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Abstract 

Background & Objectives: Anxiety is among the most prevalent psychological disorders that play an essential role in declining health and the 

quality of life. The parents of anxious children encounter more issues than the parents of children without psychological disorders. In this regard, 

one of their problems is the lack of Emotion Regulation (ER). ER indicates implementing appropriate cognitive and behavioral strategies to 

modify the timing or severity of emotions. Mindful parenting and positive parenting training methods are effective in improving mental 

conditions in individuals. Mindful parenting training is among the most novel approaches to use mindfulness in the field of mental health. 

Furthermore, positive parenting training is a behavioral intervention program based on social learning in family interactions. Therefore, the 

present study aimed to compare the effects of mindful parenting and positive parenting training on ER in the parents of anxious children. 
Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The research population included the parents 
of anxious children of Larestan County, Iran, in 2019. In total, 60 individuals who met the study inclusion criteria were selected by convenience 

sampling method. Then, they were randomly assigned into three groups, including mindful parenting training, positive parenting training, and 

control (n=20/group). The research inclusion criteria included having anxious children diagnosed based on the Preschool Child Anxiety Scale 
(Spencer et al., 2001), having a 5– to 6–year–old child, literacy, living with the child, no history of parenting education, and no history of stressful 

events, such as divorce and the death of relatives in the past three months. The study exclusion criteria for the parents was discontinuing 

cooperation with the study and absence from more than one session. The experimental groups received training for 8 sessions of 90 minutes (one 
session a week) per the methods of Bogels and Restifo's mindful parenting (2014) and Sanders' positive parenting (2005), respectively. However, 

the control group remained on the waiting list for training. The research instrument consisted of the Anxiety Preschoolers Scale (Spence et al., 

2001) and ER Questionnaire (Garnefski & Kraaij, 2006). The obtained data were analyzed by Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 
and Bonferroni posthoc test in SPSS at the significance level of 0.05. 

Results: The present research findings suggested that the mean±SD age of the mindful parenting training, positive parenting training, and control 

groups were 28.34±3.15, 29.18±3.02, and 28.70±3.69 years, respectively. Moreover, 60% of the mindful parenting training group members had 
one child; the same rate in the positive parenting training and control groups equaled 70%. The Wilkes’ Lambda test data demonstrated a 

significant difference between the research groups at least in terms of one variable of adaptive ER and maladaptive ER approaches (F=38.78, 

p<0.001). The MANCOVA results indicated a significant difference in the variables of adaptive ER and maladaptive ER between the study 
groups (p<0.001); based on the effect size, it could be concluded that 77% of the variance of adaptive ER and 71% of the variance of maladaptive 

ER were due to the training methods. The Bonferroni posthoc test findings revealed that the mindful parenting and positive parenting training 

groups, in comparison to the control group, presented increased adaptive ER and decreased maladaptive ER strategies (p<0.001); however, there 
was no significant difference between the provided intervention methods in adaptive ER (p=0.095) and maladaptive ER strategies (p=0.582). 

Conclusion: The current study results highlighted the effectiveness of mindful parenting and positive parenting training approaches on ER in 

the parents of anxious children. Therefore, planning to apply these methods could significantly improve adaptive ER and decrease maladaptive 
ER strategies in this population. 

Keywords: Emotion regulation, Anxious children, Mindful parenting, Positive parenting. 
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1 

  .1۳۳(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ مرداد برخط انتشار   

آگاهانه و والدگری مثبت بر تنظیم هیجان در والدین اثربخشی آموزش والدگری ذهن ۀمقایس
 کودکان مضطرب

 ۴، کوروش محمدی۳، عبدالوهاب سماوی۲، *آزیتا امیرفخرایی1الهام بدیعی

 دگانسنینو حاتیتوض

 ؛شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایرانشناسی عمومی، گروه روان. دانشجوی دکتری روان1
 ؛شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران. استادیار، گروه روان۲
 ؛گان، هرمزگان، ایرانعلوم انسانی، دانشگاه هرمز ۀدانشکد علوم تربیتی،. دانشیار، گروه ۳
 .علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران ۀشناسی، دانشکد. استادیار، گروه روان۴

  gmail.com2002afakhraei@مسئول:  ۀنویسند مۀ*رایانا

 ۱۳۹۹ تیر ۳۰ تاریخ پذیرش:؛ ۱۳۹۹ تیر ۹ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ رانتشا حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخۀ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که ستا شده منتشر

 
 دهیچک

آگاهانه و والدگری های آموزش والدگری ذهنشناختی است که نقش مهمی در افت سالمت و کیفیت زندگی دارد. روشروان شایعبسیار های اضطراب از اختالل زمینه و هدف:
آگاهانه و والدگری مثبت بر تنظیم موزش والدگری ذهناثربخشی آۀ حاضر با هدف مقایس ۀبنابراین، مطالع ؛شناختی هستندهای روانثر در بهبود ویژگیمؤهای مثبت از روش

 هیجان در والدین کودکان مضطرب انجام شد.
 1۳۹۸پژوهش والدین کودکان مضطرب شهرستان الرستان در سال ۀ آزمون با گروه گواه بود. جامعآزمون و پستجربی با طرح پیشنیمه، پژوهشی این مطالعه بررسی:روش

 هشتترتیب های آزمایش بهنفر( جایگزین شدند. گروه ۲۰صورت تصادفی در سه گروه مساوی )هر گروه و بهشدند گیری دردسترس انتخاب ا روش نمونهنفر ب ۶۰بودند. تعداد 
ابزارهای پژوهش مقیاس اضطراب آموزش دیدند و گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. آگاهانه و والدگری مثبت والدگری ذهنهای جلسه( با روش ای یکای )هفتهدقیقه۹۰ ۀجلس

های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون ها با روش( بود. داده۲۰۰۶تنظیم هیجان )گارنفسکی و کرایج،  ۀ( و پرسشنام۲۰۰1دبستانی )اسپنس و همکاران، کودکان پیش
 تحلیل شدند. 1۹نسخٔه  SPSSافزار تعقیبی بنفرونی در نرم

و کاهش تنظیم  (p<۰٫۰۰1درمقایسه با گروه گواه باعث افزایش تنظیم هیجان سازگار )آگاهانه و والدگری مثبت آموزش والدگری ذهنهای اد که روشها نشان دیافته ها:یافته
تفاوت  (=۰٫۵۸۲p) اسازگارو تنظیم هیجان ن( =۰٫۰۹۵p)اما بین دو روش مداخله در تنظیم هیجان سازگار  ؛(p<۰٫۰۰1) شودمیهیجان ناسازگار در والدین کودکان مضطرب 

 .ردمعناداری وجود ندا
ریزی برای استفاده از بنابراین، برنامه است؛ آگاهانه و والدگری مثبت بر تنظیم هیجان در والدین کودکان مضطربآموزش والدگری ذهناثربخشی  ۀدهندنتایج نشان گیری:نتیجه

 هش تنظیم هیجان ناسازگار دارد.افزایش تنظیم هیجان سازگار و کا نقش مهمی در هر دو روش
 .آگاهانه، والدگری مثبتتنظیم هیجان، کودکان مضطرب، والدگری ذهن ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 پاسخیاست و شناختی شایع روانبسیار های از اختالل  1اضطراب

 نشدنیمعنای نگرانی زیاد و کنترلزا و بهسازگار به رویدادهای تنش
های اصلی آن شامل نگرانی ویژگی ؛های جسمی استهمراه با نشانه

مدت حداقل شش ماه، اختالل چند رویداد یا فعالیت به ۀشدید دربار
(. 1) استرد اجتماعی و شغلی و دشواری در کنترل نگرانی در عملک

والدین دارای کودکان مضطرب درمقایسه با والدین فاقد کودکان مبتال 
شناختی با مشکالت بیشتری مواجه هستند و یکی های روانبه اختالل

(. تنظیم هیجان ۲است ) ۲از مشکالت آنان، نقص در تنظیم هیجان
معنای ی سالمت و کیفیت زندگی دارد و بهنقش مهمی در حفظ و ارتقا

استفاده از راهبردهای شناختی و رفتاری مناسب برای تغییر در زمان یا 
آگاهی و درک  مؤلفۀدارای چهار  ؛ همچنینشدت هیجان است

پذیر از تدابیر انعطاف ۀها، استفادها، پذیرش و کنترل هیجانهیجان
طورکلی (. به۳) ستاهیجانی مناسب و دستیابی به اهداف شخصی 

تنظیم هیجان سازگار و تنظیم هیجان ناسازگار  بُعددو  ،تنظیم هیجان
شدارد ، توجه مجدد به ۳. تنظیم هیجان سازگار شامل پذیر

و اتخاذ   6، ارزیابی مجدد مثبت5، توجه مجدد مثبت4ریزیبرنامه
زا که راهبردهایی سازگار در مقابله با رویدادهای تنش است 7دیدگاه

های اجتماعی و غیره صالحیت و نفسند و منجربه بهبود عزتهست
دمی ، ۸شوند. درمقابل، تنظیم هیجان ناسازگار شامل سرزنش خو

ن ی۹سرزنش دیگرا که  است  11آمیزپنداریو فاجعه  1۰، نشخوار ذهن
زا هستند و منجربه راهبردهایی ناسازگار در مقابله با رویدادهای تنش

 (.۴شوند )های روانی میبافسردگی و سایر آسی و استرس
آموزش توان به شناختی میهای روانبهبود ویژگی درثر مؤهای از روش

( اشاره کرد. ۶) 1۳( و آموزش والدگری مثبت۵) 1۲آگاهانهوالدگری ذهن
جدید استفاده از روش بسیار های آگاهانه از زمینهوالدگری ذهن

ای زندگی در سالمت روان است که از راهبرده ۀآگاهی در حوزذهن
اینجا و اکنون، اتخاذ دیدگاهی پذیرا، کنجکاو، بدون قضاوت و بدون 

(. در این روش 7کند )های درونی و بیرونی استفاده میواکنش به تجربه
جای توجه به مشکالت درونی و رفتارهای بینند که بهوالدین آموزش می

ال و ح ۀبر لحظ ،ها و استرس خودشانآسیب و آفرین کودکانمشکل
آگاهانه (. والدگری ذهن۵رویدادهای در حال جریان متمرکز شوند )

فرزندی، داشتن دیدگاه باز -های والدشامل آگاهی هشیارانه از تعامل
کنونی، تالش برای پذیرابودن،  ظۀو غیرقضاوتی همراه با توجه به لح

ها و رفتارهای خود همراه با شفقت و مهربانی دربرابر افکار، هیجان
(. همچنین، ۸باشد )ها و نیازهای فرزندان میشناسی افکار، هیجانباز

بر رفتاری مبتنی ۀهای مداخلآموزش والدگری مثبت یکی از برنامه
مداخله  ۀ(. این شیو۶های خانوادگی است )یادگیری اجتماعی در تعامل

که درمعرض  است شده سالی طراحی1۲تا۲برای والدین کودکان 

                                                      
1. Anxiety 
2. Emotion regulation 
3. Acceptance 

4. Refocus to planning 

5. Positive refocusing 

6. Positive reappraisal 
7. Putting into perspective 

مداخله از  ۀشناختی هستند و این شیوای روانهها و آسیباختالل
، ایجاد محیط ایمن و مسئلهراهبردهای یادگیری اجتماعی، حل 

 (.۹کند )کارآمدی رفتاری، عاطفی و اجتماعی استفاده می
 ءجز آگاهانه و والدگری مثبتآموزش والدگری ذهنهای با اینکه روش

 در، هستندشناختی نهای رواثر در بهبود بسیاری از ویژگیمؤهای روش
و هیچ شده است ها بررسی های بسیار اندکی اثربخشی آنپژوهش

 ؛ها بر تنظیم هیجان یافت نشدآنبخشی رثا ۀمقایس ۀپژوهشی دربار
ژانگ و همکاران نشان داد که والدگری  مطالعٔهبرای مثال نتایج 

ثیر مثبت و بر تنظیم هیجان تأآگاهانه بر تنظیم هیجان سازگار ذهن
(. در پژوهشی دیگر تاونشند و همکاران ۵) ردثیر منفی داأناسازگار ت

ثری در مؤنقش دارای آگاهانه والدگری ذهن مٔهگزارش کردند که برنا
بر آن،  (. عالوه1۰) استارتقای بهزیستی ازجمله بهبود تنظیم هیجان 

پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش  در همکارانبهبهانی و 
کمبود /فعالیاختالل بیش ئمآگاهانه باعث بهبود عالذهنفرزندپروری 

 ایمطالعه(. در 11) شودمیتوجه و خودکارآمدی هیجانی و اجتماعی 
آموزی فرزندپروری دیگر کشاورزی ارشدی گزارش کرد که مهارت

 دهدرا افزایش می خودتنظیمی هیجانی و بهزیستی روانی، آگاهانهذهن
 مٔهدیوید و همکاران نشان داد که برنا (. همچنین، نتایج پژوهش1۲)

افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم  سببوالدگری مثبت 
(. عالوه بر آن، موسوی امیرآباد و ۹) شودمیهیجان ناسازگار 

های فرزندپروری که آموزش مهارت دریافتند تحقیقیمقدم ضمن نظری
زگار و کاهش مثبت باعث افزایش کفایت اجتماعی و تنظیم هیجان سا

نژاد و (. در پژوهشی دیگر عیسی1۳) شودمیتنظیم هیجان ناسازگار 
بهبود  موجبخندان گزارش کردند که آموزش فرزندپروری مثبت 

 .(1۴) شودمیهیجانی -والدگری مثبت و کاهش مشکالت رفتاری
. (1شناختی، اضطراب است )روان شایع بسیار هایاز اختالل

 در کودکان انجام شده اضطرابهدف کاهش های بسیاری با پژوهش
های مرتبط با اضطراب در به ویژگی یکمتر در مطالعات است؛ اما

والدین کودکان مضطرب  شده است. تهب پرداخوالدین کودکان مضطر
شناختی با مشکالت های رواندرمقایسه با والدین کودکان فاقد اختالل

ش والدگری آموزهای بیشتری مواجه هستند. همچنین، روش
ثر در مؤجدید و  نسبتاًهای روش ءجز آگاهانه و والدگری مثبتذهن

ها های بسیار اندکی اثربخشی آنو پژوهش هستندها بسیاری از ویژگی
حائز اهمیت دیگر باتوجه به  کتۀرا بر تنظیم هیجان بررسی کردند. ن

 که پژوهشگران هیچ پژوهشی دراست  اینذکرشده اثربخشی دو روش 
درنتیجه،  ؛دو روش بر تنظیم هیجان پیدا نکردندبخشی رثا ۀمقایس نٔهزمی

اختالل اضطراب، لزوم مداخله برای تنظیم هیجان  زیادباتوجه به شیوع 
اثربخشی دو  رۀپژوهشی اندک دربا ۀوالدین کودکان مضطرب، پیشین

پیشینه  نداشتنآگاهانه و والدگری مثبت و وجودروش والدگری ذهن

8. Self-blame 

9. Other-blame 
10. Rumination 

11. Catastrophizing 
12. Mindful parenting training 
13. Positive parenting training 
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۳ 

 ۀحاضر با هدف مقایس ۀمطالعدو روش مذکور،  ۀمقایس ۀدربار
آگاهانه و آموزش والدگری مثبت بر اثربخشی آموزش والدگری ذهن

 تنظیم هیجان در والدین کودکان مضطرب انجام شد.

 بررسیروش 2
آزمون با گروه گواه بود. آزمون و پستجربی با طرح پیشاین مطالعه نیمه

رستان الرستان در سال پژوهش والدین کودکان مضطرب شه ۀجامع
 بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شد. 1۳۹۸

 
 
 

n =
۲σ۲(z1−α۲+

z1−β)
۲

d۲ =
۲(۰7٫۲)۲(۹۶٫1 + ۲۸٫1)۲

۵۰7٫۴
=
(۵۶۹۸٫۸)(۴۹7۶٫1۰)

۵۰7٫۴
= ۹۶٫1۹

( 1۳مقدم )براساس پژوهش موسوی امیرآباد و نظری مذکوردر فرمول 
، ۲٫۰7انحراف معیار متغیر تنظیم هیجان سازگار گروه آزمایش  مقدار
۵۰7٫۴=2d ،۹۰٫۰=Power  ۹۵٫۰و=α بر طبق آن  و در نظر گرفته شد

حجم  روگردید؛ ازایننفر برآورد  1۹٫۹۶حجم نمونه برای هر گروه 
نفر  ۶۰درنتیجه، تعداد  ؛نفر در نظر گرفته شد ۲۰نمونه برای هر گروه 

های ورود به مطالعه با روش ر( پس از بررسی مالکماد ۳۰پدر و  ۳۰)
صورت تصادفی در سه گروه و به شدند گیری دردسترس انتخابنمونه

مادر( جایگزین شدند.  1۰پدر و  1۰نفر شامل  ۲۰مساوی )هر گروه 
به مطالعه شامل داشتن کودکان مضطرب  والدین های ورودمالک

 ی اسپنس و همکاراندبستانبراساس مقیاس اضطراب کودکان پیش
داشتن ساله، داشتن سواد خواندن و نوشتن، ۶تا۵، داشتن کودک (۱۵)

 نداشتنهای والدگری و دریافت آموزش ۀسابق نداشتنزندگی مشترک، 
 بود.زا مانند طالق و مرگ نزدیکان در سه ماه گذشته رخدادهای تنش

غیبت همکاری و  ۀاز مطالعه انصراف از اداموالدین های خروج مالک
ها ابزارهای آوری داده. برای جمعدر نظر گرفته شدجلسه  بیشتر از یک

 .کار رفتبهزیر 
: این مقیاس توسط اسپنس 1دبستانیمقیاس اضطراب کودکان پیش-

های گویه طراحی شد و دارای فرم ۲۸با  ۲۰۰1در سال و همکاران 
ستفاده در این پژوهش از فرم والدین آن ا (.۱۵) کودک و والدین است

درست  اصالً=۰ای لیکرت )درجهها براساس مقیاس پنجشد. گویه
نمرات  ۀلذا دامن ؛شودگذاری می=همیشه درست است( نمره۴نیست تا 

. دهدرا نشان میاضطراب بیشتر  ،ترۀ بیشاست و نمر 11۲تا۰بین 
و پایایی آن با روش شد یید تأابزار با روش تحلیل عاملی  ۀروایی ساز
(. در ایران قنبری و همکاران 1۵گزارش شد ) ۰٫۹۲نباخ آلفای کرو

و پایایی آن  کردندتأیید بر روایی صوری، روایی مالک ابزار را عالوه
 ۀمطالع(. در 1۶) دست آوردندبه ۰٫۸۸را با روش آلفای کرونباخ 

حاضر روایی صوری و محتوایی مقیاس اضطراب کودکان 
شناسی علوم تربیتی و روان نفر از متخصصان دهدبستانی با نظر پیش

 محاسبه شد. ۰٫۹۰و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  تأیید شد
: این پرسشنامه توسط گارنفسکی و کرایج ۲تنظیم هیجان ۀپرسشنام-

 1۰تنظیم هیجان مثبت یا سازگار ) بُعدگویه و دو  1۸با  ۲۰۰۶در سال 
ها گویه. حی شدگویه( طرا ۸گویه( و تنظیم هیجان منفی یا ناسازگار )

=همیشه( ۵=هرگز تا 1ای لیکرت )درجهبراساس مقیاس پنج
 ۵۰تا1۰نمرات تنظیم هیجان سازگار بین  ۀلذا دامن ؛شودگذاری مینمره

 ۀدهندنشان بیشتر ۀنمر .است ۴۰تا۸و تنظیم هیجان ناسازگار بین 
                                                      

1. Anxiety Preschoolers Scale 

 ابزار با روش تحلیل عاملی ۀ. روایی سازاست بُعدبیشتر از آن  ۀاستفاد
گزارش شد  ۰٫7۰از  بیشترو پایایی آن با روش آلفای کرونباخ شد  تأیید

بر روایی محتوایی، روایی (. در ایران بشارت و بزازیان عالوه17)
های افسردگی، اضطراب، استرس و همگرا و تشخیصی آن با مقیاس

پایایی ابعاد آن را با روش آلفای  کردند؛ همچنین تأییدسالمت روان را 
دو تا چهار هفته  ۀدر دو نوبت و با روش بازآزمایی با فاصل کرونباخ

حاضر روایی صوری  ۀمطالع(. در 1۸) دست آوردندبه ۰٫7۰از  بیشتر
نفر از متخصصان علوم  دهتنظیم هیجان با نظر  ۀو محتوایی پرسشنام

و پایایی ابعاد تنظیم هیجان سازگار و شد  تأییدشناسی تربیتی و روان
 .دست آمدبه ۰٫۸۵و  ۰٫7۹ترتیب آلفای کرونباخ به ناساگار با روش

نامه برای انجام این پژوهش پس از تصویب پروپوزال و دریافت معرفی
های الزم با از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، هماهنگی

پرورش شهرستان الرستان و مدیران وآموزش رۀمسئوالن ادا
پدر  ۳۰نفر ) ۶۰. سپس تصورت گرفگیری ها برای نمونهمهدکودک

های ورود به مطالعه که تمایل به مادر( از والدین دارای مالک ۳۰و 
و با روش تصادفی ساده با  شدند شرکت در پژوهش داشتند، انتخاب

ها گروهقرار گرفتند؛ همچنین سه گروه مساوی  درکشی کمک قرعه
 و انهآگاههای آموزش والدگری ذهنعنوان گروهصورت تصادفی بهبه

ترتیب والدگری مثبت و گواه انتخاب شدند. دو گروه آزمایش بهآموزش 
های والدگری جلسه( با روش ای یکای )هفتهدقیقه۹۰ جلسۀ هشت
آگاهانه و والدگری مثبت آموزش دیدند و گروه گواه در لیست ذهن

های آزمایش توسط انتظار برای آموزش قرار گرفت. مداخله در گروه
دیده با شناسی بالینی دورهمتخصص روان کمک یک پژوهشگر با

آگاهانه و آموزش والدگری مثبت در های آموزش والدگری ذهنروش
صورت شناختی شهرستان الرستان بههای خدمات روانیکی از کلینیک

انجام شد. الزم به ذکر است که  1۳۹۸گروهی در فصل تابستان سال 
 کنندگان دادهآن جلسه به شرکت در پایان هر جلسه، تکلیفی مرتبط با

ها بازخورد سازنده بعد، ضمن بررسی تکالیف به آن جلسۀو در آغاز  شد
بستۀ آگاهانه بر مبنای آموزش والدگری ذهن لۀشد. محتوای مداخ ارائه

توسط متخصصان علوم  شد کهطراحی ( 1۹)بوگلز و رستیفو  آموزشی
 شد تأییداحد خوراسگان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی وتربیتی و روان

بستۀ  آموزش والدگری مثبت بر مبنای خلۀ. همچنین، محتوای مدا(۲۰)
و توسط متخصصان مشاوره و شد طراحی ( ۲1)ساندرز  آموزشی

های ی روشا(. محتو1۴) رسید تأیید بهشناسی دانشگاه کردستان روان
ائه ار 1آگاهانه و آموزش والدگری مثبت در جدول آموزش والدگری ذهن

2. Emotion Regulation Questionnaire 
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۴ 

 .ه استشد

 تفکیک جلساتآموزش والدگری مثبت به آگاهانه وی آموزش والدگری ذهنا. محتو1جدول 
 ی آموزش والدگری مثبتامحتو آگاهانهی آموزش والدگری ذهنامحتو جلسات

 اول
آرامی و آموزش قوانین گروه، تن ۀمعرفی و آشنایی، صحبت دربار

 ۀاهی، استراحت و مشاهدآگاهانه: تمرین استرس صبحگوالدگری ذهن
 بدن با وارسی بدن

های اختالل اضطراب و تنظیم هیجان، معرفی و آشنایی، تشریح نشانه
های اضطرابی با تمرکز های درمانی اختاللانواع روش ۀدربار توضیح

  بر والدگری مثبت

 دوم
 ۀمشاهد ۀتجرب ۀنظر، بحث دربار وارسی بدن همراه با بررسی و تبادل

دوست، استراحت و آموزش های صبحگاهی از نظر یکرینفرزند، تم
 سپاسگزاری همراه با تنفس

آموزش والدگری مثبت ازطریق ایجاد محیط امن، محیط مثبت 
یادگیری، ابراز وجود، داشتن توقعات واقعی و مراقبت از خود و تشریح 

 و محیطی مشکالت رفتاری کودکان گیعلل ژنتیکی، خانواد

 سوم

ای، استراحت و یوگای دقیقهتنفسی سه ۀی نشسته، وقفآرامآموزش تن
بدن هنگام والدگری همراه با استرس و  ۀمشاهد ۀخوابیده، بحث دربار

 مهربانی با خود

کودک با ایجاد روابط مثبت با کودکان، تشویق و -والد ۀتقویت رابط
های تقویت کالمی و غیرکالمی رفتار مطلوب و آموزش مهارت

اهبردهای الگوسازی، آموزش اتفاقی، تشویق والدگری ازطریق ر
دادن و استفاده از چارت استقالل فردی ازطریق پرسیدن، گفتن، انجام

 رفتاری

 چهارم

آرامی نشسته همراه با توجه به صداها و افکار، خواندن آموزش تن
زا و آموزش رویدادهای تنش بارۀهای متناقض، بحث درداستان
آمدن و آموزش ، مقاومت و کوتاهو گریز های جنگکردن از پاسخدوری

ای در زیر فشار استرس و دقیقهتنفسی سه ۀیوگای ایستاده، وقف
 تصویرسازی مثبت ازطریق آگاهی و پذیرفتن استرس والدگری

آفرین ازطریق ایجاد قانون مقابله با رفتارهای مشکل ۀآموزش شیو
استفاده  ۀوگرفتن مشکالت خفیف رفتاری و تشریح نحواضح و نادیده

 نکردنجای تنبیه برای اطاعتکردن بهاز محرومیت، سکوت و اخراج
 از قوانین

 پنجم

های آرامی نشسته همراه با احساسات، آشنایی با مدلآموزش تن
ای دقیقهتنفسی سه ۀهای بازتابی آنان، وقفای والدین و واکنشطرحواره

 روی همراه با نگهداری احساساتو پیاده

صورت کردن بهدهایی جهت بقای خانواده ازطریق عملپن ۀارائ
تعیین  ،داشتن والدین، تفریحنداشتن والدین بحث و ، جرگروهی

های و تشخیص و پیشگیری از موقعیت قوانین دربارۀ چگونگی رفتارها
 دردسرساز

 ششم
اکتشافات  ۀآرامی نشسته همراه با توجه انتخابی، بحث دربارآموزش تن

آرامی و بحث و روی همراه با تنای والدین، پیادهرههای طرحوامدل
 درک دیدگاه دیگران ۀنظر دربار تجدید

اجرای دستورات  ۀبرقراری ارتباط با کودک، تشریح شیو ۀآموزش نحو
 هاآن ۀنظر دربار و بحث و تبادل

 هفتم
آرامی همراه با مهربانی و عشق، تمرین گسیختگی و پیوند، آموزش تن

آگاهی و نیازها و آموزش تصویرسازی ازطریق ذهن ۀبحث دربار
 های دونفریتمرین

ای های ارتباطی برای داشتن رابطهاستفاده از مهارت ۀآموزش نحو
 هاآن ۀنظر دربارسالم و سازگار با کودک و بحث و تبادل

 هشتم
کوهستان و سنگ،  ۀآرامی، آموزش مراقبوارسی بدن، تمرین شفقت و تن

 ۀها و ارائها و سایتراحت همراه با مرور کتاباست ۀبحث دربار
 آگاهانهپیشنهادهایی برای والدگری ذهن

های حلهای پردردسر و امتحان راهریزی برای موقعیتآموزش برنامه
 هاجدید برای کنترل این موقعیت

کتبی جهت شرکت در  مۀناها رضایتدر این پژوهش از آزمودنی
اخالقی ازجمله اصول رازداری، و مالحظات شد پژوهش گرفته 

در آن  ... ماندن اطالعات شخصی وها، محرمانهبودن پرسشنامهنامبی
آوری در مراحل ها پس از جمعداده. الزم به ذکر است که شدرعایت 

های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون با روشآزمون و پسپیش
در سطح معناداری  1۹ نسخٔه SPSSافزار آزمون تعقیبی بنفرونی در نرم

 تحلیل شدند. ۰٫۰۵

 هایافته ۳
های آموزش حاضر میانگین و انحراف معیار سن در گروه ۀمطالعدر 

 آموزش والدگری مثبت و ۲۸٫۳۴±۳٫1۵آگاهانه والدگری ذهن
بود. همچنین، در گروه آموزش  ۲۸٫7۰±۳٫۶۹و گواه  ۲۹٫1۸±۳٫۰۲
نفر دو فرزند  7(، رصدد۶۰فرزند )نفر یک 1۲ ،آگاهانهوالدگری ذهن

(، در گروه آموزش والدگری درصد۵نفر سه فرزند ) 1( و درصد۳۵)

( و درصد۲۰نفر دو فرزند ) ۴(، درصد7۰فرزند )نفر یک 1۴ ،مثبت
 ،آگاهانه( و در گروه آموزش والدگری ذهندرصد1۰نفر سه فرزند ) ۲

( داشتند. درصد۳۰نفر دو فرزند ) ۶( و درصد7۰فرزند )نفر یک 1۴
نتایج میانگین و انحراف معیار تنظیم هیجان والدین کودکان مضطرب 

ارائه  ۲ها در جدول تفکیک گروهآزمون بهآزمون و پسدر مراحل پیش
 .ه استشد

 ۀهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آماربررسی مفروضه
آزمون لوین  ۀباکس و آمارآزمون ام ۀآمار و اسمیرنوفآزمون کولموگروف

 بودنهای نرمالمفروضه ترتیببنابراین، به ؛(p>۰٫۰۵) نیستندمعنادار 
ها کوواریانس و همگنی واریانس-ای واریانسههمگنی ماتریس و

بارتلت معنادار بود آزمون کرویت ۀشد. عالوه بر آن، آمار تأیید
(۰٫۰۵>p)های همبستگی کافی بین متغیرهای مفروضهبنابراین،  ؛

توان از روش تحلیل درنتیجه، برای تحلیل می ؛شد تأییدپژوهش 
های راساس آمارهکوواریانس چندمتغیری استفاده کرد. همچنین، ب
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۵ 

های چندمتغیری مشخص شد که آزمون المبدا ویلکز از مجموعه آزمون
ها حداقل از نظر یکی از متغیرهای تنظیم هیجان سازگار و بین گروه

 ردناسازگار در والدین کودکان مضطرب تفاوت معنادار وجود دا
(۰٫۰۰1>p ،۳۸٫7۸=F نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت .)

آگاهانه و آموزش والدگری مثبت اثربخشی آموزش والدگری ذهنبررسی 
ه ارائه شد ۳در جدول  ،بر تنظیم هیجان در والدین کودکان مضطرب

 .است

 هاتفکیک گروه. نتایج میانگین و انحراف معیار تنظیم هیجان والدین کودکان مضطرب به۲جدول 

 هامتغیرها/گروه
 گواه والدگری مثبت آگاهانهوالدگری ذهن

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش
SD±Mean SD±Mean SD±Mean SD±Mean SD±Mean SD±Mean 

تنظیم هیجان 
 ۲۴٫۶۳ ۳٫۵۰ ۲۴٫۹1 ۴٫۰۲ ۳۰٫۲۵ ۳٫۵1 ۲۵٫1۹ ۴٫۳1 ۳1٫7۶ ۳٫۰۶ ۲۳٫۹۴ ۳٫۵1 سازگار

تنظیم هیجان 
 1۹٫۵1 ۳٫۳۴ 1۸٫۳۳ ۲٫7۰ 1۳٫۲7 ۲٫۶۶ 17٫۶۵ ۳٫۵۰ 1۲٫۶۶ ۳٫۴۲ 17٫۳۰ ۴٫۰۵ ناسازگار

 ها بر تنظیم هیجان در والدین کودکان مضطربجهت بررسی اثربخشی روش . نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری۳جدول 
 مجذور اتا F p-Value ۀآمار منبع اثر متغیرها

 ۰٫77 <۰٫۰۰1 ۵۸٫۳۹ گروه تنظیم هیجان سازگار
 ۰٫71 <۰٫۰۰1 ۳۶٫۵۰ گروه تنظیم هیجان ناسازگار

های آموزشی باعث تغییر معنادار هر دو ، روش۳طبق نتایج جدول 
متغیر تنظیم هیجان سازگار و ناسازگار در والدین کودکان مضطرب 

توان ر مجذور اتا می. همچنین، براساس مقدا(p<۰٫۰۰1)است ه شد
درصد از 71درصد از تغییرات تنظیم هیجان سازگار و 77گفت که 

نتایج  است.های آموزشی از روشتغییرات تنظیم هیجان ناسازگار ناشی
آموزش های اثربخشی روش ۀآزمون تعقیبی بنفرونی جهت مقایس

آگاهانه و والدگری مثبت بر تنظیم هیجان در والدین والدگری ذهن
 .شودمشاهده می ۴کان مضطرب در جدول کود

 آموزش بر تنظیم هیجان در والدین کودکان مضطربهای اثربخشی روش ۀ. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایس۴جدول 
 p-Value خطای استاندارد هاتفاوت میانگین (دوگروه ) (یکگروه ) متغیرها

 تنظیم هیجان سازگار
 <۰٫۰۰1 ۲٫۳7 7٫1۳ گواه آگاهانهوالدگری ذهن

 <۰٫۰۰1 ۲٫۲1 ۵٫۶۲ گواه والدگری مثبت
 ۰٫۰۹۵ ۰٫7۴ 1٫۵1 والدگری مثبت آگاهانهوالدگری ذهن

 تنظیم هیجان ناسازگار
 <۰٫۰۰1 ۲٫۲۶ -۶٫۸۵ گواه آگاهانهوالدگری ذهن

 <۰٫۰۰1 ۲٫1۵ -۵٫۲۴ گواه والدگری مثبت
 ۰٫۵۸۲ 1٫۰۶ -۰٫۶1 والدگری مثبت آگاهانهوالدگری ذهن

آگاهانه و ، هر دو روش آموزش والدگری ذهن۴طبق نتایج جدول 
درمقایسه با گروه گواه باعث افزایش تنظیم مثبت آموزش والدگری 

هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار در والدین کودکان 
اما بین دو روش مداخله در تنظیم  ؛(p<۰٫۰۰1) ه استمضطرب شد

 (=۰٫۵۸۲p) و تنظیم هیجان ناسازگار( =۰٫۰۹۵p)هیجان سازگار 
 .ردتفاوت معناداری وجود ندا

 بحث 4
اختالل اضطراب و نقش آموزش والدگری در بهبود  زیادباتوجه به شیوع 

حاضر با هدف  پژوهششناختی ازجمله تنظیم هیجان، های روانویژگی
آگاهانه و آموزش والدگری اثربخشی آموزش والدگری ذهن ۀمقایس

 نظیم هیجان در والدین کودکان مضطرب انجام شد.مثبت بر ت
آگاهانه باعث حاضر نشان داد که آموزش والدگری ذهن ۀنتایج مطالع

افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار در 

ژانگ های با نتایج پژوهش یافته. این شودمیوالدین کودکان مضطرب 
آگاهانه بر افزایش تنظیم ی ذهنبر اثربخشی والدگرو همکاران مبنی

تاونشند و (، ۵)هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار 
آگاهانه بر بهبود تنظیم والدگری ذهن ۀبر اثربخشی برنامهمکاران مبنی

بر آموزش فرزندپروری مبنی همکاران(، بهبهانی و 1۰هیجان )
ورزی ارشدی کشا( و 11)آگاهانه بر بهبود خودکارآمدی هیجانی ذهن
آگاهانه بر افزایش آموزی فرزندپروری ذهنبر اثربخشی مهارتمبنی

توان در تبیین این نتایج می .ست( همسو1۲)خودتنظیمی هیجانی 
آگاهانه ازطریق کنترل استرس والدگری گفت که آموزش والدگری ذهن

های افراطی به رفتارهای منفی کودکان باعث و پیشگیری از پاسخ
های موفق های منفی بین والد و فرزند و افزایش تجربهکاهش چالش

که آن است حائز اهمیت دیگر  ۀشود. نکتدر مدیریت رفتار کودکان می
های موفق خانوادگی و کسب آموزشی با افزایش تعامل ۀاین شیو

اول در خانواده موجب باور به توانایی  ۀفردی در درجموفقیت بین
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۶ 

شود جتماعی بر اعمال کودکان میمدیریت و ایجاد اثرات مثبت ا
های منفی و آموزشی ازطریق کاهش تعامل ۀدرنتیجه این شیو ؛(11)

استرس بین والد و فرزند باعث افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش 
شود. تبیین دیگر این است که در آموزش تنظیم هیجان ناسازگار می

دهی جنگ، گریز سخپا یهاالگوها و مدل ،آگاهانه، والدوالدگری ذهن
شود آموزد و قادر میهای شخصی میو درجازدن را با استفاده از مثال

دهی رایج خود را در مواجهه با مشکالت والدگری الگوی پاسخ
دست بهتر را های هشیارانهو با کسب بینش فرصت پاسخکند شناسایی 

تقابل پذیرد که در روابط م(. همچنین، در این روش والد می1۰آورد )
با فرزندان همواره اختالفاتی وجود خواهد داشت و والدگری در  وی

و  کنندنمیاما والدین فرزندان را رها  ؛شودبرانگیز میمواقعی چالش
کنند که متناسب استانداردها و انتظارات واضحی را برای آنان بیان می

زمان هم ۀوالدگری ازطریق استفاد ۀها باشد. این شیوبا فرهنگ و سن آن
آگاهی نقش مهمی در بهبود روابط از اصول والدگری و مداخالت ذهن

 شوندمیباعث  مذکوردرنتیجه عوامل  ؛(1۲والدین و فرزندان دارد )
ثری در افزایش تنظیم مؤآگاهانه بتواند نقش که آموزش والدگری ذهن

هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار در والدین کودکان 
 ته باشد.مضطرب داش

حاضر نشان داد که آموزش والدگری مثبت باعث  ۀدیگر نتایج مطالع
افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار در 

دیوید های با نتایج پژوهش یافتهد. این شومیوالدین کودکان مضطرب 
والدگری مثبت بر افزایش تنظیم  ۀبرنام بخشیبر اثرو همکاران مبنی

(، موسوی امیرآباد ۹هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار )
های فرزندپروری مثبت بر اثربخشی آموزش مهارتمقدم مبنیو نظری

( 1۳)بر افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار 
رزندپروری مثبت بر آموزش ف بخشیبر اثرنژاد و خندان مبنیعیسیو 

در تبیین این  .ستهمسو( 1۴هیجانی )-کاهش مشکالت رفتاری
بیشتر  معموالًتوان گفت که والدین دارای سبک والدگری مثبت نتایج می

ها روابط صمیمانه برقرار کنند و با آناز کودکان خود حمایت عاطفی می
اخالت ع بهتر مدانواوالدگری مثبت از  ۀسازند. ازآنجاکه برناممی

ثر مؤعنوان راهبردی ها بهآموزشی است، پذیرش آن توسط خانواده
که با مشکالت رفتاری کودکانشان مواجه  است نیجهت کمک به والدی

های رفتاری مانند دلیل آموزش مهارتآموزشی به ۀهستند. این شیو
گاهی والدین از نشانه های درمان آن، مجازات هنگام ها و علل روشآ

رفتار مناسب و  ۀار نامناسب و تقویت هنگام مشاهدرفت ۀمشاهد
اجرای دستورات الزم  ۀهمچنین با اعمال قوانین برای کودکان و نحو

ازطریق کاهش مشکالت کودکان و مشکالت تعاملی بین والدین و 
 ۀدرنتیجه، این شیو ؛(1۴شود )ها میکودکان باعث بهبود ویژگی

ان سازگار و کاهش تنظیم تواند سبب افزایش تنظیم هیجآموزشی می
هیجان ناسازگار در والدین کودکان مضطرب شود. تبیین دیگر این 

دن اطالعات مناسب کراست که آموزش والدگری مثبت ازطریق فراهم
رفتار مناسب با او نقش مهمی  ۀشرایط و اختالل کودک و نحو ۀدربار

رایط و شود که والدین شآموزشی باعث می ۀدر سازگاری دارد. این شیو
والدگری مثبت  ۀخود را بپذیرند و ازطریق برنام ۀاختالل کودک و خانواد

ثری در بهبود شرایط داشته باشند و بتوانند میزان مشکالت مؤنقش 

(. پس این شیوه ۹خود را کاهش دهند ) ۀشناختی خود و خانوادروان
ند فرز-تواند ازطریق بهبود روابط والدشده میبیانبراساس راهبردهای 

شناختی باعث افزایش تنظیم هیجان سازگار و و کاهش مشکالت روان
 کاهش تنظیم هیجان ناسازگار در والدین کودکان مضطرب شود.

حاضر نشان داد که بین دو روش آموزش  پژوهش، نتایج اینعالوه بر 
آگاهانه و آموزش والدگری مثبت در افزایش تنظیم هیجان والدگری ذهن

یم هیجان ناسازگار در والدین کودکان مضطرب سازگار و کاهش تنظ
 ۀد. پژوهشی یافت نشد که به مقایسشونمیتفاوت معناداری مشاهده 

 ؛آگاهانه و آموزش والدگری مثبت پرداخته باشدآموزش والدگری ذهن
هر  ۀتوان به استفادتفاوت بین اثربخشی دو روش می نبوداما در تبیین 

های گروهی به اشاره کرد. آموزشدو روش از اجرای گروهی مداخله 
ثری را بیاموزند و سپس مؤهای اجتماعی تا مهارت نندکافراد کمک می

ها از های خود را روی دیگران امتحان کنند. همچنین، آنآموخته
مشکالت دیگران که مشابه یا شاید شدیدتر از مشکالت  ۀمشاهد

 توانندمیمل این عوا ؛کنندخودشان است، احساس راحتی و دلگرمی می
شناختی )ازجمله بهبود تنظیم ثری در کاهش مشکالت روانمؤنقش 

آگاهانه ازطریق پنج (. آموزش والدگری ذهن1۴) باشندهیجان( داشته 
فرایند شامل شنیدن با توجه کامل )تشخیص نیازهای فرزندان ازطریق 

ها(، پذیرش بدون قضاوت خود و فرزندان ی مکالمهاتوجه به محتو
افتد، نه قضاوت براساس دقیق به آنچه در حال حاضر اتفاق می )توجه

های خود و فرزندان ها و نیازهای خود(، آگاهی از هیجانخواسته
ها(، خودتنظیمی در فرزندپروری )شناخت و آگاهی از انواع هیجان

های تنظیم هیجان در فرزندپروری( و مهرورزی به )استفاده از مهارت
رزی و بخشندگی به خود و فرزندان( اثر خود را خود و فرزندان )مهرو

 ۀبرنامیک (. همچنین، آموزش والدگری مثبت 11کند )اعمال می
فرزندپروری است که ازطریق پنج اصل   ٔراهبردی چندسطحی درباره

فرزندپروری مثبت شامل اطمینان از محیطی امن و جذاب، خلق محیط 
گرایانه و انتظارات واقع آموزشی مثبت، کاربرد انضباط قاطعانه، وجود

توان درنتیجه، می ؛(1۳دهد )را نشان می اشمراقبت از خود اثربخشی
های والدگری ازطریق انتظار داشت که هر دو روش با آموزش برنامه

فرزند باعث بهبود تنظیم هیجان )افزایش تنظیم -بهبود روابط والد
بین این دو  هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار( شوند و

 مشاهده نشود. معناداریروش تفاوت 
توان به استفاده از روش های مهم پژوهش حاضر میاز محدودیت

ها و اندک در گروه نسبتاً نمونٔهحجم  و گیری دردسترسنمونه
 ؛دلیل محدودیت زمانی اشاره کردنتایج در بلندمدت به نکردنپیگیری

تی برای تعمیم بیشتر، حجم های آشود در پژوهشبنابراین، توصیه می
و پایداری نتایج در بلندمدت ازطریق یابد ها افزایش نمونه در گروه

پیگیری چندماهه بررسی شود. پیشنهاد دیگر انجام این  کردنلحاظ
های والدین دارای کودکان مبتال به سایر اختالل در بین مطالعه

ت و . نتایج این پژوهش برای متخصصان سالماستشناختی روان
شناختی جهت بهبود های خدمات رواندرمانگران مراکز و کلینیک

بنابراین،  ؛های مرتبط با سالمت هیجانی تلویحات کاربردی داردویژگی
آگاهانه و والدگری آموزش والدگری ذهنهای روشتوانند از آنان می
افزایش تنظیم هیجان سازگار و کاهش تنظیم هیجان  برایمثبت 
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نقش  ریزی برای استفاده از هر دو روشلذا برنامه ؛ببرندناسازگار بهره 
 بهبود تنظیم هیجان دارد. مهمی در

 گیرینتیجه ۵
از اثربخشی هر دو روش آموزش والدگری حاضر حاکی ۀنتایج مطالع

آگاهانه و آموزش والدگری مثبت بر افزایش تنظیم هیجان سازگار ذهن
 نبوددکان مضطرب و و کاهش تنظیم هیجان ناسازگار در والدین کو

ریزی توسط برنامه ،. براساس این نتایجاستتفاوت بین نتایج دو روش 
متخصصان سالمت و درمانگران برای استفاده از هر دو روش در بهبود 

 تنظیم هیجان ضروری است.

 قدردانی و تشکر 6
 ادارۀوسیله نویسندگان تشکر و قدردانی خود را از مسئوالن بدین

تمامی  نیزها و ستان الرستان و مدیران مهدکودکوپرورش شهرآموزش
 .کنندکنندگان در پژوهش اعالم میشرکت

 بیانیه 7
شناسی عمومی دانشگاه آزاد دکتری روان ۀحاضر برگرفته از رسال ۀمقال

 ۀمطالع است. 1۰۲۴۵۸7۶۴1 با کد رسالۀ اسالمی واحد بندرعباس
بندرعباس با  حاضر دارای کد اخالق از دانشگاه آزاد اسالمی واحد

. هیچ تضاد است IR.IAUBandarAbbas.REC.1398.39 ۀشمار
منافعی بین نویسندگان مقاله وجود ندارد و این پژوهش با هزینۀ 
 شخصی و بدون هیچ حمایت مالی سازمان یا نهادی انجام شده است.
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