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Abstract 
The present study aims to determine the effectiveness of 

mindful parenting training on the overreactivity and 

parent-child relationship quality of mothers of preschool 

children. The statistical population include all mothers of 

preschool children studying in schools in two educational 

areas in Ahvaz. In terms of objectives, this is an applied 

research. The research design was a pretest-posttest with a 

control group. The sample consisted of 50 mothers of 

preschool children who were randomly divided into an 

experimental group and a control group. The Pianta’s 

Parent-Child Relationship Scale (PCRS) and the Arnold’s 

Parenting Scale (PS) were used to collect data. The 

educational intervention was presented to the experimental 

group in eight sessions (90 minutes each), while the control 

group received no intervention. Finally, data analysis was 

performed by the analysis of covariance method using 

SPSS-23. The results showed that mindfulness training 

was effective in reducing overreactivity and improving the 

quality of parent-child relationship among mothers of 

preschool children. 

Keywords: Mindfulness Parenting Training, Quality of 

Parent-Child Relationship, Children, Preschool, 

Overreactivity. 

 دهیچک
آگاهانه ذهن یفرزندپرور یاثربخش یحاضر با هدف بررس کاربردیپژوهش 

فرزند در مادران کودکان -والد ۀرابط یفیتو بهبود ک یافراط یریپذبر واکنش
مادران  شامل پژوهش ینا یآمار ۀ. جامعشده استانجام  دبستانییشپ

سال  که در استآموزش و پرورش شهر اهواز  2 ۀناحی دبستانییشکودکان پ
روش  هو ب کردندیم یلتحص یهناح یندر مدارس ا 1397-1398 یلیتحص

 -آزمونیشبا پ آزمایشییمهدردسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع ن
نفر از مادران  50ماهه بود که در آن دو یگیریآزمون و با گروه گواه و پپس

 25و  یشینفر گروه آزما 25در دو گروه ) یصورت تصادفکودکان انتخاب و به
-والد ۀرابط یاسها از مقهداد یآورجمع یشدند. برا قرار دادهنفر گروه گواه( 

استفاده شد. سپس ( PS)آرنولد  ینیوالد یاس( و مقPCRS) پیانتا فرزند
صورت بار به یک یاهفته ای،یقهدق 90 ۀجلس هشتدر  یآموزش ۀمداخل
نکرد  یافتدر یااما گروه گواه مداخله ،اجرا شد یشیگروه آزما یبرا یگروه

انجام شد. هر دو گروه قبل و  یگیریو در ادامه پس از هشت هفته جلسه، پ
 ۀهفته در مرحل هشتپس از گذشت  یزجلسات مداخله و ن یانپس از پا

کمک هها بداده یلتحل درنهایتپژوهش پاسخ دادند.  یبه ابزارها یگیری،پ
انجام شد.  SPSS 23افزار با استفاده از نرم یانسکووار یلتحل یروش آمار

 یافراط یریپذآگاهانه بر واکنشذهن یدپرورآموزش فرزن دهدمینشان  یجنتا
 یناثر داشته و ا دبستانییشفرزند در مادران کودکان پ-والد ۀرابط یفیتو ک
گرفت که  یجهنت توانیم ینبنابرا ؛مانده است یدارپا یگیریدر مرحله پ یرتأث

و بهبود  یافراط یریپذآگاهانه بر کاهش واکنشذهن یآموزش فرزندپرور
 مؤثر است. دبستانییشفرزند در مادران کودکان پ-والد ۀرابط یفیتک
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 مقدمه
 یمشسرنوشت، سبک و خط ییندر تع یاست که نقش مهم یفکر یهاو ارزش یتشخص گذاریهپا ینخانواده اول

 ؛است یو اجتماع یروان یوندهایپ ترینیقشامل عم یو عاطف یواحد اجتماع ینترفرد دارد و مهم یندهآ یزندگ
فرد در خانواده  یترشد شخص یاناقع بنودنبال دارد. درفرد و جامعه را به ۀجانبکه سالمت همه یاگونهبه
خانواده  (.2012باکمن، کوتسنوک و دوران،  لیچاک، دوران،؛ 1392 یابانی،ک زادهیل)اسماع شودیم ریزییپ

 یاز کارکردها یکیروست. هروب یمتنوع یهاهرکدام با چالش ینتأم یدارد که در راستا یمختلف یکارکردها
 یتمراقبت و ترب میان، ینفرزندان است، در ا یو آموزش یتیو توجه به مسائل ترب 1یخانواده فرزندپرور یاساس

 یشناسروان ۀمورد عالق یهااز حوزه یکیرو یناز ا .است ینخانواده و والد یهااز چالش یکیمؤثر فرزندان 
 ۀکودکان و پرداختن به حوز یاجتماع هاییتبر رشد قابل ینوالد یتیترب یهاروش یرتأث یچگونگ 2رشد

است  یژهو یها و رفتارهاشامل روش پیچیده یفعالیت ی(. فرزندپرور2015 یچی،است )فورگان و ر 3یفرزندپرور
 یفرزندپرور یهایوهو اساس ش یه. درواقع پاگذارندیم یربر رشد کودک تأث یکدیگردر تعامل با  یاطور مجزا که به

 اسچربر، و کوزیل یی،گومک یسپولی،کودکانشان است )ر 4کردنکنترل و اجتماعی یبرا ینوالد یهاتالش ینمب
 کندمیمواجه  یمختلف یهارا با چالش یندر مراحل مختلف رشد کودکان، خانواده و والد فرزندپروری(. 2013

 یاتیخاص و ح هاییژگیدلیل بروز ومراحل رشد کودک به ینتراز مهم یکیعنوان به دبستانییشو مرحلۀ پ
 یدر رشد کودک تلق ینقطۀ عطف تواندیبرخوردار است که م اییژهو یتکودک از اهم یتدر رفتار و شخص

 شودمی یاریبس یو اجتماع یروان یجانی،ه ی،شناخت ییراتکودک دستخوش تغ یتشخص ،دوره یندر ا یراز ؛شود
 یکی زندگی اولیه هایسال واقع در. شودیم یزیریبزرگسال کودک براساس آن پ یتشخص یادیکه تا حدود ز

دورۀ رشد و تحول فرد  ترینیعمرحله سر ینا یط یراز رود؛می شماربه تحول و رشد مراحل ترینانیبحر از
مراحل رشد  یربر سا یداریپا یراتتأث ی،روان یا یجسم یبگفت هرگونه آس توانیرو ماز این افتد؛یاتفاق م
 (1993 رامی، و رامی ؛2005 پوپی، و کلوثیر اونوناکو، کوهن،) داردانسان 

از  یعوامل خانوادگ دهدیکودکان نشان م یوم مشکالت رفتاراعوامل مؤثر بر بروز و تد یبررس
نشان  یکمتر یکه مشکالت رفتار یو کودکان هستندکودکان  یبروز مشکالت رفتار یقو هایبینیشپ
؛ هاگز، 2014)والر و همکاران،  گیرندیکار مرا به یمؤثرتر یگرالدو یدارند که رفتارها ینیوالد دهند،یم

 یسبک فرزندپرور یعوامل خانوادگ ینتراز مهم یکی دهدیها نشان م(. پژوهش2016 یلد،و گلدف یبراسسک
و با توجه به ابعاد  کندیم یمعرف ینعنوان کارکرد والدرا به فرزندپروری سبک( 1991) بامرینداست.  ینوالد

                                                           
1. parenting 

2. developmental psychology 

3. Parenting 

4. socialization 
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 میان، ین. در اکندیم یمتقس 6یرانهگو سهل 5، مقتدرانه4آن را به انواع مستبدانه 3و کنترل 2ی، گرم1یرفتار
 –والد ۀرابط یفیتک ، بردارد یاز مشکالت رفتار یارینقش چشمگیری در بروز بس 7مستبدانه یسبک والدگر

. سبک شودیخود م یوالدگر یدر ارائۀ رفتارها ینوالد 8یافراط یریپذو سبب واکنش گذاردمی یرفرزند تأث
 یتحما یینپا یزانم یدار،و ناپا 11، انضباط خشن10باال یت، سطح محدود9مستبدانه با کنترل سخت یفرزندپرور

در روابط خود با  یو صمیمیت یگرم هیچ یسبک فرزندپرور ینبا ا ین. والدشودیمشخص م یو گرم 12یعاطف
و  یمپلو چرا برآورده کنند )گ چونیها را بآن یها و تقاضاهاکه فرزندان خواسته منتظرندو  ندارندفرزندان 

 والدین(. 2004 هپنی، و بوگنتال) است یافراط یریپذمستبدانه راهبرد واکنش ی(. فرزندپرور2002هالند، 
 یشتریبا شدت ب یلدل ینو به هم کنندیادراک م یدعنوان تهدبه یشتررا ب یشفرزندان خو یرفتارها یرپذواکنش

)مستبدانه( از  13با ارائۀ انضباط خشن یافراط پذیریواکنش(. 2006 بوگنتال، و مارتورل) دهندیواکنش نشان م
مانند  یزیکیف یهاشکال مختلف تنب یری،گمانند سخت یزآمخشونت یاز رفتارها یجمله اعمال انواع گوناگون

مانند فریادزدن،  ییرفتارها ینهمراه است. همچن ینسوزاندن کودک توسط والد یحت یاضرب و شتم، لگدزدن 
شده است  یمعرف ینوالد یافراط یریپذعنوان واکنشبه ینوالد یزدن از سوتهدیدکردن، دستوردادن و برچسب

 یاجبار یانضباط یمستبد با راهبردها ینوالد 14خانواده یبییند تخرافر یۀنظربراساس (. 2004 هپنی، و بوگنتال)
 ینا براساس. شوندیرو مهکودک خود روب یرفتار یهابا چالش یزیکیو ف یمانند خشونت کالم یدکنندهو تشد

و فرزندان و اثر آن بر  ینروابط والد یالگوها ی( به بررس1395 ی،به نقل از نگهدار 1992) 15پاترسون یهنظر
 یافتدر یترمبهم یمنف هایفرمانکه فرزندان دشوار،  ه استو دریافت هفرزندان پرداخت یمشکالت رفتار

 یدسرزنش، تهد ی،افراط یا یفنظارت ضع ینوالد یوالدگر یهادر مهارت یینارسا ینترمهم کنند. همچنینیم
 یندبامر یۀمستبدانه در نظر یفرزندپرور وۀیاست که معادل ش یبدن یهاز تنب بسیارزدن به فرزند و استفادۀ و نق

 ( است.1971)
 ید،شامل تهد یهیتنب یکرداز رو یشترمستبدانه ب یبا سبک فرزندپرور ینکه والد دهدمیها نشان پژوهش

                                                           
1. behavioral 

2. warmth 

3. control 

4. tyrannical 

5. powerful  

6. missing  

7. autocratic parenting style 

8. over reactivity 

9. strict control 

10. high level of limitation 

11. rough discipline 

12. low level of emotional support 

13. harsh discipline  

14. coercive family process theory 

15. Paterson, D. G.  
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و خودشان  کندمیکودک را محدود  1، خودپیرویکنندیاستفاده م یصورت اجباربه ینکردن قوانانتقاد و دیکته
کارگیری ه(. ب2006 تنن، و پلهام دهارت،) فرزندشان مناسب است یبرا ییکه چه رفتارها گیرندیم یمتصم
 یفاا یو نوجوان یدر دوران کودک یمشکالت رفتار ۀدر توسع ینقش مهم ینانضباط خشن توسط والد ۀشیو

با سطوح باالتر مشکالت سالمت روان و رفتار در  یفرزندپرور ۀشیو ینها اپژوهش یجبا توجه به نتا کند.یم
 موستو ایزارد، کوستا، ترنتا فاین، ؛2007 همکاران، و بندر ؛2012و همکاران،  ارتباط دارد )جوسن یدوران کودک

 2کودک–مادر ۀرابط یفیت، کاستکودک در ارتباط  یکه با مشکالت رفتار یعوامل دیگر از(. 2004 کمپبل، و
 کندیکودک بروز م–مادر میانتعامالت متقابل  یانمادر است که در جر یسبک والدگر آنمنظور از  که است

و  یتعشق و امن یجادا یبرا یاتیمهم و ح یاکودک رابطه-مادر ۀ(. رابط1395 ی،و هاشم نیایمانپ ی،)خانجان
 یشهر یمطور مستقبه یتو امن یمیتکه احساس عشق، صم استکودک  یارتباطات برا یایمعرف دن یننخست

فرد از رفتارها، احساسات و انتظارات منحصربه یبیرابطه شامل ترک ین(. ا2012 کارنزهولت،روابط دارد ) یندر ا
 ۀو آیند یو روابط فعل یرا بر رشد، سازگار یرتأث یشترینکه ب است یکدیگروالد و کودک در ارتباط با  یبرا

 یالگوساز ی،محافظت افراط ی،طردکردن، کنترل افراط مانندکودک –دارد. نوع روابط مادر یگرانکودک با د
نقش  یدوران کودک یکالت رفتاردر بروز مش ینو خشک والد یرمنطقیغ یو باورها یاضطراب یرفتارها

 ایکه نظریه 3«ینیوالد یرشپذ-طرد» یۀنظر براساس(. 1395 ی،و هاشم نیایمانپ ی،)خانجان دارد ییبسزا
 یگرو د یامدهاعلل پ یینو تب بینییشاست و هدف آن پ یشدن و تحول در طول زندگاجتماعی ۀدربار یتجرب

 ،افراد مهم یادراک طرد از سو یاست،و فرزندان در تمام دن یندر روابط والد یرشپذ-طرد ۀعمد یهاهسته
ادراک طرد  یه،نظر ینا براساسمنجر شود.  یمنیبه اضطراب و حس ناا تواندیم 4بستگیدل یهاچهره یژهوبه

مشکل در  یا 5یرپذفعل یپرخاشگر ی،خشم، پرخاشگر .1مرتبط است:  یتیشخص یژگیهفت و یریگبا شکل
زمان شدت و شکل  ی،به فراوان ی)وابستگ 7یاستقالل دفاع یا 6یوابستگ .2 رفتار خصمانه و خشم، یریتمد

 ،11یعاطف ثباتییب .6، 10یدهی عاطفپاسخ عدم .5، 9دیدهیبآس یخودکارآمد .4، 8ینفس منفاعتمادبه .3طرد(، 
که روابط  ی، مادراندهندمی نشان مطالعات(. 2012 روهنر، و خالقی ؛2004 روهنر،) 12یابه دن یمنف یدگاهد .7

و  ی، مشکالت رفتار13اختالالت خواب ی، فرزندانشان داراندارندبا کودکان خود  یمناسب یفرزند–والد

                                                           
1. selfishness 

2 . quality of the mother-child relationship 

3. parental acceptance-rejection theory 

4 . attachment figures 

5. passive aggression 

6. dependence 

7. defensive independence 

8. impaired-self esteem 

9. impaired-self efficacy 

10. emotional unresponsiveness 

11. emotional instability 

12. negative world view 

13. Sleep disorder 
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(. 2008و افرون،  یبراسس یسکوک،هستند )سونگ، ه یشتریب 1شدهسازییو مشکالت برون یناسازگار
 ؛وجود دارد ارتباطکودک -مادر ۀرابط یفیتآگاهانه و کذهن یفرزندپرور ینب یشواهد پژوهش براساس ینهمچن

 یعتآرام و هماهنگ با طب یبه فرزندشان قادرند موضع یآگاهذهن یدگاهد گرفتندرپیشبا  یندرواقع والد
 و کاستورث دانکن،دارد ) یشتریها انطباق بآن یها و اهداف فرزندپرورگیرند که با ارزشبفرزندشان درپیش 

در کاهش  یراخ یهاسال یتوجه به شواهد پژوهش که با یفرزندپرور هاییوهاز ش یکی(. 2009 گرینبرگ،
 یوالدگر یفیتموجب بهبود ک ینو همچن بودهکودکان مؤثر واقع  یو مشکالت رفتار شدهسازییبرون یرفتارها

 ؛2008 یفو،و رست یشاترآگاهانه است )بوگلز، هوگستد، وندان، دذهن یاست، فرزندپرور شدهدر مادران  یژهوبه
مؤلفه  چهارآگاهانه ذهن ی( فرزندپرور1997) ینو کابات ز یننظر کابات ز براساس(. 2014 همکاران، و سینگ

 :دارد
 یازهایشفرد کودک، احساسات و نمنحصربه یتاز ماه یعوس یآگاه. 1
 دادن با توجه کاملحضورداشتن و گوش یبرا ییتوانا .2

 یندو ناخوشا یندهمۀ مسائل خوشا یرشو پذ ییشناسا یص،تشخ .3

مشفقانه( و صورت مهربانانه )به یحالعمل درست و صحپاسخ و عکس یادگیریها و واکنش ییشناسا .4
 (.2014 رستیفو،و  بوگلزشفاف )

، 3طرفانهیب یرش، پذ2سپردنیند گوشافر پنجآگاهانه شامل ذهن ی( فرزندپرور2007) دانکن ۀگفت براساس
متمرکزماندن بر  ۀآگاهانه به مراقبان اجازاست. پاسخگویی ذهن 6یجانیه یو آگاه 5، شفقت4یمیخودتنظ

پاریش، پری) کندیو پاسخگویی مناسب را فراهم م یبه تعامالت جار یدهارزش ی،از عمل و یکودک، قدردان
 یفرزندپرور وۀیش یاثربخش سازوکار بارۀحوزه در ین(. پژوهشگران ا2016 سیبینگا، و وب کوپلندلیندر،

 یکه آموزش فرزندپرور اندنشان دادهمطالعات  یاند. از جمله برخاشاره کرده یمختلف هاییینآگاهانه به تبذهن
و مشکالت  یکودک، مشکالت رفتار یروان شناسییبآس یهاو نشانه یآگاهانه، استرس فرزندپرورذهن

 و بارتمنز؛ پذارست، 2015)کاستورث و همکاران،  دهدیمرا کاهش  ینشناختی کودک و والدسالمت روان
 یبرا یاساس یخانواده، اصل یزندگ یفیتو فرزندان و ک والدین روابط(. 2014 همکاران، و سینگ ؛2021 بوگلز،

کودک و  یفرزند، کاهش مشکالت رفتار-تعامل والد یفیتاز بهبود ک یهدف اصل .سالمت کودکان است
از جمله نظم و انضباط قاطعانه و کاهش  یفرزندپرور یهابهبود مهارت ی،موافق اجتماع یرفتارها یشافزا

فرد  ینترعنوان مهمبه ینگرش مادر به فرزندپرور ییر(. با تغ2015است )داموداران،  ینوالد یدگیاسترس و تن
سبب کاهش  نگرش ییرتغ این همچنین .را اصالح کرد یفرزندپرور یوبچرخۀ مع توانیکودک، م یزندگ

                                                           
1. externalized problems 

2. listening 

3. non-judge mental acceptance 

4. self-regulation  

5. compassion 

6. emotional awareness 
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 و پورزندی بشردوست،) شودیدر مادران م یبرداشتن عامل اضطراب و ناخشنود یاناختالالت کودکان و از م
در  نیز( 2018) کارثورن و( 2016) بوگلز و ونیک مولدر، وندرس دیبورین، مپلینک،(. 1393 رضائیان،
فرزند را در -والد ۀرابط یفیتو بهبود ک 1یاسترس فرزندپرور ی،افراط یریپذخود کاهش واکنش یهاپژوهش

 ۀشده در داخل کشور بر نمونانجام یهاگزارش کردند. پژوهش ینآگاهانه به والدذهن یاثر آموزش فرزندپرور
 ی،گروه سن یندر ا یربالینیغ ۀنمون یکرد استفاده شده است و برایرو ینا یدرمان ۀصورت گرفته و از جنب ینیبال

پژوهش حاضر  ؛ بنابراین، انجام نشده استکند یبررس یشگیرانهجنبۀ پ را از یکردرو ینا یکه اثربخش یپژوهش
 :دارد یت( اهمی)کاربرد یو عمل یاز دو جنبۀ نظر

 یهاهارتمآن در تحول  یتفرزند و اهم-والد ۀرابط یفیتک بارۀدر یاطالعات تواندیپژوهش حاضر م
 یرزندان و تأثبه فر یشخو یانضباط هاییوهدر اعمال ش ینوالد یافراط یریپذکودک، کاهش واکنش یاجتماع

فرزند فراهم -ت مادردر تعامال یو یسبک والدگر ۀآن در ارائ یتاهمهمچنین فرزند و -والد ۀرابط یفیتآن بر ک
راکز بهداشت و ممدارس و  مانند یآموزش هاییطبا استفاده در مح تواندیپژوهش م ینا یجنتا ینهمچن کند.

فرزند -والد ۀبطرا یفیتک یتو اهم یافراط یریپذواکنش یرآموزش خانواده تأث یهاکالس یلتشک درمان و با
 هاییدگاهوزافزون درشد ر با وجود. کندآگاهانه الزم را ارائه ذهن یفرزندپرور یهاو آموزش یادآور شودرا 

ها پژوهش یشترب که دهدیها نشان مآگاهانه مرور پژوهشذهن یفرزندپرور بارۀدر یو مطالعات اثربخش ینظر
 یمحدود یپژوهش تیاادب اند. همچنینپرداخته ینیبال ۀآگاهانه بر نمونذهن یآموزش فرزندپرور یبه اثربخش

 یشینۀبا توجه به پ ؛ بنابرایناندپرداخته یشگیریو با هدف پ یربالینیغ ۀبر نمون یوهش ینا یاثربخش یینبه تع
کودکان و  یفتاراز مشکالت ر یشگیریپ یتبا قابل یکردیعنوان روآگاهانه بهذهن یموفق آموزش فرزندپرور

و کاهش  یشگیریها پدر خانواده یامشاوره یکردهایاهداف رو ینتراز مهم یکینکته که  ینبا توجه به ا
 یموزش فرزندپرورآ یااست که آ هداد سؤال پاسخ ینو فرزندان است، پژوهش حاضر به ا ینوالد یانمشکالت م

 دبستانییشودکان پکفرزند در مادران -والد ۀرابط یفیتو بهبود ک یافراط یریپذکاهش واکنش آگاهانه برذهن
 مؤثر است؟

 

 روش

 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری،جامعۀ 
 یکطرح  ین. در ااستآزمون همراه با گروه گواه پس-آزمونیشآزمایشی با طرح پپژوهش حاضر از نوع نیمه

 دبستانییشمادران کودکان پ یپژوهش شامل تمام ینا یآمار ۀگروه گواه وجود دارد. جامع یکو  یشیگروه آزما
  یلیشهر در سال تحص ینآموزش و پرورش شهر اهواز بود که در مدارس ا 2 ۀناحی

عنوان نمونه انتخاب شدند. صورت دردسترس بهنفر به 50ها آن یانبودند که از م یلدر حال تحص 7139-1398
. قرار گرفتند یصورت تصادفنفر گروه گواه( گواه به 25و  یشینفر گروه آزما 25در دو گروه ) هایسپس آزمودن

                                                           
1. parenting stress 
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نوان عبه آرنولد ینیوالد یاسو مق یانتافرزند پ-والد ۀرابط یاسمداخله، از هر دو گروه مق ۀبرنام یش از اجرایپ
 بارۀآگاهانه قرار گرفت و درذهن یتحت مداخله آموزش فرزندپرور یشیگرفته شد. سپس گروه آزما آزمونیشپ

آزمون گرفته از هر دو گروه پس یپس از اتمام دورۀ آموزش یتصورت نگرفت. درنها یامداخله یچگروه گواه ه
شرکت در پژوهش و  برای یترضا دبستان،یشتحصیل در مقطع پشد. داشتن فرزند بهنجار و سالم درحال

درنظر گرفته  یآموزش ۀدور ینورود به ا یهامالک یردر چند ماه اخ یفرزندپرور یهادر کارگاه نکردنشرکت
 شد.

 

 ابزار سنجش
فرزند توسط -روابط والد یفیتک یابیارز یماده برا 33با  یاسمق ینا: (PCRS) 1فرزند-رابطۀ والد یاسمق

 هایماده. سنجدیها با کودک مرابطه آن بارۀرا در ینو ساخته شده است و ادراک والد ی( طراح1994) پیانتا
 یاسمق یناند. اشده یکودک طراح-روابط مادر بارۀدر یپژوهش ۀبستگی و پیشیندل ۀنظری یبر مبان یاسمق ینا

که هر  شدکودک از مادران خواسته -روابط مادر یفیتک یابیمنظور ارزاست و به یدهخود گزارش ایپرسشنامه
فرزند در تمام -والد ۀسنجش رابط یبرا یاسمق ینکنند. ا یبنددرجه یکرتای لدرجهپنج یاسمق یکماده را در 

از  یزآن ن ییمحتوا ییو رواکرد ترجمه  1386در سال  یانطهماس راپرسشنامه  یناستفاده شده است. ا ینسن
 با( 1994) پیانتا(. 1398 طهماسیان، و یموسو یدس یواناکی،ا کریمیشده است ) یابین ارزامتخصص سوی

 هایجنبه تعارض. ی: تعارض، روابط مثبت و وابستگیافتدست  یاسمق یندر ا یبه سه عامل اصل یعامل تحلیل
بودن را  ناپذیربینیمهار و پیش یرشو عدم پذ یشدن، نافرمانعصبانی یکدیگر،ه مانند کشمکش با رابط منفی

 یزاندارد و عامل سوم م یدفرزند تأک-والد یمیو صم یکروابط مثبت بر روابط نزد گیرد. گفتنی استیدر برم
 50/0و  72/0، 83/0 یبترتعوامل به ینا 2یسانی درون. همکندمی یابینابهنجار کودک و مادر را ارز یوابستگ

 73/0، 79/0 یبترتبه یمثبت، تعارض و وابستگ عوامل روابط یکرونباخ برا یآلفا یبگزارش شده است. ضر
 ینسبتاً مناسب یسانی درونشده، دو عامل اول از هممحاسبه یآلفا یبدست آمده است. با توجه به ضرابه 75/0و 

 یشی،جرت پورمحمدرضایدر حد متوسط بود.  یعامل وابستگ یسانی درونهم کهیدرحال ؛برخوردار بودند
توان کودک کم 40را بر مادران  یاسمق 3یاییپا یبضر یز( ن1394) بنابیو غبار یاندافروز، ارجمن، عاشوری

 یکی، نزد82/0تعارض  هکرونباخ در حوز یروش آلفاو پاکدشت، به ینشهر ورام ییاول تا سوم ابتدا ۀپای یذهن
 ۀدهندکه نشان 4ییبستگی بازآزماهم یبگزارش کردند. ضر 74/0 یو روابط کل 73/0 ی، وابستگ77/0
، 70/0 یبترتبه یعوامل روابط مثبت، تعارض و وابستگ یاست، برا یزمان ۀفاصل یکها در نمره ییرناپذیریتغ

 سیدموسوی، و نادعلی قنبری، خداپناهی،دار بوده است )امعن یاست که در تمام موارد از لحاظ آمار 65/0و  61/0

                                                           
1  . Parent-Child Relationship Scale (PCRS) 

2  .  internal consistency 

3  .  reliability coefficient 

4  .  retest 
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1391.) 
 ی( طراح1993وولف و اسکار ) یری،آرنولد، اول را یاجمله سی یاسمق ینا :(PS) 1ینیوالد یاسمق

و  یصورت خودسنجدو ماه گذشته به یدر ط یفرزندپرور یوهاز ش یفتوص ینو با پاسخ به آن بهتر اندکرده
 یریبر قرارگ و بنا سنجدیرا م ینناکارآمد والد یانضباط یسه الگو یاسمق ین. اآیدیدست مهب ینتوسط خود والد

 یاسمق ین. اشودمی یبند( درجه7-1نمره ) 7مورد برحسب  سی همۀچپ،  یادر سمت راست  آلیدها ۀنمر
 یا( و اطناب کالم OR) یافراط یریپذواکنش یاازحد (، واکنش بیشLX) 2یکاراهمال یشاخص اصل سهشامل 

حد ازاخص واکنش بیشاز ش ینوالد یافراط یریپذواکنش یابیارز برای ،پژوهش ین. در ااست (VB) 3ییپرگو
انگارانه، منظور از واکنش سهل یتیترب ۀشیو ی،کارمنظور از اهمال یاس،مق ینگویه است. در ا دهکه  شد استفاده

مهر و محبت و منظور از اطناب  نکردنو ابراز یمستبدانه توأم با ابراز خشم، پرخاشگر یتیترب ۀحد شیوازبیش
دادز و -ی)ترنر، مارک استزدن با کودک ازحد حرفبر بیش یهتک یا یطوالناز اندازه  یشب هاییحکالم توض

کل آزمون  یبرا یسانی درونهم یآمده برادستبه یب( ضر1993) همکاران و آرنولد(. در پژوهش 2002 سندرز،
 ینگزارش شده است. همچن 63/0و اطناب کالم  82/0ازحد ، واکنش بیش83/0انگاری اهمال ی، برا84/0
از ثبات  یاسمق ینآمده است. ا دستبه 84/0 یاسکل مق یبرا ییپرسشنامه به روش بازآزما یاییپا یبرض

( و a=82/0ازحد )(، واکنش بیشa=83/0) یکاراهمال هاییاس( و مقa=84/0کل ) ۀنمر یبرا یکاف 4یداخل
( r=84/0و  83/0، 82/0، 79/0 یبترت)به 5آزمون مجدد-مطلوب آزمون یداریپا یز( و نa=63/0اطناب کالم )

 یز( ن1387عالقبندراد ) و قرائییمحمود یور،دوست، شهر(. تهرانی2002 همکاران، و ترنربرخوردار است )
 داشتند،فرزند  ککم یتهران که دست یمادر شاغل در دانشگاه علوم پزشک 120را بر  یاسمق ینا یاییپا یبضر

 84/0 یاسکل مق یبرا ییپرسشنامه به روش بازآزما یاییپا یبکرونباخ گزارش کردند. ضر یبه روش آلفا
 بخش گزارش شده است.رضایت یاسمق ینا ین اعتبار محتوایهمچن .آمد دستبه

 یندپرورفرزکتاب  یراهنمابراساس کتاب  یآموزش ۀمداخل ۀپژوهش محتوا و ساختار برنام ینادر 
 یش. گروه آزماکرد و استفاده ینتدو( 2014 رستیفو، و)بوگلز  یمتخصصان بهداشت روان یآگاهانه: راهنماذهن
 یمحتوا دامه،ا. در کردند یافتدر اییقهدق 90 ۀجلس هشتجلسه درمجموع  یک یارا هفته یآموزش ۀمداخل

 شده است. بیاناختصار آگاهانه بهذهن یجلسات گروه فرزندپرور
 یبرا ییرهنمودها ۀآزمون، ارائپیش یخودکار، اجرا یفرزندپرور یمعرفاین جلسه هدف اول:  ۀجلس

 یجلسات برا یخطوط کل یحاعضا، توض یپژوهشگر، معرف یانجام کار، معرف یچگونگ یحمشارکت اعضا و تشر
حالی از شرح یکدیگر،گروه به  یاعضا یمتمرکز بر اعضا، معرف یهامراقبه مانند هایییتاعضا و شامل فعال

کاوش  یفو تکال یاسترس صبحگاه ،کشمش، کاوش بدن، ورزش ۀخوردن آگاهان هایینمشکالت اعضا و تمر

                                                           
1. Parenting Scale (PS( 

2. laxness 

3. verbosity 

4. internal stability 

5. test-retest 
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فرزند با  یدند و گرفتندوش ،زدنشستن، مسواکروزمره مانند خوردن، ظرف هاییتدر فعال یآگاهبدن، ذهن
 .یذهن مبتد
 یفتکال بارۀمجدد بدن و بحث در یبا ذهن و شامل بررس یفرزندپرور یمعرفاین جلسه هدف دوم:  ۀجلس

 هاییننشستن با تنفس به همراه کاوش مختصر، تمر ی،سپاسگزار ینآگاهانه، تمرقبل، تماشاکردن ذهن ۀجلس
 و یقدردان ینبه خود، تمر یتشکر و قدردان ۀنوشتن نام یقه،دق دهمدت به یصورت مبتدفرزندان به یفتوص

 دهروز، انجام  ی، کاوش بدن طیآگاهذهن صورتانجام آن به فرزند و یبا همراه یتفعال یکتکالیف انتخاب 
 .یندخوشا یدادهایرو یمبه تنفس در حالت نشسته و انجام تقو یآگاهذهن یقهدق

ابتدا  یخانگ یفتکال بارۀعنوان والد و شامل بحث درارتباط مجدد با بدن به یهدف برقرارسوم:  ۀجلس
فکر، احساس و  میان یزمنظور تمابه یندخوشا یدادهایرو یمتقو یصورت دونفره و سپس در کل گروه، بررسبه

صورت درازکش و انجام به یوگادر آن لحظه، انجام  یدردناک و توجه به حاالت بدن ایهتجربه، تجسم خاطر
 یتفعال یقهدق ده یف،نگرش مهربانانه به خودمان و تکال ی،استرس فرزندپرور ینتمر ای،یقهدق دهتنفس 

داشتن لحظات دشوار و سرشار  یازا استرس یدر فرزندپرور یهمراه فرزند، استفاده از خودشفقتآگاهانه بهذهن
 یندناخوشا یدادهاینشسته همراه با تنفس و احساسات، انجام رو ۀخانه، مراقب درازکش در یاز رنج با فرزند، یوگا

 .اییقهدق دهو تنفس 
عبارت و  یرفتارکردن در مقابله با استرس فرزندپرور یی واکنشجاهدف پاسخگوبودن بهچهارم:  ۀجلس

صورت دونفره و زا بهلحظات استرس یمنشسته که شامل افکار و صداهاست، بحث دربارۀ تقو ۀمراقب است از
 ۀمراقب هایینواکنش و پاسخ، تمر یالگو یانحواس، فکر و احساس، ب میان یزمنظور تماسپس در کل گروه به

 یرشو پذ یرسازیرقص )تعامل خالقانه با مشکالت(، تصو ینتمر شود،یشامل افکار و صداها منشسته که 
تنفس سه  ینانجام تمر یفو تکال اییقهو تنفس سه دق یستادها یهمراه با دردها، انجام یوگا ینیاسترس والد

ارتباط فرد با والدینش در گذشته و ارتباط او با فرزندش  ۀزا، نوشتن شرح مختصر درباردر مواقع استرس اییقهدق
نشسته که شامل تنفس، احساسات، افکار، صداها و کل بدن در طول هفته،  ۀدر حال حاضر، سه بار مراقب

، ماندن اییقهتنفس سه دق ینمنظور انجام تمرخود سه بار در هفته به یگروهاز هم یامپ یک یافتفرستادن و در
 اییقههمسر و استفاده از تنفس سه دق یاخود و فرزند  میانزا استرس یدادیشدن از روآگاه ینی،الدبا استرس و

 میان. روز در یکصورت و پس از آن و ثبت تجارب خود در جدول به یندر ح

نشسته که شامل  ۀمراقب عبارت است ازها و وارهو طرح یفرزندپرور یهدف الگوها پنجم: ۀجلس
واره، و طرح یواکنش یفرزندپرور بارۀصورت دونفره، بحث دربه یخانگ یفتکال بارۀبحث دراحساسات است، 

 شود،یعنصر احساسات هم به آن اضافه م ی،قبل ۀبر موارد ذکرشده در جلسنشسته که عالوه ۀمراقب هایینتمر
داشتن کودک داشتن احساسات و نگهنگه ی،صورت ذهنرفتن بهکشیدن و مراقبۀ راهفاصله نفس با یقهسه دق

 یبررس ای،یقهتنفس سه دق ینانجام تمر یبرا یعنوان زنگدرنظرگرفتن رفتار بد فرزند به یفدرون و تکال
نشسته با احساسات سه بار در  ۀخود و ثبت آن در جدول، مراقب ۀوارو کشف طرح یاز دوران کودک ایخاطره

 ر هفته و نشستن با احساسات.رفتن سه بار دراه ۀهفته، مراقب
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نشسته و کاوش بدن،  ۀو شامل مراقب یآموزش تعارض و فرزندپرور این جلسههدف  ششم: ۀجلس
الگوها و  ۀدربار یگروه یهابحث ۀصورت دونفره و سپس در کل گروه در ادامبه یخانگ یفمجدد تکال یبررس
رفتن کاوش آزادانه، مراقبۀ راه ینآن، تمر یشناخت نگرش و بازساز ی،خانگ یفو تکال یهای فرزندپروروارهطرح

شکاف درصورت  یمدر ترم یاستفاده از تنفس و سع یفتکل یم،شکاف و ترم ینتصور تمر ی،صورت عملبه
تنفس،  یآگاهذهن یاز،تنفس درصورت ن یادآوری یفرزند برا یاهمسر، تقاضا از همسر  یاداشتن تعارض با فرزند 

 آگاهانه در طول هفته.عنوان روز ذهنروز به یکانتخاب  ای،یقهدقسه  داها و افکار، تنفسبدن، ص

 یت،محدود یینعین حال تع ابراز شفقت و در ها،یتعشق و محدود یمعرفاین جلسه هدف  هفتم: ۀجلس
در گروه، بحث  یخانگ یفتکال یمجدد شکاف و بازساز یصورت دونفره، بررسبه یخانگ یفمجدد تکال یبررس

و  یدوست ۀمراقب هایینتمر ی،گروه یادونفره  یهاصورت بحثمرکز به یادر خانه  یآگاهروز ذهن بارۀدر
و  یتکالیف توجه احساسات، افکار، احساسات بدن نقش و یفایا ها،یتمحدود یرسازیتصو ینمحبت، تمر

در دو  یقهدق 40به مدت  یصورت انتخاببهفرزند، انجام مراقبه  یبرا یتهنگام وضع محدود یعمل هاییشگرا
آگاهانه و آوردن ذهن یفرد در جلسات فرزندپرور یادگیرییند اعنوان نماد فربه یءش یکروز از هفته، انتخاب 

 فرد. یدگاهاز د یکتاب در ارتباط با فرزندپرور یک یاریآوردن اخت و آن به جلسه

بدن و  یقدق یبررس ی،آگاهانه در فرزندپرورذهن یرگرفتن مسدرپیشاین جلسه هدف  هشتم: ۀجلس
، انجام یندهآ ۀهشت هفت یاز جلسات قبل، طرح مراقبه برا یاخالصه یانو ب یخانگ یفمجدد تکال یبررس

و  هنفرسه یهااعضا به گروه بندییمبا خود به جلسه آوردند، تقس ینکه والد ئیشی یکاوش بدن با محور عاطف
 آزمون.پس یاجرا و شانیمهم در زندگ یزسه چ دلیل وجودبه دیگراز یک یتشکر و قدردان

 

 پژوهش یاجرا وۀیش
 ۀآموزش و پرورش ناحی ۀچمران اهواز به ادار یدپژوهش حاضر، ابتدا با کسب مجوز از دانشگاه شه یاجرا برای

 دبستانییشکودک پ یفراخوان از مادران دارا یک براساسربط ن ذیمسئوال یو با هماهنگشد اهواز مراجعه  2
 ینشرکت کنند. از ا یآموزش ۀبرنام یندر ا تا شددعوت  ،بودند یلمشغول به تحص یهناح ینکه در مدارس ا

 یشینفر آزما 29در دو گروه ) یصورت تصادفتعداد به یننام کردند. اشرکت در پژوهش ثبت براینفر  58مراکز، 
ۀ مشغل یلنفر از گروه گواه( به دل 2و  یشنفر از گروه آزما 2دران )نفر از ما 4. قرار گرفتندنفر گروه گواه(  29و 

آموزش در همان ابتدا از شرکت در پژوهش منصرف شدند.  برایشده با زمان مشخص نبودنکاری و هماهنگ
نفر از  2 یتحاضر شدند. درنها آزمونیشپرکردن پ ۀنفر در جلس 27نفر و از گروه گواه  27 یشیاز گروه آزما

زمان پرکردن  نفر از گروه گواه که در 2و  یدرصد جلسات آموزش 30از  یشب یبتدلیل غبه یشه آزماگرو
نفر  25نفر ) 50 یها روداده یلتحل نیز یتدرنها .از پژوهش کنار گذاشته شدند ،آزمون در دسترس نبودندپس

آگاهانه قرار گرفت ذهن یتحت آموزش فرزندپرور یشینفر گروه گواه( انجام شد. گروه آزما 25و  یشیگروه آزما
جلسه در هفته  یکصورت به اییقهدق 90 ۀجلس هشتنکرد. مداخله در  یافتدر یآموزش یچو گروه گواه ه

صورت موضوع به سپسمطرح و  یمباحث یهر موضوع آموزش یرامونابتدا پ ،گروه برگزار شد. در هر جلسه یبرا
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را  یمباحث آموزش هایآزمودن ۀارائه شد تا هم هاییتمرین نیزهر جلسه  یانادر پ شد. یبحث و بررس یگروه
از افراد  یشیپس از اعمال مداخله بر گروه آزما یان،کنند. در پا ینتمر یصورت تجربآموزش به یتخارج از موقع

افزار با استفاده از نرم و یانسکوار یلتحل یآمار به روشها داده یلآزمون گرفته شد. تحلهر دو گروه، پس
SPSS درنظر گرفته شد. 05/0 هایهآزمون فرض یو سطح معناداری برا صورت گرفت 

 

 اخالق در پژوهش
اهداف پژوهش و شرکت داوطلبانه در مطالعه  بارۀکنندگان درشرکت ۀبه هم ی،مالحظات اخالق یتمنظور رعابه

 ینبنابرا ؛خواهد ماند یها محرمانه باقآن یداده شد که اطالعات فرد یناناطم آنان ۀداده و به هم یحتوض
 در پژوهش در اخالق به مربوط نکاتدادند و  یآگاهانه شفاه یتورود به مطالعه، رضا یکنندگان براشرکت

 یترعا یگران،د از یقدردان ی،در استنادده دقت ،منابع از استفاده در یدارامانت از جمله پژوهش یانجر
 ،هاداده یلتحل در نداشتنسوگیری یج،نتا گزارش در صداقت ،هاداده یگردآور در یاخالق یهاارزش
 ۀجامع افراد به احترام و یشو آزما یریگنمونه افراد یخصوص یمحر یترعا ش،پژوه در نکردنداوریپیش

  .شد اعمال پژوهشگر توسط ژوهشپ
 

 هایافته
 شناختیجمعیت یف( توصالف

و گروه گواه  40/32 یشگروه آزما یسن یانگینکنندگان پژوهش مشرکت یکاطالعات دموگراف یدر بررس
عالوه، آمد. به دستبه 52/9و در گروه گواه  08/10 یشیطول مدت ازدواج در گروه آزما یانگینو م 36/33

درصد  20م، دیپلدرصد فوق 32 یپلم،د درصد 20 یبترتبه یشکنندگان در گروه آزماشرکت یلیمدرک تحص
دیپلم، درصد فوق 8 یپلم،درصد د 16و در گروه گواه  یدرصد دکتر 8ارشد،  یدرصد کارشناس 20 ی،کارشناس

به لحاظ سن،  ییهابود. در دو گروه تفاوت یدرصد دکتر 4 و ارشد یدرصد کارشناس 24 ی،درصد کارشناس 48
بر  یاست و اثر چندان یعیها طبگروه یصادفامر در انتخاب ت ینزمان ازدواج وجود دارد و او مدت یالتتحص

 ندارند. یجنتا
 هاشاخص یف( توصب

 یهافرزند در گروه -والد ۀرابط یفیتو ک یافراط یریپذواکنشمراحل سنجش  یفیتوص هاییافته 1جدول 
 .دهدیو گواه را نشان م یشآزما
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  ۀرابط یفیتو ک یافراط یریپذمراحل سنجش واکنش یفیتوص هاییافته .1جدول 

 و گواه یشآزما یهافرزند در گروه -والد
 یارانحراف مع یانگینم گروه مرحله یرمتغ

 یافراط یریپذواکنش

 آزمونیشپ
 یشیآزما
 گواه

32/43 
00/43 

8/13 
75/7 

 آزمونپس
 یشیآزما
 گواه

36/35 
36/44 

52/9 
16/10 

 یگیریپ
 یشیآزما
 گواه

40/35 
28/44 

01/9 
31/10 

     

 فرزند -والد ۀرابط یفیتک

 آزمونیشپ
 یشیآزما
 گواه

28/95 
24/96 

17/15 
51/17 

 آزمونپس
 یشیآزما
 گواه

5200/108 
300/96 

29/8 
63/16 

 یگیریپ
 یشیآزما
 گواه

7200/108 
04/96 

92/7 
72/16 

 

 یهمگن و بودننرمال بودن،مستقل یعنی آن، هایفرضیشپ ابتدا یانسکووار یلتحل روش از استفاده یبرا
  است. آمده 2در جدول  یجنتا ینا .شدند یبررس هایانسوار

 

 مکرر یریگروش اندازه هب یانسوار یلفرض آزمون تحلپیش یهاشاخص .2جدول 

 متغیرها
 المبدای ویلکز آزمون لوین M-boxآزمون  کرویت موشلی

 معناداری ضریب معناداری ضریب معناداری ضریب معناداری ضریب

 001/0 59/0 84/0 043/0 1/0 6/9 08/0 43/0 پذیری افراطیواکنش
 001/0 17/0 55/0 36/0 7/0 41/1 41/0 9/0 فرزند -والد ۀکیفیت رابط

 یریپذواکنش یردو متغ یمکرر برا یریگاندازه ۀبه شیو یانسوار یلتحل یهافرضشیپ ۀهم، 2جدول  با توجه به
 فرزند برقرار است.-والد ۀرابط یفیتو ک یافراط

 هافرضیه آزمون( ج
-والد ۀرابط یفیتو ک یافراط یریپذواکنش یرهایمتغ یمکرر برا یریگاندازه یانسوار یلتحل یجنتا 3جدول 

 .دهدیفرزند را نشان م
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 یفرزندپرور یاثربخش یبررس یمکرر برا یریگاندازه یانسوار یلتحل یجنتا .3جدول 

 دبستانییشفرزند در مادران کودکان پ-والد ۀرابط یفیتو ک یافراط یریپذواکنشآگاهانه بر ذهن
 توان آزمون مجذور اتا معناداری F یآزاد ۀدرج مجموع مربعات تأثیرات یرمتغ

 97/0 24/0 001/0 70/14 03/1 213/365 زمان یافراط یریپذواکنش
 1 29/0 001/0 70/28 03/1 65/714 زمان× گروه 

 7/0 43/0 001/0 32/37 03/1 35/756 زمان فرزند -والد ۀرابط یفیتک
 98/0 44/0 001/0 99/38 03/1 77/1497 زمان× گروه 

 یآموزش فرزندپرور ؛ یعنیثر بوده استؤآگاهانه مذهن ی، آموزش فرزندپرور3جدول  یجنتا براساس
ها از تفاوت گروه 29/0اتا  یرتأث یبضر . براساسداده استمادران را کاهش  یافراط یریپذآگاهانه واکنشذهن

 همچنینآگاهانه است. ذهن یآموزش فرزندپرور یرمکرر مربوط به تأث یهادر داده یافراط یریپذواکنش ۀدر نمر
از تفاوت  44/0اتا  یرتأث یبدار دارد. براساس ضرااثر معن یزفرزند ن -والد ۀرابط یفیتبر ک یروش آموزش ینا

آگاهانه ذهن یآموزش فرزندپرور یرمکرر مربوط به تأث یهافرزند در داده -والد ۀرابط یفیتک ۀها در نمرگروه
 یسۀ. مقاکرد یگروه و زمان بررس یکبه تفک را هاآن یددار است، باامتقابل معن تأثیراتاست. از آنجا که 

 آمده 4در جدول  یشیگواه و آزما یهاگروه ۀفرزند در سه مرحل -والد ۀرابط یفیتو ک یافراط یریپذواکنش
 است.

  ۀفرزند در سه مرحل -والد ۀرابط یفیتو ک یافراط یریپذواکنش ۀمقایس. 4جدول 
 یشیهای گواه و آزماگروه

 

 (jمرحله ) (iمرحله )

 آزمایشی  گواه 

 متغیر
 

تفاضل میانگین 

(i-j) 

خطای 

 استاندارد

سطح 

 معناداری
تفاضل میانگین  

i-j 

تفاضل  

 میانگین 

(i-j) 

 پذیری افراطیواکنش
 001/0 13/1 96/7  82/0 21/1 -36/1  آزمونپس آزمونپیش
 001/0 21/1 -92/7  99/0 28/1 -28/1  پیگیری آزمونپیش
 00/1 212/0 -040/0  00/1 162/0 080/0  پیگیری آزمونپس

 فرزند -والد ۀکیفیت رابط
 001/0 08/2 -24/13  00/1 45/0 -08/0  آزمونپس آزمونپیش
 001/0 08/2 -44/13  00/1 44/0 2/0  پیگیری آزمونپیش
 61/0 15/0 20/0  20/0 14/0 28/0  پیگیری آزمونپس

 میانتفاوت  یش،اما در گروه آزما ،سه زمان وجود ندارد میان یدر گروه گواه تفاوت 4جدول  یجنتا براساس
و بهبود  یافراط یریپذآگاهانه برکاهش واکنشذهن یو آموزش فرزندپرور داراآزمون معنپس-آزمونیشپ
( در ی)آزمون بونفرون یگیریآزمون و پگروه در مراحل پس یسۀفرزند مؤثر بوده است. مقا-رابطۀ والد یفیتک

 است. آمده 5جدول 
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 (ی)آزمون بونفرون یگیریآزمون و پگروه در مراحل پس ۀمقایس. 5جدول 
 

 گروه 
i 

گروه 
j 

 پیگیری  آزمونپس 

  متغیر
تفاضل 
 ها میانگین
i-j 

خطای 

 استاندارد
P  تفاضل میانگین 

i-j 

خطای 

 استاندارد
P 

 001/0 89/0 320/3  001/0 83/0 300/3  مداخله گواه پذیری افراطیواکنش
 001/0 01/1 620/6  001/0 06/1 66/6  مداخله گواه فرزند -والد ۀکیفیت رابط

 یشیگروه آزما ینفرزند ب-والد ۀرابط یفیتو ک یافراط یریپذنمرات واکنش یانگین، تفاوت م5جدول  براساس
آگاهانه ذهن یدپرورآموزش فرزن دهدینشان م یجهنت یندار است. اامعن یگیریآزمون و پو گواه در دو زمان پس

 ؤثر بوده است.فرزند م-رابطۀ والد یفیتو بهبود ک یافراط یریپذکاهش واکنش بر
 

 گیرییجهنتو  بحث
در  یافراط یریپذو گواه از لحاظ واکنش یشگروه آزما هاییآزمودن میان حاضر، پژوهشنتایج  با توجه به

آگاهانه به ذهن یآموزش فرزندپرور دهدینشان م هایافته ینآزمون تفاوت معناداری وجود دارد. امرحلۀ پس
آزمون پس ۀبا گروه گواه در مرحل یسهدر مقا یشگروه آزما هاییمادران در آزمودن یافراط یریپذکاهش واکنش

 پذارست، (،2018) کارثورن هاییافتهپژوهش با  ینا یجشده منجر است. نتا یگیریپ ۀآن در مرحل یدارماندنو پا
 ینا یین. در تبدارد ییسو( هم2014) رستیفوو  بوگلز و (2016) همکاران و مپلینک (،2018) بوگلز و بارتمنز

 یافراط یریپذکاهش واکنش یبرا یمناسب بستر تواندیآگاهانه مذهن یگفت آموزش فرزندپرور توانیم یافته
و  دهدمی یشافزا یمنف یجانیه یهاتحمل حالت یمادران را برا ییتوانا ی،آگاهذهن یها. مهارتکندفراهم 

 ین، تمر1کاوش بدن ینتمر مانند یآگاهمستمر ذهن هایدرواقع تمرین. کندمیمؤثر قادر  ۀمقابل رایها را بآن
 کمکبهتا  کندیبه مادر کمک م 3یمهربان-تنفس آگاهانه و مضطربانه و مراقبۀ عشق یقهدق سه یا 2مکث
آرامش و تمرکز قرار  ی همراه بادر وضعیت ی،ها بدون داورآن یرشکامل از افکار و احساساتش و پذ یاریهوش

خودکار و  یهاجای دادن پاسخدست آورد و بهرا به یشخو یجاناتکنترل افکار، اضطراب و ه ییتوانا بگیرد،
 اییوهپاسخ دهد و با مشکالت به ش یشتریب یآور با کنترل و آرامش و آگاهاضطراب هاییتدر موقع ی،منف

ادراک و تصورات مادران از اقدامات از  یبا آموزش آگاه یآگاهذهن یگر،. به عبارت دکندکارآمدتر مقابله 
و خودکار و ناکارآمد واکنش نشان ندهند.  یطور آندر ارتباط با فرزندشان به کندیفرزندان، به آنان کمک م

 دربارۀ ینوالد یافراط یریپذسبب کاهش واکنش فردیینب هاییتاز موقع یخودکار و منف یهاحذف پاسخ
 یمنف یبه رفتارها یشترو تعامالت مختلف با فرزندشان ب هایتدر موقعمعمواًل  ین. والدشودیفرزندشان م

 یمثبت به رفتارها یا یفرزندان، با توجه خنث یمنف یبه رفتارها یتوجه یریین سوگا کنند.میکودکان توجه 

                                                           
1. body scan 

2. pausing 

3. loving-kindness or metta practice 
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و  یو درمجموع مهربان شوند تریاتر و تکانهحساس ینوالد شودیو موجب م کندمی یجادکودکان تداخل ا
در  یآگاهذهن دارند. یینقش بسزا یتوجه هاییستمس میان،این  دهند. درمیاز خود نشان  یکمتر یصبور

 یجای توجه افراطتا به کندیکمک م ینبه والد یو تکرار یافکار منف یهابا شکستن چرخه یبستر فرزندپرور
 یرو تفس یرانهتوجه سوگ یجاتعامل با کودک خود توجه داشته باشند و به ۀخود، به نحو 1یذهن یبه نشخوارها

 (.2010 رستیفو، و لتونن بوگلز،با فرزندانشان تعامل کنند ) یرقضاوتیباز و غ یرفتار کودک، با نگاه یمنف
 یراز ندارند؛ رام دانش و مهارت الز گیرند،یزا قرار ماسترس یطدر شرا ینوالد کهیهنگام سوی دیگر،از 

 شودیوجب ممکه در ادامه  انجامدمی یمنف یقو یجاناتو ه یعالئم بدن یختنبرانگ بهزا استرس یطشرا
صورت خودکار به هو ب بروز داده یخاص یآن افراد رفتارها ۀنتیج و در شوند خودکار برانگیخته یهاپردازش

 توانندیم یزمان ینآگاهانه والدذهن یمدل فرزندپرور براساس(. 2007 کازدین،تجارب خود واکنش نشان دهند )
و  یرندن را بپذآآگاه شوند و  کنند که از استرس خود یداپ یخود دسترس یفرزندپرور یهابه دانش و مهارت

آگاهانه ذهن یپرورفرزند یاصل هاییهاز پا یکی یجانیه یآگاه ینصورت خودکار واکنش نشان ندهند؛ بنابرابه
خود،  یدهاسخپ یچگونگ ازکنند و  ییخود و کودکشان را شناسا یجاناته کندیرا قادر م ینداست که وال

از  یآگاهانه، توجه و آگاهذهن یفرزندپرور یاصل سازوکاراز آنجا که  . همچنینداشته باشند یخودآگاه
را  یاسبمن یتوجه یطمانند تنفس، مح یمحرک خنث یکمتمرکزشدن مکرر توجه بر  ،است یبدن یهاحالت

کنند و ذهن در  مکث و تأمل ینیدر تعامالت والد یاز هر واکنش پیش ینوالد شودیم سببو  آوردیوجود مبه
 ینوالد یافراط یریپذدر کاهش واکنش امر ینکه ا بیفتداتفاق  یشتریب یمیگیرد تا خودتنظبحالت بودن قرار 

 .(2005 میلر، و رید سمپل،در رفتار با کودک مؤثر است )
را در تحمل و  ینوالد یشترو قدرت ب یلآگاهانه، تماذهن یگفت فرزندپرور توانیم یزن یگرید ییندر تب

احساس  تنهانکته که احساسات  ین. با توجه به اکندیمنعکس م ییتمرکززدا کمکبه یقو یجاناته یآورتاب
(. درحقیقت 2009 گرینبرگ، و کاستورث دانکن،حال باشند ) ۀبا کودکشان در لحظ توانندمی ینوالد ،هستند

 یطشرا یرکه تحت تأث یعالئم بدن شود،یم سببزا آگاهانه در مواقع استرسمانند تنفس ذهن هایییکتکن
 یستند،ن یقو یجاناته یرتحت تأث یگرکه د ینوالد . همچنینکنند یداشده بودند کاهش پ یکزا تحراسترس

دست به انتخاب  یدهمختلف پاسخ یهاروش یانتر عمل کنند و از مخود آگاهانه یدهپاسخ یچگونگ بارۀدر
 بارۀها درآن یو آگاه ینوالد یکل یآگاه یشافزا سببآگاهانه ذهن یآموزش فرزندپرور ینآگاهانه بزنند. همچن

 ینوالد یدر زندگ و رفع آنمشاجرات  با سازگاری یبرا یروش یآگاه یشافزا ین. اشودیم شانینینقش والد
از تعصبات  ینآگاهانه والدذهن یمثال در فرزندپرور کند؛ براییکمک م ینبه والد یمختلف یهادر حوزه است و

فرزندشان  یطشرا بارۀخود را در یدعقا ی،کالم هاییامرفتارها و پ کمکبهمعموالً همچنین . شوندیخود آگاه م
 کنندیم یابیارز یمنف یدوجود مشکل با عقا دلیلاوقات فرزند خود را به بیشترو در  کنندیها منتقل مبه آن

بدون  یرشپذ باآگاهانه ذهن یاما فرزندپرور ،نخواهد داشت( یعاد یزندگ وقتیچفرزند من ه :مثال برای)
به بافت مکالمه  ،فرزند خود را مشاهده کنند یذهن مبتد یکبا استفاده از  دهدیآموزش م ینقضاوت به والد

                                                           
1. ruminating 
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 ،وجود مشکالت بادشوار بتوانند  هاییتچهره و زبان بدن فرزندشان حساس شوند و در موقعو تن صدا و حالت 
و  یمضطربانه منف یرفتارها ینوالد یکاهش اشتغال فکر با یآگاه ین. اینندمثبت فرزند خود را بب هاییژگیو

 (.2007 کازدین،) دهدیآنان را کاهش م یافراط
 سبب تواندیآگاهانه است، مذهن یاز اصول فرزندپرور یکیکه  1یگفت خودشفقت توانیم یگرید ییندر تب

با استفاده از  رسند،یخود نم ینیبه اهداف والد ینکه والد یشود. زمان ینوالد یافراط یریپذکاهش واکنش
تحقق اهداف  یتا دوباره در راستا دهدیها اجازه معمل به آن ینو ا کنندیخود را سرزنش نم یگرد یخودشفقت

که مراقبت  شوندیمتوجه م ینآگاهانه والدذهن یدر فرزندپرور یقتدرحق (.2003خود گام بردارند )نف،  ینیوالد
جمله فرزند است؛  از یگرانداشتن دمراقبت و دوست یالزم برا هایشرطداشتن خود پیشاز خود و دوست

. آموزش دهندینشان م یکمتر یافراط یریپذواکنش یخودشفقت هایییتوانا یشبا افزا ینوالد ینبنابرا
 یج. نتاشودیم دبستانییشفرزند در مادران کودکان پ-والد ۀرابط یفیتبهبود ک سببآگاهانه ذهن یفرزندپرور

آزمون فرزند در مرحلۀ پس-والد ۀرابط یفیتو گواه از لحاظ ک یشگروه آزما هاییآزمودن میان دهدمینشان 
 ۀرابط یفیتآگاهانه به بهبود کذهن یآموزش فرزندپرور دهدینشان م هایافته ینوجود دارد. ا تفاوت معناداری

آزمون و پایدارماندن آن در با گروه گواه در مرحلۀ پس یسهدر مقا یشگروه آزما هاییفرزند در آزمودن-والد
 بوگلز و بارتمنز پذارست، (،2018) کارثورن هاییافتهپژوهش فوق با  یجمنجر شده است. نتا یگیریپ ۀمرحل

 ین( به ا2015) میر .و است( همس2015) میر ( و2014) رستیفوو  بوگلز (،2016) همکاران و مپلینک (،2018)
و کاهش  ینوالد یمثبت از سو یدادن رفتارهادر نشان ینقش مهم ینوالد یآگاهکه ذهن دست یافت یجهنت

با  یمیارتباط مستق ینوالد یآگاهذهن یسطح باال ینارد. همچند یندر والد یهیناسازگارانه و تنب یرفتارها
گفت  توانیم یافته ینا یینفرزندان دارد. در تب یرونیو ب یو مشکالت درون یندر والد یعواطف منف

که  ینیوالد .فرزند داشته باشد-و تعامالت والد یبر فرزندپرور ییبسزا یرتأث تواندیم ینوالد هاییابیخودارز
 .کارآمد را بهبود بخشند یرشد یجکه نتا کنندیبا فرزندشان تعامل م یاگونهبه ،و کارآمد هستند یتمعتقدند باکفا
رفتار  یگراناحساس که د ینرا )ا یاجتماع یابیترس از ارز تواندیم یآگاهانه خودشفقتذهن یدر فرزندپرور
آموزش  .کاهش دهد ین( در والدکنندمیقضاوت  یتماعاج هاییطدر مح راشان کها و رفتار کودوالدگرانه آن

 یآگاه یشبا افزانیز  یآگاهذهن هایینتمر شود.یفرزند منجر م-آگاهانه به بهبود روابط والدذهن یفرزندپرور
و به  داردو پردازش اطالعات اثر  یو اکنون بر نظام شناخت ینجابه ا یکردن آگاهزمان حال و معطوف ازمادران 

 هاییوهکه از ش ی. مادراندهدیفردی را کاهش منحل مسئله، مشکالت بی یهاش مهارتیبا افزا یبترت ینا
 پذیرندیها را بدون قضاوت مو آن دهندمی، به فرزندان خود مشتاقانه گوش کنندمیآگاهانه استفاده ذهن یتیترب

 ین. همچنشوندیو به بهبود تعامالت منجر م نندکمیرا با فرزندشان برقرار  یو خوب یمانهرابطۀ صم ترتیبو بدین
از  توانندیها م. آنشودیم یجادرابطه با فرزندشان ا یمادران در برقرار ینا ییدر توانا یاساس ییرتغ یک

 شودیها و فرزندانشان منجر مآن ینو بهبود تعامالت ب یشبه افزا یزن ینکه ا یابند ییرها یعادت یهاواکنش
 .(2009)دانکن و همکاران، 

                                                           
1. self-compassion 
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 یجنتا یمشهر اهواز بودند، تعم 2 ۀناحی دبستانییشپژوهش مادران کودکان پ ینا یآمار ۀکه جامع از آنجا
شده مادران انجام یگیرد. پژوهش حاضر بر روبصورت  یاطبا احت یدبا یگرد یآموزش هاییطمادران و مح یربه سا

داد. با توجه به  یمآن را به پدران تعم یجنتا توانیروست و نمهبرو یتجنس یتلحاظ با محدود ینکه به ا
فرزند -والد ۀرابط یفیتبهبود ک ی،افراط یریپذآگاهانه بر کاهش واکنشذهن یآموزش فرزندپرور یاثربخش

ود شیم یشنهادپ همچنیناز آن استفاده شود.  یمشاوره، درمان و مراکز آموزش هایینیکدر کل شودیم یشنهادپ
برگزار  یشناختآگاهانه و ارتباط آن با عوامل روانذهن یآموزش فرزندپرور بارۀدر یمتعدد آموزش یهاکارگاه

 یارتقا دبستانییشکودکان پ یهاآن توسط خانواده یکاربرد هاییککارگیری تکنشود تا با آموزش و به
 یحآگاهانه و نحوۀ صحذهن یفرزندپرور یآموزش ۀبرنام شودیم یهتوص ینها فراهم شود. همچنسالمت روان آن

ها خانواده یارو با نظارت کارشناسان خانواده در اخت شود تهیه یآموزش هاییلمصورت فآن به هاییکانجام تکن
و  ینوالد یفرزندپرور یهامهارت یتتقو یتواند برامی ینارهاو سم یتیترب یهابرنامه میان، ینگیرد. در ابقرار 
 باشد. یدمف دبستانییشدر مدارس و مراکز پ یانمرب

 

 یسپاسگزار
 ۀناحی یدبستانشیو کارکنان مراکز پ یرانمد یاز همکار یزکنندگان در پژوهش و نشرکت همۀاز  یسندگاننو
 .کنندمیو تشکر  یربودند، تقد یپژوهش یاریگر و حام ینا یآموزش و پرورش اهواز که در اجرا 2

 

 منابع
 یرفتار یهامادران و نشانه یمثبت بر استرس والدگر یآموزش فرزندپرور یر(. تأث1392) .کیابانی، م زادهیلاسماع
شناسی دانشکدۀ روان .یعموم یشناسارشد روان یکارشناس ۀنامیانپاشهر کرج.  ADHDپسران مبتال به  یجانیه

 کرج.ر دانشگاه پیام نوو علوم تربیتی، 

های والدینی( بر های فرزندپروری )مهارت(. تأثیر آموزش سبک1393رضائیان، ح. )پور، ط.، و بشردوست، ن.، زندی
 .65-74، (2)2. فصلنامۀ مطالعات زن و خانوادهتغییر نگرش مادران باردار نوبت اول به مقولۀ فرزندپروری، 

(. اثربخشی آموزش 1394) .، ببنابیغبارو  .،ا .ارجمندیان، ع .،افروز، غ .،عاشوری، م .،جریشی، مپورمحمدرضای ت
 .128-137، (16)2 .بخشینتوا ۀفصلنامتوان ذهنی، والدگری مثبت بر تعامل مادر با کودک کم ۀبرنام

فرزندان به  ۀسازند یتآموزش ترب یر(. تأث1387) .عالقبندراد، جو  .،، جقرائییمحمود .،شهریور، ز .،دوست، متهرانی
 .371-379، (4)14 .شناسی بالینی ایرانپزشکی و روانروان ۀمجل کودکان. یدر کاهش مشکالت رفتار ینوالد

کیفیت تعامل مادر کودک با انواع اختالالت اضطرابی در  بینییش(. پ1395) .و هاشمی، ت .،، بنیایمانپ .،خانجانی، ز
 .239-260، (2)12 .نوین تربیتی هاییشهاند ۀمجلفرهنگی مادران ایرانی.  هاییژگیکودکان دبستانی با توجه به و

کودک و نشانگان اضطرابی -(. کیفیت روابط مادر1391خداپناهی، م. ک.، قنبری، س.، نادعلی، ح.، و سیدموسوی، پ. )
 .5-13، (33)9. شناسان ایرانیشناسی تحولی: روانمجلۀ رواندبستانی. در کودکان پیش
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درمانی والدین و کودک بر خودکارآمدی (. اثربخشی رابطه1398، ک. )ی، پ.، و طهماسیانموسو.، سیدمی، واناکیاکریمی 
 .391-401، (60)15شناسان ایرانی. شناسی تحولی: روانروانکودک. -و روابط مادر

کودکان  یمادران، سازگار ینیوالد یدگی( بر تنSTEPمؤثر ) یوالدگر یستمیآموزش س ی(. اثربخش1395) .نگهداری، ز
دانشکدۀ علوم تربیتی و  .ارشد مشاوره یکارشناس ۀامنیانپاشهر اهواز.  ییفرزند کودکان مقطع ابتدا-والد ۀو رابط
 دانشگاه شهید چمران اهواز.شناسی، روان

References 
Arnold, D. S., O’Leary, S. G. Wolff, L. S., & Acker, M. M. (1993). The parenting scale: 

A measure of dysfunctional parenting in discipline situations. Psychological 
Assessment. 5(2), 137-144. 

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology 
Monograph. 4, 1-103. 

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and 
use. Journal of Early Adolescence. 11(1), 56-95. 

Bender, H. L., Allen, J. P., McElhaney, K. B., Antonishak, J., Moore, C. M., Kelly, H. 
O., & Davis, S. M. (2007). Use of harsh physical discipline and developmental 
outcomes in adolescence. Development and Psychopathology. 19(1), 227-242. 

Bogels, S. M., Lehtonen, A., & Restifo, K. (2010). Mindful parenting mental health 
care. Journal of Mindfulness. 1(2), 107-120. 

Bogels, S., & Restifo, K. (2014). Mindful parenting: A guide for mental health 

practitioners (1st ed.). New York: Springer. 

Bogels, S., Hoogstad, B., Van Dun, L., De Shutter, S., & Restifo, K. (2008). 
Mindfulness training for adolescents with externalizing disorders and their parents. 

Behavioral and Cognitive Psychotherapy. 36(2), 193-209. 

Bugental, D. B., & Happaney, K. (2004). Predicting infant maltreatment in low-income 
families: The interactive effect of maternal attributions and child status at birth. 
Developmental Psychology. 40(2), 234-243. 

Carnes-Holt, K. (2012). Child-parent relationship therapy for adoptive families. The 
Family Journal. 20(4), 419-426. 

Coatsworth, J. D., Duncan, L. G., Nix, R. L., Greenberg, M. T., Gayles, J. G., 

Bamberger, K. T., Berrena, E, & Demi, M. A. (2015). Integrating mindfulness with 

parent training effects of the mindfulness-enhanced strengthening family’s program. 
Developmental Psychology. 51(1), 26-35. 

Cohen, J., Onunaku, N., Clothier, S., & Poppe, J. (2005). Helping young children 
succeed strategies to promote early childhood social and emotional development. 
National Conference of State Legislatures. Washington. D. C. 



 19                                    ازدهمدو، سال 2 ۀپژوهشی، شمار -شناختی، علمیهای کاربردی روانپژوهش هفصلنام

Corthorn, C. (2018). Benefits of mindfulness for parenting in mothers of preschoolers 

in child. Frontiers in Psychology. 9, 14-43. 

Damodaran, K. D. (2015). Parent child interaction therapy: child well-being through an 
effective parenting intervention. Journal of Positive Psychology. 3(1), 37-39. 

De Hart, T., Pelham, B. W., & Tennen, H. (2006). What lies beneath: Parenting style 
and implicit self-esteem. Journal of Experimental Social Psychology. 42, 1-17. 

Doran, N., Lucuzak, S. E., Bakman, N., Koutsenok, I., & Brown, S. A. (2012). 
Adolescent substance use and aggression: A review. Criminal Justice and Behavior. 
39(6), 748-769. 

Duncan, L. G. (2007). Assessment of mindful parenting among parents of early 
adolescents: development and validation of the Interpersonal Mindfulness in 
Parenting Scale. PhD Dissertation. Human Development and Family Studies. The 
Pennsylvania State University, Pennsylvania, United States. 

Duncan, L. G., Coatsworth, J. D., & Greenberg, M. T. (2009). A model of mindful 
parenting: implications for parent-child relationships and prevention research. 
Clinical Child and Family Psychology Review. 12(3), 255-270. 

Fine, S. E., Trentacosta, C. J., Izard, C. E., Mostow, A. J., & Campbell, J. L. (2004). 
Anger perception, caregivers’ use of physical discipline, and aggression in children 
at risk. Social Development. 13(2), 213-228. 

Forgan, J., & Richey, M. A. (2015). The Impulsive, disorganized child: Solutions for 
parenting kids with executive functioning difficulties. Reno, Nevada: Prufrock Press. 

Gimpel, G. A., & Holland, M. L. (2002). Emotional and behavioral problems of young 
children: Effective interventions in the preschool and kindergarten years. New 
York: Guilford Press. 

Hughes, N., Sciberras, E., & Goldfeld, Sh. (2016). Family and community predictors of 
comorbid language, socioemotional and behavior problems at school entry. PLOS 
ONE. 11(7), e0158802. 

Joosen, K. J., Mesman, J., Bakermans-Kranenburg, M. J., Pieper, S., Zeskind, P. S., & 
Van IJzendoorn, M. H. (2012). Physiological reactivity to infant crying and observed 
maternal sensitivity. Infancy. 18(3), 414-431. 

Kabat-Zinn, M., & Kabat-Zinn, J. (1997). Everyday blessing: The inner work of mindful 
parenting. New York: Hyperion Books. 

Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. 
Annual Review of Clinical Psychology. 3, 1-27. 

Khaleque, A., & Rohner, R. P. (2012). Pancultural gender differences in the relation 
between perceived parental acceptance and psychological adjustment of children and 
adult offspring: A meta-analytic review of worldwide research. Journal of Cross-
Cultural Psychology. 43(5), 784-800. 



 ...یآموزش فرزندپرور یثربخشا                                                                                                       20

Martorell, G. A., & Bugental, D. B. (2006). Maternal variations in stress reactivity: 
Implications for harsh parenting practices with very young children. Journal of 
Family Psychology. 20(4), 641-647. 

Meppelink, R., De Buruin, E. L., Wanders-Mulder, F. H., Vennik, C. J., & Bogels, S. 
M. (2016). Mindful parenting training in child psychiatric settings: Heightened 
parental mindfulness reduces parents and children’s psychopathology. Mindfulness. 
7(3), 680-689. 

Myhr, L. G. (2015). The relation between mindfulness and parenting behaviors with 
young children. PhD Dissertation. St, John’s Univesity. Department of psychology, 
New York. 

Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-
compassion. Self and Identity. 2(3), 233-250. 

Perry-Parrish, C., Copeland-Linder, N., Webb, L., & Sibinga, E. M. (2016). 
Mindfulness-based approaches for children and youth. Current Problems in 

Pediatric and Adolescent Health Care. 46(6), 172-178. 

Pianta, R. C. (1994). Patterns of relationships between children and kindergarten 
teacher. Journal of School Psychology. 32(1), 15-32. 

Potharst, E. S., Baartmans, J. M., & Bögels, S. M. (2021). Mindful parenting training in 
a clinical versus non-clinical setting: An explorative study. Mindfulness. 12(2), 504-
518. 

Ramey, C. T., & Ramey, S. L. (1993). Home visiting programs and the health and 
development of young children. The Future of Children, 3(3), 129-139 

Rispoli, K. M., McGoey, K. E., Koziol, N. A., & Schreiber, J. B. (2013). The relation 
of parenting, child temperament, and attachment security in early childhood to social 
competence at school entry. Journal of School Psychology. 51(5), 643-658. 

Rohner, R. P. (2004). The parental "acceptance-rejection syndrome": universal 
correlates of perceived rejection. American Psychologist. 59(8), 830-840. 

Semple, R. J., Reid, E. F., & Miller, L. (2005). Treating anxiety with mindfulness: an 
open trial of mindfulness training for anxious children. Journal of Cognitive 
Psychotherapy. 19(4), 379-392. 

Singh, N. N., Lancioni, G. E., Winton, A. S., Karazsia, B. T., Myers, R. E., Latham, L. 
L., & Singh, J. (2014). Mindfulness-based positive behavior support (MBPBS) for 
mothers of adolescents with autism spectrum disorder: Effects on adolescents’ 
behavior and parental stress. Mindfulness. 5(6), 646-657. 

Sung, V., Hiscock, H., Sciberras, E., & Efron, D. (2008). Sleep problems in children 
with attention-deficit/hyperactivity disorder: prevalence and the effect on the child 
and family. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 162(4), 336-342. 

Turner, K. M. T., Markie-Dadds, C., & Sanders, M. R. (2002). Facilitator's manual for 



 21                                    ازدهمدو، سال 2 ۀپژوهشی، شمار -شناختی، علمیهای کاربردی روانپژوهش هفصلنام

Group Triple P. Brisbane, QLD, Australia: Triple P International. 

Waller, R., Gardner, F., Viding, E., Shaw, D. S., Dishion, T. J., Wilson, M. N., & Hyde, 
L. W. (2014). Bidirectional associations between parental warmth, callous 
unemotional behavior, and behavior problems in high-risk preschoolers. Journal of 
Abnormal Child Psychology. 42(8), 1275-1285.  

 

  




