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 چکیده 

هههای ای آن )نشههانهههه آگاهی بر سالمت عمومی و مؤلفههههدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن

-فعههالیدارای کودک مبتال به اختالل بیش والدیناجتماعی( در  کارکرد در خوابی و اضطراب، افسردگی و اختاللجسمانی، بی

نفههر  30پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. نمونه شههامل   –آزمایشی پیش آزمون  کمبود توجه بود. بدین منظور از طرح شبه

گیری هدفمند به صههور  کمبود توجه  بود که با نمونه-فعالیان دختر مقطع ابتدایی مبتال به اختالل بیشآموزدانش  والدیناز  

 نامه کانرز به همراه مصاحبه بالینیتصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. هر دو گروه در پیش آزمون با پرسش

 ساعته 2 جلسه 8مد    به آگاهی،آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن و پرسشنامه سالمت عمومی ارزیابی شدند. سپس برنامه

 آمههار هههایشههاخ  از اسههتفاده با هاهر دو گروه مجدد در پس آزمون ارزیابی شدند. داده گردید. اعمال آزمایش روی گروه بر

دادند که  ار گرفتند و نشانمعیار(، آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قر انحراف و میانگین (توصیفی

 نمره در آزمون از ( بین مراحل پیش و پسp<01/0آماری) معنادار تفاو  به آگاهی منجرآموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن

 کههارکرد در و اخههتالل خوابی و اضطراب، افسردگیهای جسمانی، بیجمله نشانهآن از مولفه های  و تمام عمومی سالمت کلی

 والههدینعمومی  سالمت افزایش در آگاهیفرزندپروری مبتنی بر ذهن برنامه از استفاده بودن اثربخش به توجه اجتماعی شد. با

روانههی ایههن گههروه از افههراد  فشههار کاهش راستای در برنامه این کمبود توجه، آموزش-فعالیدارای کودک مبتال به اختالل بیش

 شود.پیشنهاد می جامعه

 

 آگاهی، سالمت عمومیکمبود توجه، فرزندپروری مبتنی بر ذهن-فعالیاختالل بیش  ها:کلیدواژه
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness-based parenting education 

on general health and its components (physical symptoms, insomnia and anxiety, depression 

and social dysfunction) in parents with a child with ADHD. - There was a lack of attention. 

For this purpose, a pre-test-post-test quasi-experimental design with a control group was 

used. The sample consisted of 30 parents of female elementary school students with attention 

deficit hyperactivity disorder who were randomly assigned to the experimental and control 

groups by purposive sampling. Both groups were assessed in the pretest using the Connors 

questionnaire along with clinical interview and general health questionnaire. Then, 

mindfulness-based parenting education program was applied to the experimental group for 8 

sessions of 2 hours. Both groups were re-evaluated in the post-test. Data were analyzed using 

descriptive statistics (mean and standard deviation), multivariate analysis of covariance and 

showed that mindfulness-based parenting education led to a statistically significant 

difference (<0.01). p) Between the pre- and post-test stages in the general score of general 

health and all its components including physical symptoms, insomnia and anxiety, 

depression and social dysfunction. Considering the effectiveness of using mindfulness-based 

parenting program in increasing the general health of parents with children with attention 

deficit hyperactivity disorder, teaching this program to reduce the stress of this group of 

people in the community is recommended.  

Key Words: Attention-deficit/hyperactivity disorder, mindful Parenting program, general 

health 

 

 

 

 

  



 

 مقدمه 

 6/3ر پسههران د آن شیوع که است کمبود توجه-لیفعاکودکی اختالل بیش دوران رفتاری -عصبی هایترین اختاللشایع از یکی 

 و تشخیصههی راهنمههای ویههرایش . طبههق پنجمههین(1397)بخشی سورشجانی، درصد گزارش شده است 9/0درصد و در دختران 

 -فعههالیبیش یا توجهیبی پایدار الگوی شامل کمبود توجه –فعالی اختالل بیش تشخیصی هایویژگی 1روانی هایاختالل آماری

-فعههالیاخههتالل بههیش در رفتههاری نظر از فعالیبیش خصیصه کند.ایجاد می اختالل فرد تحول یا عملکرد در که تکانشگری است

 شههود.آشههکارمی بههودن و آشههفته توجههه نگهههداری در دشواری ثبا ، نداشتن در تکلیف، سرگردانی نوعی عنوان کمبود توجه به

بههرای آسههی   بههاییی ظرفیههت و دهد رخ می اندیشه بدون و یک لحظه در که است شتابزده اعمال مربوط به خصیصه تکانشگری

 . (2013)انجمن روانپزشکی آمریکا،  دارد   افراد به زدن

تکانشگری این   -فعالیبر کودک، خانواده، معلمان و جامعه دارد رفتارهای بیش  ایکمبود توجه تأثیر گسترده  -فعالیاختالل بیش

ها و همچنین منجههر بههه مشههکال  یههادگیری و نتههای  تحصههیلی کودکان باعث اخالل در روابط با گروه همساین و طرد شدن آن

انوادگی بهها والههدین و دیگههر اع ههای هههای درون خهه وقتی چنین عواملی با تعارض  (.2021  ،)رابر ، آسارنو و رابر شودضعیف می

شههوند. سههیر شوند، موج  کاهش عز  نفس، خلق افسرده، تحمل کم برای ناکامی و حمههال  کهه  خلقههی مههیخانواده همراه می

کمبود توجه مزمن و تدریجی است، همچنین پیش آگهی ایههن اخههتالل نههامطلوب بههوده و کودکههان مبههتال در -فعالیاختالل بیش

معرض خطر رشد مشکال  دیگری همچههون اخههتالی  خلقههی و اضههطرابی، اخههتالل سههلوک، مصههرف مههواد و های آینده در  سال

 (.2021رایکر،  الکلیسم و نیز اختالل شخصیت ضداجتماعی و رفتارهای بزهکارانه در دوران بلوغ و بزرگسالی هستند )

هههای توان به ترکیبی از خصوصیا  و گرایشمی  کمبود توجه دخالت دارند  -فعالی  از عواملی که در به وجود آمدن اختالل بیش 

تههرین ژنتیکی و فیزیولوژیکی کودکان، الگوهای تعامل خانوادگی، تأثیر متقابل شرایط اجتماعی و محیطی اشاره نمود  که از مهههم

و همکههاران، )اسپیرفورک، هرتل، یوهههانس  باشد  کمبود توجه، متغیرهای خانوادگی می-فعالیشناسی اختالل بیش  عوامل در علت

 شناخته کودک رفتارهای بعدی و شخصیت زیربنای و سازنده عنوان به که است عاملی ترین بادوام و نخستین خانواده (. 2019

 اولیههه پههرورش در را روانی هایبیماری و شخصیت از اختالی  بسیاری ریشه باید شناسانروان از بسیاری عقیده به حتی و شده

 نقههش را ترینمهم لذا کندمی برقرار رابطه او با نوزاد که است اولین کسی مادر خانواده، اع ای میان از .کرد جستجو خانواده در

لیانگ، لههی، کلسههن و )شههود مههی محسوب بیماری یا سالمتی کانون دارد و عهده کودک به عاطفی و روانی هایویژگی پرورش در

 . (2021چن، 

مرادیانی گیزه رود، میردریکونههد، حسههینی رمقههانی و ؛  (2015کینا، امیژه و اومینو)پژوهش آدیمورا، نو  مختلفی از جمله  تحقیقا 

کمبود توجههه -فعالیسازی از جمله اختالل بیشاند که اختالی  برونینشان داده  (2018؛ زیدمن، شیلو و آیریس)(1395مهرابی)

کودکان مبههتال بههه اخههتالل . ها داردهای فرزندپروی آندر کودکان ارتباط تنگاتنگی با مشکال  روانی والدین به ویژه مادر و شیوه

نظمههی در انجههام تکههالیف مدرسههه، نظمی در زمههان خههواب، بههیریزی روزانه خود، بیکمبود توجه مشکالتی در برنامه-فعالیبیش

شده توسط والههدین تعارضا  با همساین، مدرسه و خواهر و برادر دارند که به عنوان یک بار اضافی، باعث افزایش استرس ادراک  

اند نشان داده(  2011تئول، وینر، راجرز و مارتون)  (2020؛ سای، مک و ژانگ)(2021اوزاسالن و یلدیریم)  نتای  پژوهش  .شوندمی

احسههاس موفقیههت و اثربخشههی دارنههد؛  کمبود توجه  -فعالیسازی شده از جمله اختالل بیشکه مادران کودکانی که اختالل برونی
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تری نسبت به جمعیههت عمههومی و سالمت عمومی پایین  دهندم، اضطراب و افسردگی بیشتری را گزارش میاحساس خش  و  کمتر

توانههد علههت و پیامههد دارند. مشکال  روانی والدین از جمله سطوح بایی استرس و اختالل در کارکرد روانههی اجتمههاعی آنههها، مههی

عوامل خانوادگی مثل مشکال  روانههی   که نشان دادند  فوق  تحقیقا   نتای با توجه به    .مشکال  رفتاری این گروه از کودکان باشد

کمبههود -فعههالیها، در رشد و حفظ مشکال  رفتاری کودکان مبتال بههه اخههتالل بههیشهای فرزندپروری ناکارآمد آنوالدین و شیوه

ه والدین را مورد هدف قرار های مؤثر جهت پیشگیری از این اختالل، مداخالتی است کلذا از جمله روش  .توجه نقش مهمی دارند

شههناختی والههدین و کههاهش مشههکال  رفتههاری کودکههان و نوجوانههان، های مؤثر برای بهبههود سههازگاری رواناز جمله روش.  دهند

و کودک و همچنههین   والداین رویکرد باعث ارتقاء فرزندپروری سالم و سالمت جسمی    .باشدآگاهی میرویکردهای مبتنی بر ذهن

 . (2014بوگلز، هلمنز، دیرسن، رومر و مولن، )شودماعی کودک میاجت-رشد هیجانی

منههد، مبتنههی بههر آموزشههی نظههام   1آگههاهیاسترس مبتنی بر ذهن  آگاهی همانند برنامه کاهش  برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن

رنامه فرزندپروری مبتنی بر هدف ب.  مراقبه توأم با ذهن آگاهی، با رویکرد خودتنظیمی در جهت سالمت جسمی و روانی فرد است

آگاهی، با هههدف نهههایی ارتقههاء های فرزندپروی، با استفاده از تمرین مراقبه ذهنآگاهی، بهبود تأثیر استرس مرتبط با چالش  ذهن

شود کههه موقعیههت . به این صور  که به والدین آموزش داده می(2007)براون، رایان و کرسول،  سالمت و بهزیستی خانواده است  

-العملتواند به روابط هیجانی شدیدی منجر شود. ویژگی بارز این روابط عکسزای بین والدین و فرزندان گاهی اوقا  میترساس

شههود. والههدین در کودک مههی-های سریع، غیرارادی و اغل  پرخاشگرانه است که به نوبه خود باعث تشدید فوری تعارض بین والد

دهند. پس از آن به خاطر ایههن فقههدان کنتههرل دچههار احسههاس   اط با فرزندشان از دست میها کنترل خود را در ارتباین موقعیت

با فرزندانشان رفتار نمایند. آنچه در ایههن موقعیههت از اهمیههت بسههزایی   ای سازندهتوانند به شیوهشوند اما نمیپشیمانی و شرم می

هههای خههود کنند و نسبت به اعمههال و واکههنشا تجربه میای از هشیاری ربرخوردار است این است که والدین حالت دگرگون شده

. این وضعیت اغل  منجههر (2020همکاران، سای و )شوندهشیار نیستند که این اعمال نیز با هیجانا  شدید و غیرارادی همراه می

شههود.  رزنههد مههیزای فرزندان و در نهایت افزایش تجربه هیجانهها  منفههی و شههدید توسههط والههد و ف به پاسخ پرخاشگرانه و آسی 

های سطح رودخانه بههرای آرام آگاهی از جمله سه دقیقه تنفس عمیق، تمرین وارسی بدن، تمرین برگهای ذهندرمانگر از تمرین

گیرد. همچنههین ایههن مطلهه  آمههوزش داده زا بهره میهای تنشها در موقعیتشدن و کمک به افزایش هشیاری نسبت به واکنش

ای مکث کنند کههه ایههن وقفههه در انجههام العمل نسبت به آن موقعیت لحظهد قبل از نشان دادن عکستوانن  شود که والدین میمی

شههود. وظیفههه دیگههر درمههانگر بررسههی ها و هیجانا  همراه با آن مههیالعمل، موج  هشیارتر شدن والدین نسبت به واکنشعکس

های اولیه ناکارآمد شامل تجههارب   رایند بررسی طرحوارهفرزند است. بررسی الگوهای تکراری، مشابه ف -کیفیت تکراری تعامل والد

بههه ایههن (.  2021)رابههر  و همکههاران،  گیردهای شناختی، هیجانی و جسمانی را در برمیگذشته ناهشیار یا غیرارادی که بازنمایی

-در بیشتر موقعیههت صور  که الگوی از دست دادن کنترل در رابطه با فرزند و پیامدهای متعاق  آن یک الگوی تکراری است که

کند که آیا این الگوهای تکراری با تجارب کودکی خود والدین مرتبط است یهها خیههر. از ایههن شود. درمانگر بررسی میها تکرار می

توانند بین تجارب و الگوهای ناسازگار دوران کودکی خود با والدینشان و تجارب ناسههازگار خههود بهها فرزندانشههان طریق والدین می

دار با فرزندانشههان کههه در کند تا سهم خود را در تعامال  مشکل  قرار کنند. این برقرار کردن ارتباط به والدین کمک میارتباط بر

در نتیجه ایههن آگههاهی، والههدین نسههبت بههه فرزندشههان   ودادند، بپذیرند  آن موقعیت رفتار ناسازگار فرزند را مورد سرزنش قرار می
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استال و گلدشتاین، )تری نسبت به فرزندان و موقعیت نشان خواهند دادهای هشیارانهکنشدهند و واهمدلی بیشتری را نشان می

2010.)  

کههودک -والدینشواهد تجربی قابل توجهی از این رویکرد حمایت کرده و اخیراً به عنوان یک روش مؤثر برای بهبود سالمت روان 

آگاهی والدین بر افزایش سالمت عمومی و کاهش هیجانهها  هنهای بالقوه تمرینا  ذ  شناخته شده و مباحثی پیرامون سودمندی

)گروسههمن، نههیمن، شودمطههرح مههی  والد و تغییر رفتار پرخاشگرانه کودکان-منفی والدین، افزایش هیجانا  مثبت در رابطه فرزند

فرزنههد از -رابطههه والههدآگههاهی در بافههت خههانواده و بههه طههور خهها  در  استفاده از ذهنبا توجه به اینکه  (.  2004  اشمیت و وایچ،

هههای آگههاهی را در برنامههههای کمی وجود دارد که اثربخشههی اسههتفاده از ذهههناما پژوهش  باشدآگاهی میکاربردهای جدید ذهن

کمبههود توجههه، از سههالمت -فعههالیدارای کودک مبتال به اخههتالل بههیش  والدینبا توجه به اینکه  .  فرزندپروری بررسی کرده باشند

ها منجر به تشدید و حفظ های فرزندپروری ناکارآمد آننسبت به جمعیت عمومی برخوردارند و همچنین شیوه  تریعمومی پایین

تواند باعههث افههزایش توانههایی مقابلههه بهها آگاهی میو  از آنجایی که مداخال  مبتنی بر ذهن  شودمشکال  رفتاری این کودکان می

آگههاهی  لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهناسترس در والدین و ارتقاء فرزندپروری سالم شود   

هههای های جسمانی، عالیم اضطرابی و اختالل در خواب، اختالل در کارکرد اجتماعی، و نشههانههای سالمت عمومی )نشانهبر مؤلفه

در این راستا ایههن پههژوهش بههه دنبههال   ده است.کمبود توجه انجام ش-فعالیدارای کودک مبتال به اختالل بیش  والدینافسردگی(  

 –فعههالبههیش  دکوکمومی والدین دارای  ع  تالمس  براهی  آگهنذ  برنی  بتی مرودپرنفرزپاسخگویی به این سوال است که آموزش  

 اثرگذار خواهد بود؟ کمبود توجه

 روش 

-آزمههون  پههیش  آزمایشههی از نههوع  نیمهههپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقا  آزمایشی و طرح مههورد اسههتفاده  

 12تهها  6ششم )گروه سنی  تا اول سال دختر آموزاندانش یکی از والدینپژوهش  این آماری جامعه است. گواهپسآزمون با گروه 

 کههه ترتیهه  این به شد. انجام بر هدف مبتنی و تصادفی مرحله دو در گیرینمونه بودند. گرگان شهر ابتدایی هایدبستان سال(

چهار دبستان دخترانه به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس به این مدارس مراجعههه گرگان ابتدا از بین مدارس ابتدایی شهر  در

هههای آموزان نمونه گفتگو شد. پههس از همههاهنگیهای دانشگردید و با مسؤلین این مدارس در ارتباط با پژوهش حاضر و ویژگی

-آموزان برای والدین ارسال گردید. پس از تکمیل این پرسههشرز )فرم والد( توسط دانشنامه کانیزم با مسؤلین مربوطه، پرسش

نامه کههانرز )فههرم والههد( بههایتر از نقطههه ها در پرسشآموز که نمره آن  دانش  50نامه توسط والدین و ارجاع مجدد آن به مدارس  

های پرسشنامه، جهت تشخی  نهههایی و دقیههق از والههدین بودانتخاب شدند. بعد از انتخاب افراد نمونه با توجه به نمره  60برش  

هههر  والههدین شههرکت کننههدهای که در یکی از مدارس انجام شد، شرکت نمایند. سپس با دقیقه  20ای  دعو  شد که در مصاحبه

 به صور  انفرادی مصاحبه،  DSM-5کمبود توجه موجود در  -فعالیهای تشخیصی اختالل بیشیک از کودکان بر اساس مالک

کودکان مبههتال  والدیننفر از  30ها، با مصاحبه حاضر تطبیق داده شود و در نهایت بالینی انجام شد، تا نتای  حاصل از پرسشنامه

بههود،  24بایتر از نقطه بههرش   (GHQها نیز در پرسشنامه سالمت عمومی )کمبود توجه که نمره خود آن-فعالیبه اختالل بیش

 30شدند. در مرحله بعد پس از کس  رضایت برای شرکت در پژوهش به صور  تصههادفی ایههن برای شرکت در پژوهش انتخاب  

 12تا    6( داشتن کودک  1به گروه نمونه عبار  از:    والدیننفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. معیارهای ورود    15نفر در دو گروه  

( انگیههزه 3( میههزان تحصههیال  حههداقل دیههپلم،  DSM-5  2کمبود توجه بر اساس معیارهههای  -فعالیساله مبتال به اختالل بیش



( 2و کههودک؛    والدپریشی در  ( وجود عالئم روان1از پژوهش نیز شامل:    والدینمعیارهای خروج    و  همکاری و مشارکت در درمان

 بودند.   های برنامه آموزشی( غیبت در بیش از یک جلسه از کالس3؛  والدسابقه سوء مصرف مواد مخدر  

 ش: سنجابزار     

 پرسشههنامهکمبود توجههه از  -برای اندازه گیری و تشخی  اختالل بیش فعالی :(R-CPRS)1والدین کانرز پرسشنامه -1

 مقیاس کودک بر اساس یک  والدین است که سؤال 48 دارای این پرسشنامه ( استفاده شد. 1998استاندارد شده کانرز والدین)

گزارش نمودند. اعتبار ایههن  90/0( پایایی این مقیاس را 1998نرز و همکاران )[. کا32کنند ]می تکمیل را آن ایدرجه 4لیکر  

 به دست آمد. 81/0در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ   [. 33گزارش شده است ] 85/0نامه از سوی مؤسسه علوم شناختی  پرسش

 (1979گلههدبرگ) یعمههوم سالمت پرسشنامهبرای اندازه گیری سالمت عمومی از  :(GHQ)2پرسشنامه سالمت عمومی  -2

)نشههانه هههای  Aزیههر مقیههاس  4سههوال بهها  28دارای  ایههن پرسشههنامه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون استفاده شههد.

. بهها جمههع کههردن نمههرا  ایههن است )افسردگی( D)اختالل در کارکرد اجتماعی( و   C)اضطراب و بی خوابی(،    Bجسمانی(،  

-آید. نمره گذاری بر اساس یک سیستم لیکر  چهار درجهههنیز بدست میچهار خرده مقیاس یک نمره کلی سالمت عمومی 

متغیر است. نمههرا   84ی هر فرد از صفر تا ( وجود دارد. بر این اساس نمره3،  2،  1،  0ای است و برای هر سوال چهار نمره )

در جمعیههت (1381تقههوی)ژوهش در پهه  باشد. پایایی و روایی این آزمونبایتر نشان دهنده اختالل بیشتر در سالمت روان می

 به دست آمد. 82/0و  90/0در این پژوهش نیز به ترتی    .بدست آمده است  85/0 و 93/0دانشجویان ایرانی برابر با 

جلسا  گروهی برنامه آموزش فرزندپروری مبتنی   :آگاهی فرزندپروری مبتنی بر ذهن  بسته مداخله مبتنی بر آموزش -3

. خالصههه محتههوای جلسهها  آموزشههی بههود(  2013رنامه تدوین شده توسط بوگلز و رستیفو )آگاهی برگرفته شده از ببر ذهن

 .( ارائه شده است1آگاهی در جدول)فرزندپروری مبتنی بر ذهن

 خالصه محتوای جلسا  آموزشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی . 1جدول

 
1. Conners Parent Rating Scale 
2. General Health Questionnaire 

 شرح جلسه  موضوع جلسه      شماره جلسه 

تعیین اهداف جلسه، تنظیم خط مشی کلی با در نظر گرفتن جنبه محرمانه  فرزندپروری خودکار  جلسه اول  

های دو کنندگان به تشکیل گروهبودن و زندگی شخصی افراد، دعو  شرکت

نفری و معرفی خود به یکدیگر و سپس به اع ای گروه به عنوان یک واحهد، 

تمهرین تهنفس   تمرین خوردن کشمش،بیان رابطه بین استرس و تغییرا ،  

)ایجهاد وقفهه قبهل از عمهل، در   تمرین وارسی بدنی، تکلیف خانگی  اهانه،آگ

، بحث و تعیین جلسها  هفتگهی توزیهع نظر گرفتن فرزند به مثابه کشمش(

 .جزوا  جلسه اول

کشههف تمهرین وارسههی بهدنی، بههازنگری تمهرین، بههازنگری تکلیهف خههانگی،   

، در ایهن رابطهه ثبت وقهایع خوشهایندوالد،    -طه فرزندتجربیا  مثبت در راب



 

آموزانی کههه شههرایط یزم جهههت انجههام پههژوهش را دارا بودنههد، دانش  والدینگیری، برای  بعد از مراحل تشخی  و نمونهروش اجرا:  

ر جلسا  مداخله به صور  کتبی جل  گردیههد و از برای شرکت د والدینای برگزار گردید و در طی آن رضایت آگاهانه جلسه معارفه

 آنها خواسته شد که در پژوهش حاضر شرکت نمایند. همچنین در این جلسه برای شرکت کنندگان ایههن مههوارد تشههریح شههد: اصههل

 نداشههته لهروند مداخ در شرکت به تمایل افراد اگر گیرد، قرار اولویت در کنندگانشرکت شناختیروان سالمت شود، رعایت رازداری

 نیههاز درمان دارویی به که شود مشکل یا بحران دچار کنندهشرکت هر که در صورتی و شود گذاشته احترام آنها درخواست به باشند

تمرین نگرش همراه با مهربانی و بدون ق او  نسبت به فرزنهد و مشهکال   فرزندپروری با ذهنی مبتدی  جلسه دوم

 رفتاری او، تمرین مراقبه نشسته، تعیین تکلیف خانگی

برقرار کردن ارتباطی جدید با بدن   جلسه سوم  

 به عنوان یک والد 

، آگهاهی از زنگری تکلیهف خهانگیبها  ،بهازنگری تمهرین  تمرین وارسی بدنی،

ههای بهدنی حواس پنجگانه، آگاهی از رویدادهای خوشایند، آگاهی از حهس

دقیقهه   40تا    30تمرین دیدن یا شنیدن،هنگام تجربه استرس فرزندپروری،  

، ثبهت ایبازنگری تکلیف، تمرین ف ای تهنفس سهه دقیقهه  ،درحالت مراقبه

لیف خانگی )تمرین انجهام فعهالیتی زا با فرزند، تعیین تکرویدادهای استرس

 اگاهانه با فرزند(ذهن

واکنش در مقابل عدم واکنش به  جلسه چهارم 

 استرس فرزندپروری 

، آگهاهی از اسهترس فرزنهدپروری و بازنگری تکلیف خهانگی  ،بازنگری تمرین

پذیرش آن، چگونگی تشدید استرس توسط افکهار، روشهن کهردن معایه  و 

ش به استرس، انجام مراقبه نشسته، تنفس عمیق مزایای واکنش و عدم واکن

، تعیهین گهاهی از تهنفس، بهدن، صهدا وافکهارو اگاهانه به مد  سه دقیقه، آ

 تکلیف خانگی

 جلسه پنجم 

        

، بهازنگری تکلیهف خهانگی  ،بهازنگری تمهرین  ،چهل دقیقهه مراقبهه نشسهته   ها و الگوهای فرزندپروریطرحواره

ری کهودکی والهدین، چگهونگی تهأثیر کیفیهت بازشناسی الگوهای فرزنهدپرو

هها، پاسهخ دادن فرزندپروری والدین بر نوع و کیفیت فرزندپروری اکنهون آن

ای و تمرین ف های تهنفس سهه دقیقههمهربانانه به احساسا  قوی و خشن،  

 ، تعیین تکلیف خانگیقدم زدن با ذهن آگاهی تمرین،  بازنگری

وارسی بدنی، تمرین قدم زدن با آگاهی، بهازنگری تکلیهف خهانگی،   تمرین   تعارض و فرزندپروری  جلسه ششم 

فرزند، دیدن موقیعت تعارضی به عنوان یک موقعیهت -بررسی ت ادهای والد

زا و دشهوار، افهزایش آگهاهی و برانگیز به جای یک موقعیهت اسهترسچالش

پاسخ همراه با مهربانی به تجارب عاطفی مشترک بها فرزنهدان، تمهرین سهه 

 نفس عمیق و آگاهانه، تعیین تکلیف خانگی.دقیقه ت

تمرین سه دقیقه تنفس عمیق و اگاهانه، بهازنگری تکلیهف خهانگی، دوسهت  ها عشق و محدودیت           جلسه هفتم 

هها و مشهخ  دلسوزی، قرار دادن محدودیت-داشتن همراه با مهربانی، خود

، تمهرین وارسهی کردن مرزها به صور  آگاهانه، آماده شدن برای اتمام دوره

 بدنی، تعیین تکلیف خانگی.

شنیدن   آگاهانه فرزندپروری ذهن جلسه هشتم یا  دیدن  مراقبه  5تمرین   ورزیدن، عشق  مراقبه نشسته، دقیقه، 

درون عشق تمرین و  بینش  از  استفاده  خانگی،  تکلیف  بازنگری  -ورزیدن، 

احتمالی  بینی موانع  نگری برای تغییر نگرش به زندگی و فرزندانشان، پیش 

 بندی.عدم موفقیت و پیشرفت در آینده، بازنگری مطال  گذشته و جمع

 



به طور تصادفی در دو گههروه آزمههایش و  والدینسپس این  .شود داده ارجاعپزشک روان به شده و خارج پژوهش طرح از باشد داشته

گروه آزمایش در برنامه آموزش فرزنههدپروری مبتنههی بههر   والدینپیش آزمون بر روی آنها اجرا شد. در مرحله بعد    گواه قرار گرفتند و

یزم جلسه دو ساعته به صور  هفتگی و مد  دو ماه در روزهای تعیین شده برگزار گردید، شههرکت نمودنههد.   8ذهن آگاهی که طی  

های ایشان از تحلیههل کنههار گذاشههته در دو جلسه از برنامه ح ور نداشت،لذا داده  والدینبه ذکر است که از گروه آزمایش یک نفر از  

نفر در هههر گههروه( در  14نفر ) 28های حاصل از در جلسه پس آزمون حاضر نشد، بنابراین داده  والدینشد و از گروه گواه نیز یکی از  

ذکر است کههه قابل  ه پس از پایان این دوره اجرا شد.  همچنین  تحلیل نهایی وارد شدند. ارزیابی ثانویه یا پس آزمون برای هر دو گرو

 آگاهی شرکت نمودند. بعد از اتمام اجرای پژوهش، گروه گواه نیز به مد  سه جلسه در برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن  

 هایافته 

شاخصهای آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )تحلیههل       و  SPSS  افزارنرم  23ه  نسخبا  حاصلهایداده

 .شدند  تحلیلکولموگروف اسمیرنوف آزمون  کواریانس چندمتغیری( و نتای   
( نفههر از هههر گههروه 1نفههر از ایههن افههراد ) 2نفری آغاز شد؛ اما با پیشروی مداخله،  30همانطور که ذکر شد حجم پژوهش با نمونه 

انحههراف اسههتاندارد   سن ونفر در هریک از گروه های مداخله و گواه تحلیل شدند. میانگین    14ریزش کردند و در پایان داده ها با  

بود. همچنین نسبت مقطع تحصیلی شرکت کنندگان در هههر دو گههروه  06/1، 28و  15/1،   29به ترتی   در گروه آزمایش و گواه  

درصد( در هههر یههک  40درصد و   3/33درصد،  20نفرلیسانس بودند که )به ترتی     6فوق دیپلم و    نفر  5نفردیپلم،    3برابر و شامل  

 از گروه ها بود. 

 ارائه شده است. 3شاخ  های توصیفی متغیر سالمت عمومی و مولفه های آن در جدول  : 2جدول

 پس آزمون  پیش آزمون  تعداد  متغیر گروه

 معیار  انحراف میانگین انحراف معیار  میانگین

 15/3 5/10 22/3 42/14 14 های جسمانی نشانه آزمایش 

 91/2 78/12 86/2 28/16 14 خوابیاضطراب و بی

 38/2 13 79/2 14/16 14 اختالل در کارکرد اجتماعی 

 61/2 64/12 53/2 50/15 14 افسردگی 

 41/6 92/48 97/7 35/62 14 نمره کل سالمت عمومی 

 76/2 64/13 35/3 21/14 14 های جسمانی نشانه کنترل 

 41/2 15 06/3 78/15 14 خوابیاضطراب و بی

 92/2 50/15 25/3 14/16 14 اختالل در کارکرد اجتماعی 

 96/2 78/14 37/2 42/15 14 افسردگی 

 92/8 92/58 19/9 57/61 14 نمره کل سالمت عمومی 



 

 

 و آزمونپیش در هاگروه استاندارد انحراف و میانگین که این است حاکی از ،2آمده در جدول شماره  دست به توصیفی هایداده

آزمون در نمره کلههی های گروه آزمایش در مرحله پسبه این صور  که نمره  هم دارند. با هاییتفاو  و نیست یکسان آزمونپس

ان تفههاو  واقعههی و معنههادار از های آن در جهت سالمت بهتر، بهبود یافته است. برای مشخ  کردن میزسالمت عمومی و مؤلفه

 آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شده است.

مههورد آزمههون قههرار اسههمیرنف  روفگکولموواریانس، فرض نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون کوبرای استفاده از آزمون تحلیل 

ها بهها معنادار نشد که بدان معنی است که توزیع این گروههای متغیر وابسته  گروه در نمره  دوهر  که نتای  این آزمون برای    گرفت

برای استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغری باید روابط بین متغیرهای وابسته خطی   توزیع نرمال تفاو  معناداری ندارد.

تهها  44/0ای وابسههته بههین )باشد که در این مطالعه این فرض نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. ضری  همبستگی بین متغیرههه 

برابههری واریههانس بهها  هایمفروضه باشد و در نهایت( به دست آمد که حاکی از همبستگی متوسط بین متغیرهای وابسته می36/0

مورد آزمون قرار گرفت که سههطح معنههاداری باکس    Mهای واریانس/کوواریانس با استفاده از آزمون  ماتریس  ن، همگنییلوآزمون  

 تحلیههل از تههوانمههی ، لههذاهههای متغیههر وابسههته بههودبود، که حاکی از عدم تفاو  معنادار میههان واریههانس  05/0تر از  بزرگ  Fآماره  

هههای آن آگاهی بر سالمت عمومی و مؤلفهبرای آزمودن این فرض که آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن  .کرد  استفاده  کوواریانس

 طههور   ، آورده شده است. همان3ری استفاده شده که نتای  آن در جدول شماره  تأثیر دارد از آزمون تحلیل کواریانس چند متغی

 و آزمایشههی ههها گههروه ههها آزمههودنی بین که است آن بیانگر ها،همه آزمون معنادار  سطوح شودمی مشاهده  جدول  در این  که

 .  دارد وجود  دار   معنى  ی آن تفاو هانمره کلی سالمت عمومی و مؤلفه  یعنی  وابسته  از متغیرها   یکى  لحاظ از  حداقل گواه

 

های آن در مرحله پس آزمون: تحلیل کوواریانس چند متغیری سالمت عمومی و مؤلفه3جدول  

ارزش   نام آزمون  متغیر

 آماری 

درجه آزادی  

 خطا 
F   سطح

 معناداری 

 اندازه اثر

پیالیی  اثر آزمون سالمت عمومی   63/0  18 75/7  001/0  63/0  

ز ویلک یمبدای  آزمون  36/0  18 75/7 001/0  63/0  

هتلینگ اثر آزمون  72/1  18 75/7 001/0  63/0  

72/1   ریشه   بزرگترین   آزمون  18 75/7 001/0  63/0  

 

، نشان دهنده آزمون اثرا  بین گروهی تحلیههل کوواریههانس چنههدمتغیری بههه منظههور روشههن شههدن تههأثیر آمههوزش 4جدول شماره  

های آن است. نتای  این جدول بیانگر این است که بعد از کنترل نمرا  المت عمومی و مؤلفهآگاهی بر سفرزندپروری مبتنی بر ذهن

( وجود دارد. به این صههور  p< 05/0های آن تفاو  معناداری )آزمون، بین دو گروه در نمره کلی سالمت عمومی و تمام مؤلفهپیش

(، 42/0هههای جسههمانی )(، نشههانه55/0بر نمره کلی سالمت عمومی )آگاهی  که اندازه اثر برنامه آموزشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن

( بود. بنابراین برنامههه آمههوزش فرزنههدپروری 32/0( افسردگی )18/0(، اختالل در کارکرد اجتماعی )27/0اختالل خواب و اضطراب )

 های آن در گروه آزمایش شد. اگاهی باعث بهبود سالمت عمومی و مؤلفهمبتنی بر ذهن



 های ان برای آزمون اثرا  بین گروهی در متغیر سالمت عمومی و مؤلفه کوواریانس تحلیل  نتای  : 4جدول

 متغیرها 
مجموع 

 مجذورا  

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورا  
F 

سطح  

 معناداری 
 اندازه اثر

نمره کلی سالمت  

 عمومی 
70/719 1 70/719 49/26 001/0 55/0 

 42/0 001/0 79/15 13/70 1 13/70 های جسمانی نشانه

اختالل خواب و  

 اضطراب 
76/48 1 76/48 90/7 01/0 27/0 

اختالل در کارکرد  

 اجتماعی 
08/23 1 08/23 84/4 03/0 18/0 

 32/0 005/0 11/10 42/44 1 42/44 افسردگی 

 

 گیرینتیجهبحث و 

ر نمرا  مولفه های سالمت عمومی یافته های آماری نشان دادند مداخله فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی موج  افزایش معنادا

در گروه مداخله از پیش آزمون تا پس آزمون شده است. این در حالی است که گروه گواه در هیچ یک از مراحل یاد شههده تغییههر 

سههالمت عمههومی کلههی و کههاهش اضههطراب،  افزایش در آگاهیذهن . لذا آموزش فرزندپروری مبتنی برنداده استمعناداری نشان 

کمبههود توجههه -فعههالیدارای کودک مبتال به اختالل بیش والدین های جسمانی و اختالل در کارکرد اجتماعی درنشانهافسردگی، 

و  (2019)و همکههاران  اسههپیرفورک، (2021رایکههر)، (1397) بخشی سورشجانیهای این یافته هماهنگ با یافته .است بوده موثر

 هههایزمینههه در کههه شههودمههی محسوب جدیدیهای روش از یکی عنوان هب آگاهیذهن است. آموزش (2021)و همکاران  لیانگ 

 در روش اثربخشههی ایههن و مفید بودن از حاکی گوناگون هاینتای  پژوهش است. رسانده اثبا  به را خود کارایی درمانی مختلف

گروه نمونه  والدین کلی عمومی سالمت ارتقای در پژوهش اینهای یافته تبیین در .است پزشکیروان ویژه به بالینی هایموقعیت

بههه  نسههبت آگههاهی افههزایش و ق ههاو  بههدون تعههدیل احساسهها  باعث آن آموزش و آگاهیاشاره کرد. ذهن زیر موارد به توانمی

 کمههک  افتند،اتفاق میکه  همانطور فیزیکی هایپدیده و هیجانا  پذیرش دیدن و واضح به و شودمی جسمی و روانی احساسا 

 مههی سالمتیبا  مرتبط مثبت رفتارهای تنظیم منجر به و کندمی منفی کمک  افکار و رفتارها تعدیل در به فرد راین.  بنابکندمی

 ظاهر شد، هاآن در احساس منفی یا افکار هرگاه شودمی داده آموزش والدین رویکرد به این در .(2015)آدیمورا و همکاران،  شود

 الگههویی رویکههرد این بر این، افزون باقی بماند. ذهنشان در هستند که صورتی همان به رافکا دهند که اجازه آنها به پاسخ از قبل

-مههیتههداوم  فکر را خلق هایچرخه که کندمهیا می پردازش اطالعا  برای فنونی و فراهم تمرکززدایی هایآموزش مهار  برای

و بههودن در زمههان حههال بههه  کردن تجربه به مربوط با فنون شیوه این در همچنین (.1395)مرادیانی گیزه رود و همکاران، بخشد

ههها بههه وجههود آیههد کههه بههه تمههامی امههور شود که از ترس و نگرانی مربوط به آینده رها شوند و ایههن نگههرش در آنافراد کمک می



 

 بهها وتنفس  کمک  به آگاهیذهن . آموزش(2018)زیدمن و همکاران، )خوشایند و ناخوشایند( پذیرش بدون ق او  داشته باشند

 و احساسههی معههانی منجر بههه تغییههر افکار پذیرش و افکار و صدا تنفس، بدن، از آگاهی و وقایع از آگاهی بدن، اع ای از استفاده

منجر  که هستند نادرستی افکار باشد، از واقعیت بازتابی این که از بیش افکارش که بردمی نکته این پی به فرد و شودعاطفی می

 های آمههوزشمکانیسم معتقدند نیز (2021اوزاسالن و یلدیریم)که  طور شوند. هماننا  منفی در او میاضطراب و دیگر هیجا به

 را والههدین این تنیدگی توانندمی فنون بنابراین این دارد. هیجان تنظیم بر متمرکز، اثر مثبتی از تنفس مندیبهره با آگاهیذهن

 ود. ش  هاآن عمومی سالمت افزایش منجربهو  داده کاهش

دارای کودک مبتال به اختالل   والدیناگاهی باعث کاهش اضطراب و افسردگی در    این یافته که آموزش فرزندپروی مبتنی بر ذهن

-همسو است. در تبیین این یافته می(  2011( تئول و همکاران)2020سای و همکاران)های  شد، با یافتهکمبود توجه  -فعالیبیش

کنههد و باعههث افتد تعبیر و تفسههیر مههیذهن ما در مورد وقایعی که اتفاق می  (2000)و همکاران  توان گفت که طبق نظریه تیزدل

شود. افرادی که مستعد افسردگی هستند ذهنشان دائمههاً معطههوف بههه افکههار ناراحههت کننههده و ها و احساسا  پایداری میواکنش

آگههاهی باعههث تعههدیل شود. از آنجههایی کههه ذهههنردگی میمنفی است که این نیز به نوبه خود منجر به تداوم و تشدید بیشتر افس

شود و بههه واضههح دیههدن و پههذیرش احساسا  بدون ق او  و افزایش آگاهی نسبت به احساسا  و هیجانا  روانی و جسمانی می

تال بههه اخههتالل کودکان مب  والدینتواند به  بنابراین می   کندافتد، کمک میهیجانا  و دیگر تجارب درونی، همانگونه که اتفاق می

ههها داشههته باشههند و کمبود توجه کمک نماید که بتوانند پذیرشی بدون ق او  نسبت به فرزند خههود و رفتارهههای آن-فعالیبیش

ها از رفتارها و هیجانا  خود قبل از اینکه به رفتار کودک پاسخ دهند افزایش یابد که ایههن امههر بههه نوبههه خههود مههانع از آگاهی آن

عمههومی  مؤلفه افسردگی سههالمت نمرا  تعدیل در تواند گاهی میآ شود،از این رو آموزش ذهناری کودک میتکرار چرخه بدرفت

سههازی، آگاهی از طریق سازوکارهایی مانند رویههارویی، پههذیرش، آرام  نقش بسزایی داشته باشد. همچنین ذهن  والدیناین گروه از  

 .  شودعث کاهش اضطراب میزدایی، تغییر روابط با افکار و تنظیم هیجان باحساسیت

دارای  والههدینهههای جسههمانی در آگاهی بر کاهش نشههانه  یافته دیگر پژوهش که حاکی از تأثیر برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن

و همکههاران  رابههر ، (2014)و همکههاران زهههای بههوگلهههای پههژوهشکمبود توجه است با یافته-فعالیکودک مبتال به اختالل بیش

ایههن  دارای کودکههان والدین جسمی از مشکال  بسیاری که کرد اشاره نکته این به و است. در تبیین این یافته بایدهمس (2021)

آرامههی، تکنیههک های مهمی از جملههه تههنآگاهی به تکنیک  آموزش ذهن که گفت توانمی است. والدین تنیدگی ناشی از اختالل،

کمبههود -فعههالیدارای کودک مبتال به اختالل بیش والدینها به ین تکنیک آگاهی تنفس مجهز است و آموزش اوارسی بدن و ذهن

ای و بدنی آنههان را کههاهش های ماهیچهتواند میزان تنشدهند، میفعالی از خود نشان میتوجه که دائم رفتارهای تکانشی و بیش

میههزان آگههاهی خههویش را نسههبت بههه  ههها،دهد. زیرا آنان با آگاه شدن از احساسا  بدنی و جسمانی خویش در طی ایههن تکنیههک 

 .  شودهای جسمانی در آنان میمشکال  فیزیکی و جسمانی بای برده و این امر منجر به کاهش گزارش نشانه

آگاهی بر کههاهش اخههتالل در کههارکرد اجتمههاعی در   تأثیر برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهندر نهایت نتای  این پژوهش حاکی از  

( و رابههر  و 2004گروسههمن و همکههاران)هههای  کمبود توجه بههود کههه بهها یافتههه-فعالیبتال به اختالل بیشدارای کودک م  والدین

اگاهی از طریههق آگههاهی لحظههه بههه لحظههه از آموزش ذهنتوان گفت که  هماهنگ است. در تبیین این یافته می(  2021همکاران)

تر ههها صههحیحشوند، ادراکتر میتر و روشنکه تجارب فعال کند و همچنانتر و مؤثرتری از زندگی فراهم میتجارب، احساس زنده

 از .شههودتههر میشود که منجر به حس کنترل بیشتر در فرد و در نهایت روابط اجتماعی اثربخشو عمل مؤثر در جهان فراهم می



 چههه و شههانخود درمههورد چههه والههدین را نادرسههت هههایتوانههد شههناختمههی اختالل علت ماهیت و مورد در توضیح طرف دیگر

 این. دهد کاهش را کودکان به دلیل مقصر دانستن خشم احساس و مقصر بودن خاطر به گناه احساس کند و اصالح کودکانشان

 کههودک، عملکههرد با روابط بهتر ایجاد آن متعاق  و والدین منفی در احساسا  کاهش با که در برخواهد داشت را این نتیجه امر،

 والههدینبههه  آگههاهی ذهن هایبنابراین آموزش فرزندپروی همراه با تمرین. دهد می افزایش را هاآن والدین و کودکان این رفتاری

 وجههود ذهنشان و بدن در که احساسی هر نوع به نسبت تا کند می کمبود توجه کمک -فعالیدارای کودک مبتال به اختالل بیش

ههها پاسههخی اجازه دهند که وجود داشته باشند بدون اینکه به آنبه افکار و احساسا   است که معنی این به دارد، آگاه باشند. این

 متوجههه ابعههد ولی باشد ترسناک خودی خود به کار این رسدمی نظر به اگرچه ها نمایند.داده شود یا سعی بر کنترل و حذف آن

 را سههخت هیجانهها  و افکار دیگرو  دردناک خاطرا  ها،ناراحتی ها،نگرانی این که دهندمی خودشان اجازه به که زمانی شوندمی

 ایههن از فههرار یهها جنههگ  انرژی بههرای صرف جای بیایند. به کنار مسائل این با تا کنندمی خود کمک  به کنند احساس و بشناسند

 را افههراد هههاینگرانی چیزی که آن به نسبت تا کندمی فراهم را فرصت این افتد،می بودن با آنچه اتفاق همراه افکار، و احساسا 

 ایههن فرآینههد آید. در اصههل،می وجود به آزادی حس شود،می کشف نگرانی و اصلی هراس علت وقتی شوند. آگاه کند،می هدایت

)اسههتال و هیجانا  ناخوشایند به جای اجتنههاب یهها پاسههخ دادن و تحلیههل کههردن آنهاست با بودن همراه و کردن اعتماد یادگیریِ

-مههی آموزش شرکت کنندگان به آگاهی ذهن بر فرزندپروری مبتنی مداخال که  کرد بیان توانمی سرانجام (.2010 گلدشتاین،

باشههند. از آنجههایی کههه عوامههل  داشههته بیشههتری بهها پههذیرش توأم و ق او  بدون همدینه، رویکردی به فرزندشان نسبت دهد تا

رشد و حفظ مشکال  رفتاری کودکان   ها درهای فرزندپروری ناکارآمد آندگی مثل مشکال  سالمت عمومی والدین و شیوهاخانو

مههداخالتی  های مؤثر جهت پیشگیری از این اختاللکمبود توجه نقش مهمی دارند لذا از جمله روش-فعالیمبتال به اختالل بیش

 کندمی کمک  شان کودکان نتیجه در و هاآن به والدین به دهند به این صور  که آموزشاست که والدین را مورد هدف قرار می

برنامههه  ،هاوجود آید. یکی از این برنامه به مثبت و کننده حمایت تقابلی و تعاملی الگوهای و شود شکسته تعامل معیوب چرخه تا

-های فرزندپروی با استفاده از تمرین مراقبه ذهههنآگاهی با هدف بهبود تأثیر استرس مرتبط با چالشفرزندپروری مبتنی بر ذهن

 مت و بهزیستی خانواده است.آگاهی و نهایتاً ارتقاء سال

 افزایش سههالمت عمههومی  تواند موج می  آگاهیآموزشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن  راساس نتای  این مطالعه، استفاده از برنامهب 

ز توان این برنامه آموزشههی را در مراکههز آموزشههی ابنابراین می شود.  فعالی کمبود توجهال به اختالل بیشدارای کودک مبت  والدین

 .ها و همچنین دیگر مراکز مربوط به آموزش خانواده و سالمت جامعه به کار بردها، درمانگاهجمله مدارس، دانشگاه

محدود نمههودن نمونههه بههه گههروه  .باشد نظر مد هایافته برداشت و تفسیر دراست  یزم که داشت وجود مطالعه در هاییمحدودیت

را بهها محههدودیت  پههژوهش یجامعههه از خههارج افههراد به نتای  کمبود توجه تعمیم-فعالیدارای دختر مبتال به اختالل بیش والدین

 پههژوهش ایههن در کههه جایی آن سازد، همچنین  نداشتن مرحله پیگیری آموزش محدودیت دیگر این پژوهش است. ازرو میروبه

 مههورد بررسههی انفرادی نیز هایدرمان  قال در درمانی شیوه این اثر گرددمی پیشنهاد شد استفاده گروهی آموزش روش فقط از

آگههاهی بههر روی اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهههن . همچنینشود مقایسه یکدیگربا  گروهی و فردی نتای  و قرارگیرد

و  های فرزندپروری ادارک شده، رفتارهههای پرخاشههگرانهسازی از جمله، استرس و شیوهمشکال  فرزندان مبتال به اختالی  برونی

 بررسی گردد.  هاای آنمقابله

 یتشکر و قدردان



 

و  گرگههاندانند که از مسههؤلین محتههرم آمههوزش و پههرورش و مههدارس سههطح شهرسههتان نویسندگان این پژوهش بر خود یزم می

 هش، کمال قدردانی و سپاسگزاری را داشته باشند.گروه نمونه به خاطر همکاری صمیمانه در اجرای این پژو  والدینهمچنین  
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