه
کاه نشاان می پروری شود. شواهد فزاینده فرزند د میازان اساترس والادین بار دها ای وجاود دارد 
کرنیاا  و یو گااذاردح همان فرزناادپروری آنهااا تااأنیر منفاای میهای  شاایوه کااه  ( و 2662) 3گونااه 

کوورت هاااا و تقاضااااهای متعااادد و متغیااار   اند چالش ( ا هاااار داشاااته2635و همکااااران )4هاااا
کاه ممکان اسات باه تجر زا تبدیل می ای استرس فرزندپروری را به تجربه ،کودکان بیاات کند 

که والدین از تجربه آنهاا شارمنده  منفی درونی )احساسات و افکار منفی( مکرر تبدیل شود 
داری بااین اسااترس فرزناادپروری و  هسااتند. بااه طااور خاااص، تحقیقااات رابطااه منفاای و معناای

های  فرزناادپروری مقتدرانااه و ارتباااط مبباات و معناااداری بااین اسااترس فرزناادپروری و شاایوه
 ح2631و همکااااران، 5)کااااراپیتو گیرانه را نشاااان داده اسااات ساااهل فرزنااادپروری مساااتبدانه و

کاااه نشاااان می ،(. باااه طاااور مشاااابه2631، 6گاااراوز دهاااد ساااطوح باااایتری از اساااترس  شاااواهدی 
کاه دارای شایوه  که دارای سب  مستبدانه هستند، نسبت به والادینی  والدینی در والدینی 

                              
1.  Montgomery, D. 
2.  Whittingham, K.  
3.  Crnic, K. & Low, C. 
4.  Hakvoort, E.  
5.  Carapito, E.  
6.  Graves, A. 
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(. 2632، 1ماااااس پااااارک و والتونگیرانه هسااااتند، وجااااود دارد ) والاااادگری مقتدرانااااه یااااا سااااهل
کمتاااار مادرانااااه )داو کااااه اسااااترس والاااادین بااااا حساساااایت  کااااه  و  2مشااااخد شااااده اساااات 

کاااودک2632همکااااران کمتااار باااه  گرمااای  ااااه  (، پاساااخگویی و  و  (2662و همکااااران،  3)چ 
که مشخصه ویژگیهای سب  مساتبدانه 2661 ،و همکاران 4)زو تنبیهی بیشترهای  شیوه  ،)

کلیاادی در شااناخت روانپااذیری  اساات، ارتباااط دارد انعطا  کااه یاا  فرآینااد  و 5)هیااز ACTی 
( اسااات،  احتماااای تواناااایی والااادین را در پاااذیرم 2632و همکااااران،  6هیااازح2660همکااااران، 

)بااه عنااوان  باادون قضاااوت تغییاارات و افکااار و احساسااات منفاای درباااره تجربااه فرزناادپروری
کااه  ،مبااال، تردیااد بااه خااود تاارس( را افاازایش داده و هم نااین رفتارهااای مبتناای باار ارزم را 

های خااوب فرزناادپروری را )بااه  پاسااخهای حساااس نساابت بااه نیازهااای فرزندشااان و شاایوه
ح باارک و 2630 ،و همکاااران 7، باارای بیااان حمایاات و تعیااین محاادودیتح براساال عنااوان مبااال

رساااد  کناااد، بهباااود بخشااایده اسااات. باااه طاااور خااااص، باااه نظااار می ( تقویااات می2631 ،8ماااور
کننااده هیجااان باارای  ی در والاادین بااه عنااوان یاا  منبااع تنظیمشااناخت روانپااذیری  انعطا 

کناد، زیارا بار تواناایی  مقابله با تجربیات منفی خصوصی مربوط باه نقاش والادینی عمال می
ساساات و افکاار منفای شاان )باا پاذیرم بادون قضااوت اح والدین برای تنظایم احساسات

محاور باه جاای راهبردهاای اجتنااب یاا  مربوط به والدگری( و درگیر شادن بار رفتارهاای ارزم
کااه پاسااخ میتااأنیر  کنتاارل کااودک و شاایوه گااذارد، بااه نحااوی  های  های حساااس بااه نیازهااای 

(. تعهااااد مااااادر بااااه اقاااادامات و 2631 ،کنااااد )باااارک و مااااور خااااوب فرزناااادپروری را تقویاااات می
کاا یعناای اهمیاات دادن بااه -کنااد ماای ه ارزشااهای آنهااا را در اماار والاادگری ماانعکسرفتارهااایی 

کودک و ایجاد رابطه مببت مادر و فرزند باع  مشاارکت عااطفی بیشاتر در تعاامالت -رشد 

1.  Park, H. & Walton-Moss, B.
2.  Dau, A.
3.  Cheah, C. S.
4.  Xu, Y.
5.  Hayes, S.
6.  Hayes, S.
7.  Brassell, A.
8.  Burke, K. & Moore, S.
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کاااودک کاااودک و  مااای ماااادر و  کاااافی باااین پاساااخگویی باااه نیازهاااای  شاااود. ایااان امااار تعاااادل 
کااه ویژگاای بااارز شاایوه مطالبااه ( 3223 ،فرزناادپروری مقتدرانااه )باومرینااد های گری والاادینی را، 

 کند. است، تقویت می
و ها  در پااژوهش حاضاار والاادین موانااع اقاادام متعهدانااه را آموختنااد و در قالااب اسااتعاره
یاااابی، اجتنااااب و دلیل کاااه چگوناااه چهاااار عامااال آمیختگااای، ارز یافتناااد  یاااابی  تمریناااات در

ک-توانااد مااانعی باار ساار راه ارتباااط والااد می ننااد. ایاان آموزشااها احتمااای آنهااا را از فرزنااد ایجاااد 
کرده و انگیزه و امید بیشتری به آنان بارای  بی کم توجهی به تربیت فرزندشان رها  اعتنایی و 

العمااال مناساااب و ساااودمندتری نسااابت باااه رفتاااار  نظاااارت و فعالیااات داده اسااات تاااا عکس
باااا  فرزندشاااان نشاااان دهناااد. هم ناااین  آماااوزم فرزنااادپروری مبتنااای بااار پاااذیرم و تعهاااد

کرد تاا باه شایوه فرزنادپروری خاود  به کم   کارکردی به مادران  کارگیری ابزاری به نام تحلیل 
کاه آناان چگوناه باا  کارکردی به مادران آموخات  نگاهی متفاوت بیندازند و با تشریح تحلیل 

کنند. در این پژوهش مادران رابطاه باین پیشاایندها،  شان و یا هر فرد دیگری رفتار می کودک
کننااده کننااده و پیاماادها )تقویترفتااار  گاااهی و پااذیرم و  ها و تنبیااه  ها( را آموختنااد و بااا آ

کاه ایان امار  اقدام متعهدانه ی  الگوی تبادلی جدید بین خود و فرزندانشاان ایجااد نمودناد 
گردید.  ی هگیران منجر به تعدیل سب  فرزندپروری سهل  مادر 

گاااهی  تقویاات شااد ذهن یافاات آموزشااه ی هآ های  ا، تبیااین دیگااری باارای یافتااهناشاای از در
کم کودکان  که در ادبیات پژوهش بیان شد والدین  تاوان ذهنای باه  پژوهش است. همانگونه 

کااه دارنااد دانااش و مهااارت یزم در دسترسشااان نیساات، زیاارا شاارایط  دلیاال اسااترس باااییی 
ا هاای خودکاار ر زا باع  برانگیختن عالئام بادنی  و هیجاناات قاوی شاده و پردازم استرس

که در نتیجه افراد به صورت خودکار به تجارب برمی کانش نشاان می انگیزند  دهناد.  شاان وا
کودکاان اختصااص می دهناد،  هم نین این والدین بیشتر توجه خود را به رفتارهای منفای 

چنین ساوگیری تاوجهی باه رفتارهاای منفای فرزنادان باا توجاه خنبای یاا مببات باه رفتارهاای 
کاارده تر شااده و در  ای تر و تکانااه شااوند والاادین حساااس و موجااب می کودکااان تااداخل ایجاااد 
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کمتاری از خاود نشاان دهناد. ذهن گااهی ایجااد شاده در  بساتر  مجموی مهربانی و صابوری  آ
کما  ، با شکساتن چرخاهACTآموزم فرزندپروری   های افکاار منفای و تکاراری باه والادین 

کاودک خاود کنند تا به جای توجه افراطی به نشاخوارهای ذهنای خاود با می ه نحاوه تعامال باا 
کودک باا نگااهی بااز و غیار  توجه داشته باشند و به جای توجه سوگیرانه و تفسیر منفی رفتار 
کاه  کنناد. هماانطور  کنناد و فرزنادپروری ارزم محاور را دنباال  قضاوتی باا فرزندشاان تعامال 

کااااه فرزنااااد پاااارو3122نیا، رمضااااانی و سااااودانی ) شاااایرالی یافتنااااد  ری ( در پااااژوهش خااااود در
کفایت فرزند ذهن گاهانه بر  کودکان با نیازهای ویژه مونر است. آ  پروری مادران 

کید بار خاود زمیناه های  شاده تبیاین دیگاری بارای یافتاه سازی ای باه جاای خاود مفهوم تأ
باه ماادران آموخات تاا بتوانناد باین خاود )باه  ACTاین پژوهش است. فرزنادپروری مبتنای بار 

و احساساتش تماایز قائال شاوند و مریات اصالی ایان شایوه  درک عنوان فرد  هوشیار( و افکار 
گااهی )مابال مان ماادر  که در آن محتاوای آ کند  که خود را به صورتی تجربه  از خود، آن است 

(. در 3120رساااد )عظیمااای فااار و همکااااران،  نظر نمی کنناااده باااه بیکفاااایتی هساااتم(، تهدید
ره صفحه شاطرنج اساتفاده شاد. پژوهش حاضر برای رساندن مادران به این هد  از استعا

هاای شاطرنج  که در این استعاره "خود" به عنوان صفحه شطرنج و افکار و احساساات مهره
گرفته می کارآمادی  شد. به طور خالصه درک  خود  زمیناه در نظر  کااهش نگارم نا ای سابب 

 کند.  های تعاملی مببت و بهبود مادران را  فراهم می مادران و افزایش الگوی
گار چاه آماوزم فرزنادنکته  کاه  پروری مبتنای بار  قابل ذکر در نتایج ایان پاژوهش آن اسات 

ACT کاااهش سااب  فرزناادپروری  مسااتبدانه بااه لحاااظ آماااری تااأنیر  داشاته ولاای ایاانتااأنیر  بار 
که نمارات پایش آزماون در  دار نیست. با عنایت به نتایج داده معنا ها دلیل این امر آن است 

کااه مااداخالت آموزشاای بتوانااد تغییاار  ایاان متغییاار از همااان ابتاادا در سااطح بااای نبااوده اساات 
کند.   معناداری در آن ایجاد 

کم دراین پژوهش تماام ماادران چاه آن کاه یا  فرزناد  اند یاا بیشاتر و یاا  داشاته تاوان هاایی 
کم کاودک  گرفتاه شاده  اینکه عالوه بر  تاوان، دارای فرزناد عاادی باوده یاا خیار، یکساان در نظار 
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شااان تااأنیر بگااذارد و  های والدگری های فرزناادپروری و شاایوه توانااد باار سااب  اساات و ایاان می
کم کودکان   کنترل سان  ذهنی  با توان هم نین به دلیل اینکه پژوهش حاضر بر روی مادران 

گروه هاای  و مقطع تحصیلی )ابتدایی( انجاام شاده بناابراین تعمایم نتاایج باه پادران و ساایر 
شااود پژوهشااهایی بااه منظااور  ساانی و سااایر مقاااطع بااا محاادودیت همااراه اساات. پیشاانهاد می

تعیین انربخشی این روم روی سایر متغیرهاای مرباوط باه ساالمت روان ایان والادین انجاام 
یاادی را تجرباه گیرد. هم نین به  گنااه ز که این والادین خاود انتقاادی و احسااس  دلیل این 

کنند، پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی، این روم را با تلفیق روشهای شفقت به خود باه  می
گیرنااد. بااا عنایاات بااه نتااایج نویااد پیشاانهاد  ACTبخش آمااوزم فرزناادپروری مبتناای باار  کااار 

کز مشا می آماوزم خاانواده هاای  وره آماوزم و پارورم و دورهگردد از این روم مداخله در مرا
کلینی  کودکااان  در ماادارس و  کااز ماارتبط بااا نگهااداری  کودکااان و سااایر مرا هااای مشاااوره بااا 

صاحیح  ی هو نحاو ACTشود برناماه آماوزم فرزنادپروری مبتنای  استفاده شود. پیشنهاد می
کارشناسااان هااای آموزشاای تهیااه شااده و بااا نظااار هااای آن بااه صااورت فیلم اجاارای تکنی  ت 

گیرد. کودکان در اختیار عموم قرار   حوزه خانواده و 

 مالحظات اخالقی پژوهش
کنندگان برای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خاود را اعاالم نمودناد و  تمامی شرکت

 اطمینان یزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است. 

 سهم نویسندگان
ایناد پژوهشای را باه تنهاایی مادیریت نماوده و مسائول نویسنده مسئول تماامی مراحال فر

 .نگارم مقاله است

 حمایت مالی
انربخشاااای آمااااوزم فرزناااادپروری مبتناااای باااار پااااذیرم و تعهااااد » ایاااان مقالااااه بااااا عنااااوان

کم های فرزند برسب  کودکان  کارشناسای  مستخرج از پایاان «توان ذهنی پروری مادران  ناماه 
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یافت نکرده است.سسه ای حؤارشد دانشجو است و از هی  م مایت مالی در

تعارض منافع 
  گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد. های این مطالعه هی  یافته

قدردانی
کم کودکااان  کارکنااان و والاادین  کااه در  از  تااوان ذهناای دبسااتان اسااتثنایی نسااترن بجنااورد 

کردند سراسگزاری می .گردد انجام این پژوهش ما را یاری 

 منابع
ان کااودکبا ینیالت عماده در مصاااحبه بااالکمشاا ی(. بررساا3122ارجمنادنیا، یح یعقااوب نااژاد، سح و مادیرخازنی، س، )

کودکان استثنایی. یتوان ذهن کم  .02-12(، 3،)31. سال فصلنامه ایرانی 
گاهانااه باار سااالمت ذهن (. انربخشاای آمااوزم فرزناادپروری 3122خح رمضااانی، مح و سااودانی، م، )  شاایرالی نیااا، روان و  آ

کودکان با نیازهای ویژه. مجله پژوهش  .76-23(،70)32مشاوره، های  کفایت فرزندپروری مادران 
های فرزناادپروری  (. انربخشاای آمااوزم تحلیاال رفتااار متقاباال باار سااب 3121اقبااالی، مح موسااوی، سح و حکیمااا،  ، )

 .37-20(، 2)1، ی خانوادهشناس روان .مادران
هاای والادینی( بار  های فرزنادپروری )مهارت (. تأنیر آموزم ساب 3121رضائیان، ح، ) بشردوست، نح زندی پور، طح و

 .01-21(، 2)2 مجله مطالعات زن و خانواده،ی فرزندپروری.  نگرم مادران باردار نوبت اول به مقوله
کمااال3122کنش، اح و حیااادری، م، ) جهااانبخش، مح خاااوم  Aگرایی ساااالم و ناساااالم و تیاااپ شخصااایتی  (. مقایساااه 

 .112-113(، 2)1، فصلنامه خانواده پژوهیشده دانشجویان.  های فرزندپروری ادراک برسب 
(. فرزناادپروری اخااالق محااور: تعریااف، مبااانی و اصااول تربیتاای مبتناای باار آرای 3122دهدساات، کح و اساامعیلی، م، )

.226-120(، 71)32طباطبایی. فصلنامه علمی پژوهشهای مشاوره،  عالمه
)چاااپ پااانزدهم( تهران:انتشااارات تحقیااق در علااوم رفتاااریهااای  روم(. 3117ساارمد، زح عباااس، بح و حجااازی، ا، )

گه.  آ
کودکااان بااا و باادون 3121شااجاعی، سح ایمااانی، مح تیمااوری، مح و شاااهین، م، ) (. مقایسااه سااب  فرزناادپروری والاادین 

 .366-330،(06) 31 های مشاوره، پژوهشاختالل طیف اوتیسم. 
سااانجی تاااانیرآموزم مااادیریت والااادین و  (. هم3120زاده، مح و عابااادی، احماااد، ) فااار، مح جزایاااری، رح فااااتحی یعظیم

کودکااان دچااار -آمااوزم فرزناادپروری بااا روم درمااانگری متمرکااز باار پااذیرم و تعهااد در رابطااه مااادر کااودک مااادران 
.22-322 ،(25پیاپی ) 7،2،درمانی خانواده و روان مشاورهمجله سازی شده.  مشکالت رفتاری برونی
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کباار علی ر آمااوزم باار ی(. تااأن3123زاده آراناای، زح تقااوی، تح شااریفی، نح نوغااانی،  ح فقیااه زاده، سح و خاااری آراناای، م، ) ا
دوماهناماه . یرو یساازگار یر بار اسااس تئاوریآموزم پذ یان عقب مانده ذهنکودکمادران  یاجتماع یسازگار

 .321-315(، 2)30 ض،یف یپژوهش –یعلم
کرمی منش، وح و محمودی، م، )  یشاناختی بار ساالمت روانا مداخالت روان ی(. فرا تحلیل انربخش3122فرامرزی، سح 

 . 12-360(، 31)5، ی بالینیشناس روانفصلنامه . یبا نقد ذهن کودکانی هخانواد
کودکاان مبتالباه به مادران برافساردگ ACT(. انربخشی آموزم فرزندپروری مبتنی بر 3120فقیهی، مح وکجبا ، م، ) ی 

 . 07 -12(، 52)31، فصلنامه خانواده پژوهیلب وکام: ی  پژوهش مورد منفرد.  شکا 
کری نیاا، ایارج، ) داناش  سازشای رفتاار باا والادین فرزنادپروری های ساب  (. رابطاه3125قطاب زاده اسارار،  ح و شاا

کودک،ذهنی .  توان کم آموزان  .52-11(، 1)2 فصلنامه سالمت روانی 
کودکااااان اسااااتثنایی و چالش3123، م، )نیکمیجااااا  336شااااماره  مجلااااه تعلاااایم و تربیاااات اسااااتثنایی.هااااای مااااادران.  (. 

 .22اردیبهشت 
(. مقایسااه سااازگاری اجتماااعی مااادران دختااران 3110، سح محماادخانی، پح وکریملااو، م، )پورزمااانیکوهسااالی، مح 

هاا  بخشای در بیماری نامه توان ویژهکاشان. مانده ذهنی آموزم پذیر با مادران دختران عادی شهر  کودکان عقب
 .56-51(، 22)1، و اختالیت روانی

های  های فرزندپروری ارزشمند بارای ساال : مزایاولذتACT( راهنمای فرزندپروری با 3127، )ایمیکوین، لح و مورل، 
یخ بااه زبااان . ترجمااه سااجاد بهراماایح علاای فیضاای و زهراخااوم چشاام. تهااران: انتشااارات اباان سااینا. کااودکی )تااار

 اصلی ندارد(.
یکارد آدلار 3123مرادی، ز، ) کااهش نشاانه –(. بررسی انربخشی آموزم مادران با رو های اخاتالل نافرماانی  درایکاورس بار 

کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. ای. پایان مقابله  نامه 
کودکاا3121ملکشااهی،  ح فالحاای، م، ) ان معلاول ذهناای تحات پوشااش مرکااز (. مشاکالت رواناای اجتمااعی والاادین 

 .52-13(، 1)31 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان،-فصلنامه علمیآباد.  بهریستی خرم
گاااال پاااارور، م، )آقاااااییمااااؤذنی، طح  های  فرزناااادان باااار اساااااس شاااایوه یهای دلبسااااتگ بیناااای سااااب  (. پیش3121، اح و 

 .17-22 ،(21)7، فصلنامه آموزم و ارزشیابین. یوالد یفرزندپرور
حال های  (. تاأنیر درماان مبتنای بار پاذیرم و تعهاد بار اساترس والادگری و ساب 3127میرزایی, هح و خالصه زاده, گ، )

.11-22(, 5)0 ,خانواده  و  پژوهشنامه اسالمی زنان-B تعارض زنان متأهل.
قاااش ساااب  (. ن3121همتااای علمااادارلو، قح حساااین خاااانزاده، یح ارجمنااادی، مح تیماااوری آسااافی ی، مح و طااااهر، م )

کم کودکااان پیش یبیناای مشااکالت رفتااار مااادران در پیش یفرزناادپرور مجلااه تعلاایم و تااوانی ذهناای.  دبسااتانی بااا 
 .7-30،(1)35 تربیت استثنایی،

کااهش افسااردگی و 3120یوسافی، زح و هماایی، فاطماه، ) (. انربخشای آمااوزم بهباود خلاق مبتنای بار پااذیرم و تعهاد بار 
 .210-251(, 2)5 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, شهر. ران در زرینهای فرزند پروری ماد بهبود سب 
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