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 چکیده
کودک و سالمت -ابطه مادرر تیفیک ،یاسترس فرزندپرور اینقش واسطه نییپژوهش حاضر با هدف تع

انجام شد. طرح  دبستانیشیکودکان پ رفتاری مشکالت و آگاهانهذهن یفرزندپرور نیروان مادر در رابطه ب
مدارس  دبستانیِشیمادران کودکان پ 595شامل  یبود جامعه آمار یو از نوع همبستگ یفیپژوهش توص

 یرگیفر براساس فرمول کوکران با روش نمونهن 092بود که تعداد  4371منطقه سه، شهر اهواز در سال 
 فرزندپروری پژوهش شامل پرسشنامه نیمورداستفاده در ا یانتخاب شدند. ابزارها یا چندمرحله یتصادف

 (،PSI) یفرزندپرور-پرسشنامه استرس  (،CBCL) کودک یرفتار اههیس (،MIPQ) آگاهانهذهن
 یالگو یابیبودند. ارز( GHQ) یمت ممومو پرسشنامه سال( CPRS) والد -رابطه کودک اسیمق

 مینشان داد که اثر مستق جیقرار گرفت. نتا لیمورد تحل ریمس لیبا استفاده از روش تحل یشنهادیپ
 یفرزندپرور میاما اثر مستق ست؛یکودکان معنادار ن رفتاری مشکالت بر آگاهانه ذهن یفرزندپرور

 روان سالمت بر آگاهانهذهن یفرزندپرور میار؛ اثر مستقمعناد یمنف ،فرزندپروری استرس بر آگاهانه ذهن
مثبت معنادار  زیرابطه والد کودک ن تیفیاهانه بر کآگذهن یفرزندپرور ممستقی اثر و معنادار مثبت مادران

-رابطه مادر تیفیسالمت روان و ک ،یاسترس فرزندپرور یا  نشان داد که نقش واسطه جینتا ن،یاست. همچن
کودکان معنادار است. بر اساس  رفتاری مشکالت و آگاهانهذهن یفرزندپرور نیب کودک در رابطه

 ،یاسترس فرزندپرور ریتحت تأث تواندیکودکان م یگفت که مشکالت رفتار توانیپژوهش م های افتهی
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 بهبود و آگاهانهذهن یآموزش فرزندپرور نیبنابرا رد؛یقرار گ ککود-رابطه مادر تیفیسالمت روان و ک
کودکان  یو کاهش مشکالت رفتار یریشگیپ یبرا یبه منوان روش تواند می مادران روان متسال

 .ردیمورداستفاده مشاوران خانواده و کودک قرار گ

رابطه  تیفیک ،یکودکان، استرس فرزندپرور رفتاری مشکالت آگاهانه، ذهن یفرزندپرور :ها کلیدواژه

 کودک، سالمت روان مادر.-مادر
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 مقدمه

کنندگان کودکان والدین و مراقبت های بزرگرفتاری یکی از چالش مشکالت
دبستانی است که ممکن است سالمت حال و آینده این کودکان را تهدید کند و تمام  پیش
دهد و برای خانواده های زندگی فردی و اجتمامی کودکان را تحت تأثیر قرار میجنبه

تل کرده و کیفیت مراقبت از این خواهد آورد، رشد سالم را مخ به وجودمشکالتی 
در  (.4،0247کاراچ، مک لنان، بلنگر و نیکسون) دهدالشعاع قرار میکودکان را تحت

دهد که موامل  ها نشان می بررسی موامل مؤثر بر بروز و تداوم چنین مشکالتی پژوهش
های قوی بروز مشکالت رفتاری کودکان است و کودکانی که  بینخانوادگی از پیش

دهند والدینی دارند که رفتارهای والدگری مؤثرتری را  الت رفتاری کمتری بروز میمشک
با رشد  (.0241، 3؛ والر و همکاران0،0241هاگز، اسکیبراس و گلدفیلد) گیرندبه کار می

های مختلف های موج سوم رفتاری در حوزههای درمان ها در زمینه نقش مؤلفه پژوهش
ی در بافت ذهن آگاهفنون  کارگیری ی مورد مداخله، بههاشناسی، یکی از حوزهآسیب

آگاهانه است. فرزند پروری ذهن 1آگاهانهی مدل فرزندپروری ذهنو معرففرزندپروری 
آگاهی والدین از استرس و  باال بردنرویکرد جدیدی در فرزندپروری است که با هدف 

است. در این حی شدهطرا فرزندانشانشناسی خود در واکنش به رفتارهای مالئم آسیب
تری در قبال مشکالت  پذیراتر و کم واکنش نگرش شود تا رویکرد از والدین خواسته می

 آورند به مملو از طرفی از خودشان مراقبت بیشتری  اتخاذ کنند کودکانشانرفتاری 
که آموزش اند نشان داده برخی از مطالعات مداخالتی اولیه (.0241، 5بوگلز و رستیفو)

والدین و کیفیت تعامل والد فرزند را بهبود  سالمت روان آگاهانه،روری ذهنفرزندپ
و مشکالت  انشناسی روانی کودکهای آسیبو نشانه 1استرس فرزندپروریبخشیده و 

، 0243، 7بوگلز، هلمنس، وندرسون، رومر و وندر مولن) دهدرا کاهش می هاآن رفتاری
 (.0241، 9نیس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Charach, A., McLennan, J, Bélanger, S, & Nixon, M. 
2. Hughes, N., Sciberras, E., & Goldfeld, S. 
3. Waller, R., & et.al 
4. mindful parenting 
5. Bogels, S., & Restifo, K. 
6. parenting stress 
7. Hellemans, J., van Deursen, S., Römer, M., & van der Meulen, R. 
8. Neece, C. 
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آگاهانه دارای چهار مؤلفه است: فرزندپروری ذهن( 4777) 4طبق نظر کابات زین
فرد کودک، احساسات و نیازهایش، توانایی برای حضور  آگاهی وسیع از ماهیت منحصربه

داشتن و گوش دادن با توجه کامل، تشخیص، شناسایی و پذیرش همه مسائل چه خوشایند 
ل درست و صحیح العم ها و یادگیری پاسخ و مکس و چه ناخوشایند، شناسایی واکنش

و  کاتسورث طبق گفته دانکن، (.0241بوگلز و رستیفو، ) صورت مشفقانه و شفاف به
، پذیرش 3فرایند گوش سپردن 5آگاهانه شامل فرزندپروری ذهن( 0227) 0گرینبرگ

 است. 7و آگاهی هیجانی 1، شفقت5 تنظیمی ، خود1طرفانه بی
آگاهانه به فرزندپروری ذهن یوهاثربخشی شی پژوهشگران این حوزه در مورد مکانیزم

اند که کرده( پیشنهاد) اشارهبرخی از مطالعات اند، ازجمله های مختلفی اشاره کردهتبیین
های آسیبکند و نشانهآگاهانه، استرس فرزندپروری را کم میآموزش فرزندپروری ذهن

 ،0243، بوگلز و همکاران) دهدشناسی روانی کودک و مشکالت رفتاری را کاهش می
استرس فرزندپروری نومی  (.0245 ،و همکاران ثکاتسور ؛0242، 9و همکارانث کاتسور

 کودک وابسته است-اضطراب و تنش افراطی است که به نقش والد و تعامالت والد
 جهیدرنت و( 4397؛ به نقل از فدایی، دهقانی، طهماسیان و فرهادی، 4775، 7آبیدین)

 گرید انیب بهشود.  اهای والدین و منابع فردی حاصل میبین تقاض شده ادراکناهمخوانی 
و رفتارهای فرزندشان  شود که بین انتظارات والدین استرس فرزندپروری زمانی ایجاد می

، به نقل از 0224) 44الزاروس (.0241، 10جیان، وان جعفر و غزالی) تعارض ایجاد شود
از ارزیابی شناختی منفی والدین استرس فرزندپروری را ناشی  (،4397ابراهیمی تازه کند، 

که والدین موقعیت و  ی وی درصورتی داند. به مقیده منوان والد می های خود به از توانمندی
اگرچه بسیاری  شوند. همچنین شرایط فرزندپروری را منفی ارزیابی کنند، دچار استرس می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kabat – Zinn, M. 
2. Duncan, L., Coatsworth, G., & Greenberg, M. 
3. listening 
4. non-judgemental acceptance 
5. self-regulation 
6. compassion 
7. emotional awareness 
8. Coatsworth, J., & et.al 
9. Abidin, R. 
10. Jiun, CH., Wan, J., &Ghazali, M. 
11 . Lazarus, R. S. 
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ا رفتار کودکان و ها با کودکان کم سن برای والدین منبع لذت و غرور است، ام از تجربه
یا آزارنده باشند،  ناکام کنندهتواند آشفته ساز،  ی پدری و مادری که می تکالیف روزانه

 (.0220، 4کرینک و لو) شود.سازند و موجب استرس می ای پرفشار می والدگری را تجربه
هیجانی، رابطه بین دو  میتنظو توانایی  وخو خلقهای کودک مانند  مواملی مانند ویژگی

ی محیطی در استرس والدین نقش دارد. ها یژگیوهمسر، کیفیت رابطه والدین با کودک و 
ها استرس فرزندپروری با پیامدهای منفی نظیر نارضایتی والدین، بروز  طبق پژوهش

( ی بیماری، کاهش کیفیت زناشویی و مملکرد ضعیف کودک در ارتباط استها نشانه
پروری و دهد که بین استرس فرزند ها نشان می پژوهش (.2،0227و کینر نیکلک ویلفرد،

مشکالت رفتاری کودکان رابطه وجود دارد و باال بودند استرس فرزندپروری موجب 
؛ استن، ماریز، 0245، 3ماکلر و همکاران) شود ساز کودکان می افزایش رفتارهای مشکل

آگاهانه و هنها بین فرزندپروری ذ همچنین طبق پژوهش (.0241، 4، انگلس و جانسنآتن
، 5ماریرا، گاویا، کارونا، سیلوا، کاناوارو و ماریرا) استرس فرزندپروری رابطه وجود دارد

0245.) 
، کیفیت رابطه باشد میاز دیگر مواملی که با مشکالت رفتاری کودکان در ارتباط 

ی والدین و فرزندان را احساس باز بودن کودکاست. مطالعات کیفی کیفیت رابطه-مادر
ن والدین و فرزندان، درجه باز بودن، میزان ارتباط، تعارض ادراک شده میان والدین و میا

ادراک دشمنی/ پرخاشگری میان والدین و  ی والدین، لهیوس بهفرزندان، احساس طرد شدن 
والدین و زمان صرف شده با والدین  لهیوس بهفرزندان، میزان مواطف نشان داده شده 

گیری نظام ی رفتار والدین با فرزندان در شکلچگونگ (.0227، 1لی) اند تعریف کرده
کودک نظیر طرد کردن، کنترل -کند. نوع روابط مادررفتاری کودکان نقش مهمی ایفا می

منطقی و سازی رفتارهای اضطرابی و باورهای غیر، الگوازحد شیب، محافظت ازحد شیب
خانجانی، ) سزایی دارندخشک والدین در بروز مشکالت رفتاری دوران کودکی نقش ب

فرزندی  -اند، مادرانی که دارای رابطه والدمطالعات نشان داده (.4375نیا و هاشمی، پیمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Crnic, K., & Low, C. 
2  - Williford, A. , Calkins, S., & Keane , S. 
3. Mackler, J., & et.al 
4. Stone, L., Mares, S., Otten, R., Engels, R., & Janssens, J. 
5 . Moreira,H., Gouveia,M., Carona, C., Silva, N., Canavarro, & Marira, C. 
6 . Lee, A. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williford%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17186365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williford%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17186365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calkins%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17186365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keane%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17186365
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مناسبی با کودکان خود نیستند، فرزندانشان دارای اختالالت خواب، مشکالت رفتاری و 
، 1سونگ، هیسکوک، سیبراس) شده بیشتری هستندسازیناسازگاری و مشکالت برونی

 -نظریه طرد طبق (.4371؛ به نقل از خدابخشی کوالیی، حسنی و فلسفی نژاد، 0229
فرزند را تشکیل  -ی ممده کیفیت رابطه والدها هستهپذیرش -، طرد0والدینی پذیرش

را تشکیل  3بعد گرمی پذیرش بین فردی دو قطب پیوستار -دهند، در این نظریه طرد می
. بعد گرمی ردیگ یمسوی دیگری آن طرد قرار ی آن پذیرش و در سو ککه در ی دهند یم

به کیفیت پیوند ماطفی بین افراد و رفتارهای بدنی، کالمی و نمادین افراد برای ابراز 
، مشق، مراقبت، آسایش، حمایت و دیگر بامحبتاحساسات اشاره دارد، قطب پذیرش 

تارها و با حضور این احساسات و رف معنادارتظاهرات مثبت و قطب طرد با فقدان یا کمبود 
گردد. در شناختی مشخص میزای جسمانی و روانی از رفتارها و مواطف آسیبا گستره

ی تفاوت یب، 5ی، رفتار خصمانه و پرخاشگرانهاحساس یبو  1قطب طرد چهار نوع رفتار سردی
های فرهنگی، از تفاوت نظر صرفها متمایز وجود دارد. انسانو نادیده گرفتن و طرد نا

..، به ادراک پذیرش و طرد والدینی به شیوه خاصی پاسخ .، جنس، بافت جغرافیایی ونژادی
کند که طرد والدین در بینی میی فرمی شخصیت پیشها هینظرمنوان به نظریه نیا دهند،می

شود که های شخصیت میای از ویژگیکودکی موجب گرایش فرزندان به مجمومه
همچنین این  (،0240 روهنر وخالقی،) را در پی دارد ها آنی شناخت روانسازش نایافتگی 
می 1های دلبستگیویژه چهرهکند که ادراک طرد از سوی افراد معنادار بهنظریه منوان می

کند که ادراک طرد با تواند منجر به اضطراب و حس ناایمنی شود. افزون بر این بیان می
 خاشگری، پرخاشگریخشم، پر( 4گیری هفت ویژگی شخصیتی مرتبط است: شکل

 7یا استقالل دفامی 9وابستگی( 0، یا مشکل در مدیریت رفتار خصمانه و خشم، 7منفعالنه
( 1، 42دهید بیآس نفس امتمادبه( 3 (،وابستگی به فراوانی، زمان شدت و شکل طرد)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sung, Hiscock, & Sciberras 
2 . Parental Acceptance – Rejection theory 
3. warmth dimension 
4. cold 
5. hostile and aggressive behaviors 
6. attachment figures 
7. passive aggressive 
8. dependence 
9. defensive independence 
10-impaired-self esteem 
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دیدگاه ( 7و  3ی ماطفیثبات یب( 1، 0ی ماطفیده پاسخمدم ( 5، 4دهید بیآسخودکارآمدی 
رسد برخی از این به نظر می (.0240، روهنرو خالقی، 0221روهنر، ) 1به دنیا منفی نسبت

منفی، تظاهراتی از  ها، مانند دیدگاه منفی فرد نسبت به دنیا و خودکارآمدیویژگی
شوند. این اسنادها اشاره به اسنادهایی هستند که با تجارب مربوط به طرد والدین مرتبط می

رسد پیامد تجربه طرد والدینی ای دارند که به نظر میدههای ذهنی تحریف شبازنمایی
طبق نظریه دلبستگی الگوهای رفتاری کودکان با توجه به  (.0229روهنروخالقی، ) هستند

تحت تأثیر کیفیت تعامل مادر و  متفاوت است. کیفیت دلبستگی ها آنکیفیت دلبستگی 
ارد. بر این اساس کودکانی ی و پاسخگو بودن قرار دریپذ دسترسدر  کودک در دو بعد

که بر  دهند که سبک دلبستگی ایمن دارند یک الگوی درونی کاری از مراقبت شکل می
انتظار دارند که در دسترس و پاسخگو باشد. این کودکان در برابر  مراقبشاناساس آن از 
 طرفی توانند تجارب نامناسب زندگی خود را مدیریت کنند ترند و بهتر می استرس مقاوم

نومی الگوی درونی کاری از  (،اجتنابی، دوسوگرا یا آشفته) کودکانی که دلبستگی ناایمن
انتظار در دسترس و پاسخگو  مراقبشانکه بر اساس آن از  دهند مراقبت از خود شکل می

ی و شناخت روانبودن ندارند. این کودکان ریسک باالتری برای ابتال به انواع مشکالت 
ها بین فرزندپروری  همچنین طبق پژوهش (.5،0241آل یاگون) دمشکالت بین فردی هستن

کودک رابطه وجود دارد. درواقع والدین با اتخاذ -ذهن آگاهانه و کیفیت رابطه مادر
آگاهانه نسبت به فرزندشان، قادرند موضعی آرام و هماهنگ با طبیعت دیدگاهی ذهن

 ها انطباق بیشتری داردوری آنو اهداف فرزندپر ها ارزش بافرزندشان در پیش گیرند که 
از طرفی ( 0245، 1، به نقل از گاویا کارونا، کاناوارو و موریرا0227دانکن و همکاران، )

گرایانه را متوقف کرده و رفتارهای فرزندشان های قضاوتحین تعامل با فرزندشان نگرش
یرند. چنین گو همچنین نحوه تعامل خود با فرزندشان را در همان لحظه حال درنظر می

کند. از طرفی با داشتن دیدگاهی مشفقانه نسبت به را تقویت می فرزند -موضعی رابطه والد
 یی کمتری ازگرا یمنفآگاه در تعامل با فرزندشان، مهرورزی بیشتر و فرزندان، والدین ذهن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. impaired-self efficacy 
2. emotional unresponsiveness 
3. emotional instability 
4. negative world view 
5 . Al-Yagon, M. 
6. Gouveia, M., Carona, C., Canavarro, M., & Moreira, N. 



 1833، تابستان 83سال دهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        113

تأثیر مثبتی بر  بیترت نیا به (.0245، 1میلر، کهل، لوپز و هستینگ) دهند خود بروز می
 شناختی فرزندان دارد. کارکرد و بهزیستی روان

مادر  2توان به سالمت رواناز دیگر موامل مرتبط با مشکالت رفتاری کودکان می
، به 0242) 3و بوریچ کروچر باشد. گی، اشاره کرد. این اصطالح دارای تعاریف متنومی می

داد روان برای سالمت روان را استع( 4377و نعیمی،  نقل ازایران مهر، شفیع آبادی
بودن و برای  ریپذ انعطافی دشوار ها تیموقعهماهنگ، خوب و مؤثر کارکردن، در 

فر نقل از میالنی به ،4799) 1اند. تعریف کینزبورگ ارزیابی خود تعادل داشتن تعریف کرده
و مهارت در ارتباط صحیح با محیط. به  از تسلطاز سالمت روان مبارت است ( 4370

ی مهم زندگی، مشق، کار و تفریح، داشتن خانواده، ایجاد محیط امتقاد وی، فضا
خانوادگی خرسند، فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد، لذت بردن از زندگی و 

سازمان بهداشت  کارشناسان استفاده صحیح از فرصت مالک تعادل و سالمت روان است.
شناسد و در  های خود را میاناییجهانی بر این باورند که فردی که سالمت روان دارد تو

دهد و بر این اساس  ی طبیعی زندگی برخورد مفید و مؤثری نشان میزا تنشبرابر موامل 
 ریپذ انعطافتنها به معنای نداشتن بیماری روانی نیست بلکه به توانایی واکنش  سالمت روان

حوزه فردی و  پیشرفت فرد در و معنادار به تجربیات زندگی اشاره دارد که به رشد و
 ( 0224سازمان بهداشت جهانی، ) رساند اجتمامی یاری می

تر باشد بروز اختالالت مشکل روانی والدین شدید هرچقدراند تحقیقات نشان داده
، ترجمه 4775، 5، هوستون و کانجرگانیک ماسن،) تر خواهد بودرفتاری کودکان سریع

در تحقیق خود نشان ( 4374) ویسیهمچنین ریاحی، امینی و صالحی  (.4391یاسایی، 
دادند که بین نشانگان مرضی مادران و مشکالت رفتاری کودکان همبستگی مثبت وجود 

بین سالمت  که دهد یمنشان  0242و رستیفو،  6های بوگلز، لتونن دارد. همچنین پژوهش
طبق دیدگاه  آگاهانه رابطه مثبت وجود دارد.روان باالی مادر و فرزندپروری ذهن

، والدینی که فرزندشان مشکالت خاص، ناتوانایی یا 0249اتارست، بارتمنز و بوگلز، پ
دهد، بیشتر توجه و هیجانات منفی از خود نشان می کنترل رقابلیغای از رفتارهای تاریخچه
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دهند، چنین سوگیری توجهی به خود را به رفتارهای منفی کودکشان اختصاص می
جه خنثی یا مثبت به رفتارهای کودک تداخل کرده و موجب رفتارهای منفی فرزندان، با تو

مهربانی و صبوری کمتری از خود  درمجموعتر شده و ایتر و تکانهشود والدین حساسمی
های افکار منفی و تکراری ی در بستر فرزندپروری با شکستن چرخهذهن آگاهنشان دهند. 

خوارهای ذهنی خود، به نحوه تعامل ی توجه افراطی به نشجا بهکند تا به والدین کمک می
ی رفتار کودک، با منف ریتفسی توجه سوگیرانه و جا بهبا کودک خود توجه داشته باشند و 

گونه افکار منفی به تعامل کنند. کاهش توجه به این فرزندانشاننگاهی باز و غیرقضاوتی با 
 (.0249بوگلز،و  1پاتارست، بارتمنز) کندکاهش مالئم افسردگی و اضطراب کمک می

ی فرزندپروری ذهن نهیدرزمهای نظری و مطالعات اثربخشی رغم رشد دیدگاهملی 
ی از طرف اند.ای پرداختهآگاهانه ادبیات پژوهشی محدودی به بررسی موامل واسطه

آگاهانه و دیگر متغیرهای مربوط به مطالعات کمی در مورد رابطه بین فرزندپروری ذهن
نظر، بنابراین پژوهش پیشنهادی ضمن معرفی مفاهیم مورد استتهفرزندپروری صورت گرف

فرزندپروری، کیفیت های استرس به دنبال پاسخگویی به این سؤال خواهد بود که آیا متغیر
آگاهانه با گر ارتباط بین فرزندپروری ذهنکودک و سالمت روان مادر میانجی-رابطه مادر

 ارائه شده است. 4مدل در نمودار مشکالت رفتاری کودک است یا خیر؟ این 

 
 . مدل مفهومی پیشنهادی1نمودار 
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 روش پژوهش
همبستگی و به روش تحلیل مسیر است. جامعه آماری  -پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی 

سه شهر اهواز در  دبستانیِ مدارس منطقهی مادران کودکان پیش این پژوهش شامل کلیه
و اداره بهزیستی اهواز  3منطقه  وپرورش آموزش هکه بر اساس آمار ادار بود 4371سال 
 در نظر. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه با نفر بود 595

در فرمول کوکران با سطح  t یا z درصد محاسبه گردید. مقدار 75گرفتن سطح اطمینان 
/ در نظر گرفته 25( اشتباه مجاز) dدر نظر گرفته شد. مقدار  71/2درصد برابر  75اطمینان 

در نظر گرفته شدند. بر این  5/2منظور محاسبه حداکثر حجم نمونه به q و p شد. مقادیر
ی و در ریپذ میتعمباال بردن قدرت  منظور بهگردید که  محاسبه 030/ 40نمونه  اساس حجم

نمونه با روش  نفر افزایش یافت. این تعداد 092نظر گرفتن افت آزمودنی حجم نمونه به 
که از بین مدارس ابتدایی  ای انتخاب شدند. بدین صورتتصادفی چندمرحله گیری نمونه

های تحت نظارت اداره بهزیستی  ی دخترانه و پسرانه و مهدکودکدبستان شیپدارای مقطع 
تصادفی انتخاب  صورت به( مهدکودک 5مدرسه دخترانه و  5مدرسه پسرانه،  5) مرکز 45

 صورت بههای بعدی از هر مرکز یک کالس و از هر کالس تعدادی کودک مشدند. در گا
شد و  قرار داده ها در اختیار مادران این کودکانپرسشنامه ؛ وتصادفی انتخاب شدند

ها داده شد با ها و اهمیت پژوهش حاضر به آنتکمیل پرسشنامه ٔ  نهیدرزمتوضیحات الزم 
سیاهه رفتاری  (،MIPQ) آگاهانهی ذهنپرسشنامه فرزندپرور های اجرای پرسشنامه

 والد -مقیاس رابطه کودک (،PSI) فرزندپروری پرسشنامه استرس (،CBCL) کودک
(CPRS )ممومیو پرسشنامه سالمت (GHQ )بعد از  ها گردآوری شد. درنهایتداده

نامه به ملت مخدوش بودن از روند پژوهش حذف شد  پرسش 32ها تعداد  پرسشنامه اجرای
 نفر مورد تحلیل قرار گرفت. 052ی مربوط به ها دهداو 

 9این پرسشنامه مشکالت کودکان و نوجوانان را در  (.CBCL) سیاهه رفتاری کودک
های جسمانی، مشکالت اجتمامی، مامل اضطراب/افسردگی، انزوا/افسردگی، شکایت

کند. ابی میمشکالت تفکر، مشکالت توجه، نادیده گرفتن قوامد و رفتار پرخاشگرانه ارزی
سازی دو مامل نادیده گرفتن قوامد و رفتار پرخاشگرانه مامل مرتبه دوم مشکالت برون

دهند. این آزمون چهار فرم متفاوت دارد و مشکالت خواب، اضطراب، شده را تشکیل می
ی قرار میموردبررسگیری و مشکالت شبه جسمی را پرخاشگری، دقت متمرکز، گوشه
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ای، های مقابلهفعالی و نقص توجه، رفتارتشخیص اختالالت بیش دهد. این مالئم برای
روند. این سیاهه را باید والدین و یا فردی که می به کاراختالالت خلقی و اضطرابی 

ی که با کودک در هرکسکند و یا دارد و از او مراقبت می بر مهدهسرپرستی کودک را 
شناسد، تکمیل کند. این سیاهه امالً میهای شبه خانوادگی برخورد دارد و او را کمحیط
ماه گذشته، هر سؤال را  1دهنده بر اساس وضعیت کودک در گزاره است و پاسخ 77شامل 

کامالً یا غالباً درست، درجه( 0) تاحدی یا گاهی درست و( 4) نادرست؛( 2) صورتبه
بیشتر در این سیاهه باز پاسخ که برای بیان مشکالت  ی چهار گزارهمالوهکند، بهبندی می

فرم یک این  (.4373زاده و شکوهی یکتا، بناب، حسنیوسفی نمینی، غباری) وجود دارند
 .استسال طراحی شده  5تا  5/4شد برای کودکان سیاهه که در این پژوهش از آن استفاده 

و  کنندگان یابیارزروش بازآزمایی، توافق بین  بر پایه( 0222) آخن باخن و رسکوال
سال  5تا  5/4 بر پایایی سیاهه رفتاری کودک ایب سازگاری درونی، اطالماتی را دالضر

ی کودک، توسط بند درجهمقایسه  لهیوس به آزمون پس–آزمون  بیان کردند. ضرایب پیش
با  آزمون پس–آزمون  نشان داد پایایی پیش مادرانشان در دو نوبت به دست آمد. نتایج

به  14/2بود. همچنین توافق بین والدین  95/2با میانگین  70/2تا  19/2ضرایب همبستگی 
گزارش کردند همچنین  75/2تا  11/2آلفای کرونباخ پرسشنامه را بین  نیهمچندست آمد. 

که توسط مادران  5تا  5/4 کشور سیاهه رفتاری کودک 03در پژوهشی چندملیتی، در 
ماهه  74تا  49کودک  47421ی قرار گرفت. در این پژوهش موردبررسبود  پرشده ها آن

کودک ایرانی بودند. نتایج پژوهش مناسب بودن  4311 ها آنشرکت داشتند که از میان 
 و 1ایوانوا) دادرا نشان  موردپژوهشاین ابزار در سنجش مشکالت رفتاری کودکان 

 (.0242همکاران،
ر سالآبیدین به دو فرم بلند و کوتاه د توسط (.PSI) پرسشنامه استرس فرزندپروری

شیرزادی، فرامرزی، قاسمی و شفیعی، ) استطراحی و ساخته شده 4775و  4793های 
های کودک مشکلمقیاس آشفتگی والدین، ویژگیاین شاخص دارای سه خرده (.4373

مقیاس آشفتگی والدین، احساس کودک است. خرده-آفرین و تعامالت ناکارآمد والد
های شخصی دیگر اندازه میاسترس حسببرتنش والدین در خصوص فرزندپروری را 

آفرین نشانگر رفتارهای کودکان است که های کودک مشکلویژگی اسیخرده مقگیرد. 
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گردد. درنهایت، خرده مقیاس تعامالت تر شدن فرزندپروری میتر یا مشکلبامث آسان
ا چه پردازد که رفتار کودک تکودک به انتظارات والدین از کودکان می-ناکارآمد والد

 (.4397فدایی، دهقانی، طهماسیان و فرهادی، ) کندحد رفتار فرزندپروری را تقویت می
برای مقیاس  ضریب قابلیت امتبار و امتماد همسانی درونی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ

دست آمد. به 75/2نفری از والدین ساکن در منطقه ویرجینیای امریکا  531در یک گروه 
، به نقل 4775آبیدین، ) استبوده 73/2و در قلمرو والد  97/2مرو کودک این ضریب در قل

شیرزادی و  (.4397از امیری، افروز، مال احمدی، جوادی، نوراللهی و رضایی بیداخویدی، 
گزارش  91/2تا  57/2در پژوهش خود آلفای کرونباخ پرسشنامه را بین ( 4373) همکاران

 کردند.
ماده برای ارزیابی کیفیت  32این مقیاس با  (.( CPRSوالد -ی کودکمقیاس رابطه

های این است. مادهتوسط پیانتا طراحی و ساخته شده 4770والد در سال  -روابط کودک
کودک طراحی -مقیاس بر مبنای نظریه دلبستگی و پیشینه پژوهشی در زمینه روابط مادر

شود که هر ران خواسته میمنظور ارزیابی کیفیت روابط مادر و کودک از ماداند. بهشده
، به نقل از 4770) بندی کنند. پیانتاای لیکرت درجهماده را در یک مقیاس پنج درجه

با تحلیل ماملی به سه مامل اصلی در این ( 4374خداپناهی، قنبری، نادملی و سید موسوی، 
. 3گیو مامل سوم، وابست 0، مامل دوم، روابط مثبت4مقیاس دست یافت: مامل اول، تعارض

های منفی رابطه مانند کشمکش با یکدیگر، مصبانی شدن نسبت به یکدیگر، تعارض جنبه
گیرد؛ روابط مثبت بر برمیی بودن را درنیب شیپ رقابلیغنافرمانی و مدم پذیرش مهار و 
و مامل سوم میزان وابستگی نابهنجار  والد تأکید دارد -روابط نزدیک و صمیمی کودک

، 93/2ترتیب دهد. همسانی درونی این موامل بهد ارزیابی قرار میکودک و مادر را مور
گزارش شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای موامل روابط مثبت، تعارض  52/2و  70/2

است. با توجه به ضرایب آلفای به دست آمده 75/2و  73/2، 77/2ترتیب و وابستگی به
 که یدرحالتًا مناسبی برخوردار بودند، محاسبه شده، دو مامل اول از همسانی درونی نسب

یی که نشانباز آزماهمسانی درونی مامل وابستگی در حد متوسط بود. ضریب همبستگی 
ها در یک فاصله زمانی است، برای موامل روابط مثبت، تعارض و دهنده تغییرناپذیری نمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. conflict 
2. positive relationships 
3. dependency 
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آماری معنادار  است که در تمام موارد از لحاظ 15/2و  14/2، 72/2وابستگی به ترتیب 
 (.4374خداپناهی و همکاران، ) استبوده

 «پرسشنامه سرندی»سالمت ممومی یک  پرسشنامه .(GHQ)پرسشنامه سالمت ممومی 
دهی است که در مجمومه بالینی با هدف ردیابی کسانی که گزارشمبتنی بر روش خود

توسط  4770سال گیرد که در دارای یک اختالل روانی هستند، مورد استفاده قرار می
ها توجه اصلی از پدیده دوطبقهاست. در این پرسشنامه، به طراحی و ساخته شده 1گلدبرگ

های جدید با و بروز پدیده «سالم» وریشود، ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنشمی
هایی در منوان مجمومه پرسشتوان بهکننده. پرسشنامه سالمت ممومی را میماهیت معلول

های مختلف های مشترک مرضی که در اختاللترین سطوح نشانهگرفت که از پایین نظر
منوان یک تواند بیماران روانی را بهاست و بدین ترتیب میروانی وجود دارد، تشکیل شده

پندارند، متمایز کند بنابراین هدف این پرسشنامه هایی که خود را سالم میطبقه کلی از آن
های روانی نیست، بلکه منظور ص خاص در سلسله مراتب بیماریدستیابی به یک تشخی

زیر مقیاس  1اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سالمت است. این پرسشنامه دارای 
وری اجتمامی و افسردگی. خوابی، نارسا کنش، اضطراب و بی2های جسمانیاست: نشانه

جهت بررسی روایی ( 4374یانی، آشت، به نقل از فتحی4793) 3در بررسی چن و چن
 51/2سوتا استفاده نمودند و به ضریب همبستگی ای مینهاز پرسشنامه چند جنبه زمان هم

دو ( 4374ی، انیآشت یفتح، به نقل از 4793) 4دست یافتند. کالمن، ویلسون و کالمن
 زمان همنمودند و ضریب روایی  را اجرا 5امیدی بکپرسشنامه سالمت ممومی و مقیاس نا

 GHQمطالعه درباره روایی پرسشنامه  72بیش از  4799را گزارش نمودند. تا سال  17/2
برآورد امتبار پرسشنامه سالمت ممومی  منظور بهدر نقاط مختلف دنیا به انجام رسیده بود. 

 GHQ-28ی شده و نتایج نشان دادند، متوسط حساسیت پرسشنامه لیفرا تحلها  این پژوهش
 95تا  79بین ) درصد 90و متوسط ویژگی آن برابر ( درصد 97تا  77بین ) صددر 91برابر با 
نیز حساسیت این آزمون را ( 4374، به نقل از فتحی آشتیانی، 4371) است. یعقوبی( درصد

 است. پژوهش بهمنی و مسکریدرصد گزارش کرده 90های آن را درصد و ویژگی 91

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Goldberg, D. 
2. somatic symptoms 
3. Chan, & Chan 
4. Kalman, Wilson, & Kalman 
5. Beck, A. 
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بررسی و تدوین ( CFA) یل ماملی تأییدیماملی آن را از طریق تحل 1ساختار ( 4395)
 است.نموده

ای فرزندپروری ذهنماده 09 مقیاس .( (MIPQآگاهانه پرسشنامه فرزندپروری ذهن
ساخته و امتباریابی  0245در سال  1توسط مک کافری، ریتمن و بلک( MIPQ) آگاهانه

است.  3ال با کودکو بودن در زمان ح 2آگاهانهشد. این مقیاس شامل دو مامل تربیت ذهن
مربوط به مامل بودن در زمان حال با کودک است که این مامل آگاهی از  41 تا 4سؤاالت 

مربوط به مامل  09تا  41سنجد و سؤاالت فرزندپروری و فرزندپروری مبتنی بر هدف را می
باشد که این مامل هم پذیرش و هم درک همدالنه کودک توسط  آگاهانه میتربیت ذهن

 41تا  0کند. این مقیاس مناسب کودکان و نوجوانان رده سنی را ارزیابی می والدین
به) 4ی از ا درجه پنجشود با استفاده از یک مقیاس لیکرت . از والدین خواسته میباشد می

در  بار کمشخص کنند در طول دو هفته گذشته هرچند وقت ی( تقریباً همیشه) 1تا ( ندرت
مثالً در طول دو هفته گذشته آیا ) اندند خود تعامل داشتههای توصیف شده با فرزحالت

 (.وقتی متوجه شدید که حواستان از فرزندتان پرت شده، دوباره فعاالنه به او توجه کردید؟
در پژوهشی که جهت امتباریابی این مقیاس انجام ( 0241) مک کافری، ریتمن و بلک

آگاهانه و بودن در لحظه با ذهن های تربیتدادند، ضریب آلفای کرونباخ برای مامل
جهت سنجش روایی این  ها آندست آوردند. همچنین به 90/2و  91/2کودک را به تربیت 

این مقیاس با  زمان همی روایی استفاده کردند. نتیجه زمان هممقیاس از روش روایی 
شنامه اقتدار دست آمد: بین فرزندپروری ذهن آگاهانه با پرسگونه بههای دیگر اینپرسشنامه

 1آگاهانهو مقیاس آگاهی و توجه ذهن( 0222، 5ریتمن، هود، هاپ و التوبلو) 1والدینی
دست آمد. همچنین بین مقیاس دار بههمبستگی مثبت و معنی( 0220، 7برون و ریان)

ی گیرانه از پرسشنامههای فرزندپروری مستبدانه و سهلآگاهانه با سبکفرزندپروری ذهن
دار بهرابطه منفی و معنی( 4773، 9آرنولد، اولری، والف و آکر) زندپروریهای فرسبک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mccaffrey, S., Reitman, D., & Black, R. 
2. mindful discipline 
3. being in the moment with the child 
4. Parental Authority Questionnaire-Revised (PAQ-R)  
5. Reitman, D., Rhode, P. C., Hupp, S. D., & Altobello, C. 
6. Mindful Attention and Awareness (MAAS)  
7. Brown, K. W., & Ryan, R. M. 
8. Arnold, D. S., O'leary, S. G., Wolff, L. S., & Acker, M. M. 
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دهند که این مقیاس از روایی خوبی در زمینه سنجش دست آمد. این نتایج نشان می
در  (.0245مک کافری، ریتمن و بلک، ) آگاهانه برخوردار استفرزندپروری ذهن

مادر  520( 4371) زاهدکریمیشبانی، رمضانی و پژوهش شیرالی نیا، محمدی شیخ
ی افسردگی، آگاهی و پرسشنامهآگاهانه، پرسشنامه ذهنی فرزندپروری ذهنپرسشنامه

اضطراب و استرس را تکمیل نمودند. ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرزندپروری 
، 74/2آگاهانه به ترتیب های بودن در لحظه با کودک و انضباط ذهنآگاهانه و ماملذهن

این پرسشنامه و دو مامل آن با  زمان همآمدند. ضرایب روایی  به دست 91/2و  95/2
آمدند و  به دست 15/2و  19/2، 52/2آگاهی بایر به ترتیب ذهن پنج ماملپرسشنامه 

این پرسشنامه و دو مامل آن با مقیاس افسردگی، اضطراب  زمان همهمچنین ضرایب روایی 
 (.>p 224/2) آمدند به دستدار و معنی همگی منفی( DASS) و استرس

 های پژوهش یافته

ای استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نقش واسطه
آگاهانه و مشکالت مادر در رابطه بین فرزندپروری ذهن سالمت روانکودک و -مادر

میانگین، انحراف استاندارد،  4رفتاری کودکان از تحلیل مسیر استفاده شد. جدول شماره 
 دهد. بیشترین و کمترین نمره متغیرهای پژوهش را نشان می

 میانگین، انحراف استاندارد، بیشترین و کمترین نمره متغیرهای پژوهش .1جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین پژوهش یرهایمتغ ردیف

 114 49 94/19 58/49 آگاهانهفرزندپروری ذهن 1

 108 41 24/14 42/94 فرزندپروریاسترس  4

 109 92 49/11 55/24 مادر کودککیفیت رابطه  4

 45 91 99/14 41/59 سالمت روان 9

 190 44 40/41 44/24 مشکالت رفتاری 8

، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره متغیرهای پژوهش را نیانگیم 4نتایج جدول  
آگاهانه و کمترین میانگین ین میانگین مربوط به متغیر فرزندپروری ذهندهد. بیشتر نشان می

آمدند. همچنین کمترین نمره متعلق به متغیر  به دستمتعلق به متغیر استرس فرزندپروری 
 آگاهانه بودند.مشکالت رفتاری و بیشترین نمره متغیر فرزندپروری ذهن
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های این پژوهش   داده که نیااطمینان از  ، برایها هیفرضی مربوط به ها دادهقبل از تحلیل 
پرداخته شد. برای  ها آنبه بررسی  کند یم برآوردههای زیربنایی تحلیل مسیر را  مفروضه

توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. مقادیر  بررسی نرمال بودن
 ها دادهتخطی از نرمال بودن ، لذا باشد ینم دار یمعن ها آن z که نمره دهد یمنشان  0جدول 

ی مربوطه، ها شاخصو  آمده دست بهی ها یهمبستگنیست. همچنین با توجه به  مشاهده قابل
 بر نتایج مدل امتماد کرد. توان یمنیست، لذا  ساز مسئلههم خطی چندگانه نیز 

 . نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش4جدول 

 یارد یمعنسطح  z پژوهش یرهایمتغ ردیف

 29/2 55/0 آگاهانهفرزندپروری ذهن 4

 27/2 41/4 فرزندپروریاسترس  0

 21/2 7/4 مادر کودککیفیت رابطه  3

 37/2 7/2 سالمت روان 1

 27/2 30/4 مشکالت رفتاری 5

گزارش شده است.  0پژوهش حاضر در جدول شماره  یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا
 نیآمده ب دست به یهمبستگ بیضرا هیکل دهد،ینشان م 0جدول  جیطورکه نتا همان

 معنادار هستند. 24/2/ و 25پژوهش در سطوح  یرهایمتغ

 . ماتریس همبستگی متغیرها4جدول 

* 25/2P≤,** 01/0P≤ 

  

 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش ردیف

     - آگاهانهفرزندپروری ذهن 1

    - -92/0** فرزندپروریاسترس  4

   - -82/0** 81/0** مادر کودککیفیت رابطه  4

  - 44/0** -98/0** 48/0** سالمت روان 9

 - -91/0** -88/0** 84/0** -41/0** مشکالت رفتاری 8
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های برازندگی مدل پیشنهادی و مدل اصالح شده را نشان  مقایسه شاخص 3جدول 
 دهد. می

 های برازش مدل پیشنهادی و مدل اصالح شده. شاخص4جدول 
شاخص
های 

 ازشرپ

χ
2 df / χ

2
 GFI AGFI CFI IFI NFI RMSEA 

الگوی 
 پیشنهادی

191/41 450/40 524/0 420/0 22/0 220/0 289/0 494/0 

الگوی 
 نهایی

242/0 445/0 444/0 440/0 000/1 000/1 445/0 0 

دامنه 
 موردقبول

 تر بزرگ
08/0 

کمتر از 
4 

تر  بزرگ
 40/0از 

تر   بزرگ
 40/0از 

تر   بزرگ
 40/0از 

تر  گبزر
40/0 

تر  بزرگ
 40/0از 

کمتر از 
02/0 

 برازش برازش برازش برازش برازش برازش برازش برازش نتیجه

 ی برازش مدل پیشنهادیها شاخص، 3با توجه به نتایج مندرج در جدول 
(313/2=RMSEA،76/0CFI= ،872/0GFI=،380/30df= / χ2 )داد که  نشان

نیست و الگو نیاز به اصالح دارد. برازش بهتر در الگوی اولیه از برازش خوبی برخوردار 
فرزندپروری ) معنادار با حذف مسیر غیر AMOS -03افزار  الگوی نهایی که به توصیه نرم

استرس فرزندپروری به ) همبسته کردن خطاهای مسیر (،آگاهانه به مشکالت رفتاری ذهن
دپروری به سالمت استرس فرزن) و اضافه کردن یک مسیر( کیفیت رابطه والد کودک

 صورت گرفت. بعد از اممال تغییرات مدل مجدداً مورد آزمون قرار گرفت.( روان

 df  نتایج بعد از اصالح مدل نشان داد که شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی 

/ χ2  ی خطا .هاست دادهاست و به معنی برازش مدل با  3در مدل اصالح شده کمتر از
( 21/2) است که از میزان مالک 2برابر ( RMSEA) ریبیریشه مجذور میانگین تق

 ،GFI های کند و در نهایت شاخص می دییتأبرازش مدل را  جهیو درنتتر است  کوچک
AGFI، CFI، IFI، NFI  و  درمجموعتر هستند.  بزرگ( 72/2) نظرنیز از مالک مورد

مورد  ها دادهبا  های محاسبه شده برازش مدل اصالح شده با در نظر گرفتن مجموع شاخص
 گیرد. قرار می دییتأ
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و کل در الگوی نهایی را نشان  میرمستقیغ ضرایب استاندارد شده مستقیم، 1جدول 
 .دهد می

 هومی پژوهشو کل در مدل مف میرمستقیغ . ضرایب استاندارد شده مستقیم،9جدول 

* 50/5P≤,** 01/0P≤ 

آگاهانه و مشکالت ذهنمستقیم فرزندپروری  دهد که ضریب مسیر نتایج نشان می
ذهنمعنادار نیست. ضریب مسیر فرزندپروری =77/2CRو  β=-275/2رفتاری کودکان با 

معنادار است. ضریب مسیر  =04/9CRو  β=-11/2آگاهانه و استرس فرزندپروری با 
معنادار  =37/7CRو  β=-37/2کودک -آگاهانه و کیفیت رابطه مادرذهنزندپروری فر

 =41/1CRو  04/2آگاهانه و سالمت روان  ضریب مسیر فرزندپروری ذهن است و همچنین
ای استرس فرزندپروری نتایج نشان داد که ضریب  معنادار است. در خصوص نقش واسطه

و مشکالت رفتاری کودکان معنادار نیست اما آگاهانه ذهنمستقیم فرزندپروری  مسیر
 جهیدرنتآگاهانه و استرس فرزندپروری معنادار است. ذهنضریب مسیر فرزندپروری 

آگاهانه و گری استرس فرزندپروری در رابطه بین فرزندپروری ذهن توان میانجی می
 ای سالمت روان مادر مشکالت رفتاری کودکان را پذیرفت. در خصوص نقش واسطه

آگاهانه و مشکالت رفتاری مستقیم فرزندپروری ذهن نتایج نشان داد که ضریب مسیر
آگاهانه و سالمت روان مادر معنادار کودکان معنادار نیست اما مسیر فرزندپروری ذهن

کودک نتایج نشان داد که -ای کیفیت رابطه مادر است. همچنین در مورد نقش واسطه
آگاهانه و مشکالت رفتاری کودکان معنادار نیست نمستقیم فرزندپروری ذه ضریب مسیر

 مسیرها ردیف
اثر 
 میمستق

اثر 
 میرمستقیغ

اثر 
 کل

نسبت 
 بحرانی

1 
فرزندپروری 

 244/0 44/0 41/0 -028/0 مشکالت رفتاری ← آگاهانه ذهن

4 
فرزندپروری 

 ← آگاهانه نذه
استرس 

 فرزندپروری
**99/0- - 99/0- 412/5 

 
فرزندپروری 

 191/9 41/0 - 41/0** سالمت روان مادر ← آگاهانه ذهن

4 
فرزندپروری 

 ← آگاهانه ذهن
-کیفیت رابطه مادر

 کودک
**444/0 - 444/0 444/4 
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 جهیدرنتکودک معنادار است. -آگاهانه و کیفیت رابطه مادراما مسیر فرزندپروری ذهن
کودک در رابطه بین -ای سالمت روان مادر و کیفیت رابطه مادر توان نقش واسطه می

 منظور بهچنین آگاهانه و مشکالت رفتاری کودکان را پذیرفت. همفرزندپروری ذهن
از آزمون بوت استراپ در برنامه ماکرو،  ی مدل ساختاریا واسطهمعناداری روابط  آزمون

 استفاده شد.( 0229) پریچر و هیز

 ای در الگوی پیشنهادی. نتایج بوت استراپ برای مسیرهای واسطه8جدول 

 مقدار مسیر ردیف
β 

حد 
 پایین

حد 
 باال

سطح 
 داری یمعن

4 
مشکالت ←سالمت روان←آگاهانههنفرزندپروری ذ

 یرفتار
2770 /

- 
4190/2 
- 

2307/2 
- 

225/2 

0 
-مادررابطهکیفیت←آگاهانهفرزندپروری ذهن
 یمشکالت رفتار ←کودک

055/2- 147/2- 
475/2 
- 

224/2 

3 
استرس ←آگاهانهفرزندپروری ذهن

 یمشکالت رفتار←فرزندپروری
415/2- 

071/2 
- 

277/2 
- 

227/2 

 

نتایج آزمون بوت استراپ برای این تمام  دهد که نشان می 5در جدول  نتایج آن
با توجه به اینکه در تمامی مسیرها صفر بیرون از فاصله  ی معنادار است.ا واسطهمسیرهای 

 ی مفروض معنادار هستند.ا واسطهگیرد، تمامی روابط  اطمینان قرار می
 

  



 1833، تابستان 83سال دهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        181

 هد.د الگوی نهایی پژوهش حاضر را نشان می 0نمودار 

 
 . الگوی نهایی پژوهش حاضر4نمودار 

 یریگ جهینتبحث و 

-ای استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه مادر پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه
آگاهانه و مشکالت رفتاری کودک و سالمت روان مادر در رابطه بین فرزندپروری ذهن

اثر مستقیمی  آگاهانهوری ذهنکودکان انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که فرزندپر
های دست آمد با یافته ای که از این پژوهش به بر مشکالت رفتاری کودکان ندارد. نتیجه

مدیروس، گاویا، کاناوارو و  (،0245) کورترن و ملیسیک (،0244) پارنت و همکاران
چنین . همباشد میهمسو ن( 4373) پور و گلشنیو معمار، کشاورزی، امامی( 0241) ماریرا

های قبلی به بررسی رابطه  باشد. پژوهش همسو می( 0249) و همکاران 1با پژوهش وانگ
اند چنانچه در  آگاهانه با مشکالت رفتاری کودکان پرداختهی بین فرزندپروری ذهن ساده

اثر مستقیم  شود اما این رابطه ساده تأیید می 0پژوهش حاضر نیز با توجه به جدول 
انه بر مشکالت رفتاری در قالب تحلیل مدل مفهومی پژوهش حاضر آگاهفرزندپروری ذهن

آگاهانه بهرسد فرزندپروری ذهن نظر میتوان گفت که بهمی نشد. در تبیین این یافته دییتأ
تواند مانع از ایجاد و یا کاهش مشکالت رفتاری کودکان گردد. بر اساس مدل تنهایی نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Wang, Y. 
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از طریق تغییراتی که در  آگاهانهزندپروری ذهنفر( 0227) تئوریکی دانکن و همکاران
؛ گذارد می ریتأثآورد بر پیامدهای فرزندپروری  می به وجودی والدین شناخت روانوضعیت 

بوگلز و همکاران، ) آگاهانه گذاران فرزندپروری ذهن های بنیان اگرچه برخی از پژوهش و
انه موجب کاهش آگاه دهد که آموزش فرزندپروری ذهن نشان می( 0243؛ 0229

شود اما خود در تبیین این اثربخشی بر این باورند که  مشکالت رفتاری کودکان می
فرزند،  -ی موامل دیگری ازجمله بهبود کیفیت رابطه کودک واسطه این تغییر به مکانیسم

ملت این تناقض ممکن است  گیرد. درواقعصورت می ...افزایش سالمت روان والدین و
کننده مشکالت رفتاری کودک باشد؛ زیرا بینیچندمتغیری موامل پیشمربوط به ماهیت 

توان نتیجه مشکالت رفتاری کودکان تحت تأثیر متغیرهای متعددی قرار دارند، بنابراین می
و  کندبینی و تبیین نمیتنهایی این مشکالت را پیشآگاهانه بهگرفت فرزندپروری ذهن

با مشکالت رفتاری کودکان ( های پژوهش حاضرمانند متغیر) ی موامل دیگر واسطه به
 مرتبط است.

آگاهانه بر در بخش دیگر پژوهش، نتایج نشان داد که اثر مستقیم فرزندپروری ذهن
استرس فرزندپروری مادران منفی است. این اثر حاکی از آن است که افزایش فرزندپروری 

ی که از این پژوهش ا جهینت شود. آگاهانه بامث کاهش استرس فرزندپروری مادران میذهن
و فضلی و ( 0243) بوگلز و همکاران (،0249) های موررو و کاناوارودست آمد، با یافته به

توان گفت والدینی که در بافت ها می. در تبیین این یافتهباشد میهمسو ( 4375) سجادیان
فرین کودک و آجای توجه به رفتارهای مشکلکنند، به آگاهانه ممل میفرزندپروری ذهن

صورت ناب و خالص در حال اتفاق افتادن ی حال و آنچه بهفرزندپروری، در لحظهاسترس 
آگاهانه  بر اساس مدل فرزندپروری ذهن (.0241 بوگلز و رستیفو،) کنند است تمرکز می

دهی خود، خودآگاهی داشته  آگاه قادر خواهند بود تا در مورد چگونگی پاسخ والدین ذهن
آوری  آگاه بودن تمایل و قدرت بیشتر والدین در تحمل و تاب چنین، ذهنباشند. هم

دهد. با توجه به این نکته که  درونی خود از طریق تمرکززدایی را نشان می هیجانات قوی
دهد با کودکانشان در لحظه  ها اجازه می احساسات، فقط احساس هستند؛ بدین ترتیب به آن

به امتقاد کاتورث و  نیهمچن (.0227دانکن و همکاران، ) تری داشته باشند حال رابطه کامل
اثرات قدرتمندی بر روی  شان یفرزند پرورافکار والدین در مورد ( 0245) همکاران

صورت خودکار ظاهرشده و از بین  دارد. اغلب این افکار به ها آناحساسات درونی 
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را تشدید کنند. والدین با آگاه شدن از این افکار و توانند استرس والدین  روند ولی می می
ها و متمرکز کردن توجه خود  کنند و رها شدن از آن ها مبور می تصاویری که از ذهن آن

تری به دست بیاورند و از  ها کمی دور شده و دید وسیع توانند از آن به لحظه حال می
استرس  تیدرنهاها پاسخ دهند و  تر به موقعیت های خودکار رها یابند و آگاهانه واکنش

 کمتری را در بافت فرزندپروری تجربه کنند.
آگاهانه بر سالمت روان ها نشان داد که اثر مستقیم فرزندپروری ذهن همچنین یافته

ی فرزندپروری خود ها وهیشکه هرچه والدین در  دهد یماثر نشان  نیا مادران مثبت است.
ماتیس و  هایکنند. این نتایج با یافته تری را تجربه میآگاه تر باشند سالمت روان باال ذهن

توان می. در تبیین این یافته باشد میهمسو ( 0243) و بوگلز و همکاران( 0247) همکاران
ی بر سالمت جسمی و روانی افراد توجه قابل ریتأثی ذهنی و شناختی فرد ها حالتگفت که 

عدیل احساسات بدون قضاوت و افزایش اگاهانه بامث ت گذارد و داشتن ویژگی ذهن می
شود و به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و آگاهی نسبت به احساسات روانی و جسمی می

، 4براون، ریان و کریسول) کندافتد، کمک میطور که اتفاق میهای فیزیکی، همانپدیده
ل پذیرش که از طرفی بر اساس اص (.4371، به نقل از شیرازی تهرانی و غالمرضایی، 0222

ی ها چالشاز اصول فرزندپروری ذهن آگاهانه است فرد ذهن آگاه در پذیرش 
 دهد یمی باالتری از خود نشان ریپذ باشد انعطاف زا تنشفرزندپروری حتی اگر منفی و 

آگاهانه توجه و  پروری ذهن که مکانیسم اصلی فرزند همچنین و ازآنجایی (.0241نیس،)
ست متمرکز شدن مکرر توجه بر روی یک محرک خنثی مانند های بدنی ا آگاهی از حالت

شود که والدین قبل از هر  آورد و بامث می وجود می تنفس محیط توجهی مناسبی را به
واکنشی در تعامالت والدینی مکث و تأملی کنند و ذهن در حالت بودن قرار گیرد تا 

ش نگرانی و اضطراب والدین ی خود در کاه نوبه خودتنظیمی بیشتری اتفاق افتد که این به
 (.0225، 0سمپل، رید و میلر) مؤثر است

آگاهانه بر های این پژوهش نشان داد که اثر مستقیم فرزندپروری ذهنهمچنین یافته
دهد که هرچه والدین در  کودک رابطه مثبت است. این اثر نشان می-کیفیت رابطه مادر

یابد.  کودک بهبود می-یفیت رابطه والدباشند ک تر ذهن آگاهی فرزندپروری خود ها وهیش
مدیروس، گاویا، کاناوارو و  (،0249) های یانگ و همکاراننتایج پژوهش فوق با یافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J. D. 
2. Semple, R., Reid, E., & Miller, L. 
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ی در بافت ذهن آگاهها  . طبق پژوهشباشد میهمسو ( 4370) و برجعلی( 0241) ماریرا
مادر  ی خصوصیات، صفات و رفتار کودک توسطقضاوت ریغفرزندپروری منجر به پذیرش 

آگاهانه را به تعامالت والد ـ کودک  شود. وقتی والدین تمرینات فرزندپروری ذهنمی
دهند، ظرفیت فرزندپروری توأم با آرامش، ثبات و سازگاری بیشتر و هماهنگ  انتقال می

تر شود  شود تا رابطه والد ـ کودک گرم یابد و این امر بامث می هایشان افزایش می باارزش
تر والد  آگاهانه در رابطه مثبت فرزندپروری ذهن رو نیازا تی مؤثرتر ممل کنند.و ازنظر تربی

( مانند ماطفه مثبت بیشتر و ماطفه منفی کمتر، امتماد و مشارکت هیجانی بیشتر) ـ کودک
آگاه به بافت مکالمه و تن از طرفی والدین ذهن (.0227دانکن و همکاران، ) سهیم است

برای کشف موفق نیازها  مالئمبان بدن حساس هستند و از این صدا، حالت چهره و هم به ز
ها به افزایش کیفیت رابطه والد و  برند، این واکنش بهره می کودکشانهای  یا خواسته

، به نقل از 0221، 4بار –اسمتانا، متزگر، گتمن و کمپیون ) کند کودک کمک می
 (.4375رمضانی،

زندپروری در رابطه بین فرزندپروری ذهندر بخش دیگر نتایج نشان داد که استرس فر
های کورترن  ای دارد. این یافته با پژوهش آگاهانه و مشکالت رفتاری کودکان نقش واسطه

ی ا واسطهخصوص نقش  در .باشد میهمسو ( 0247) و چان و لم( 0245) و ملیسیک
 ودکانآگاهانه و مشکالت رفتاری کاسترس فرزندپروری در رابطه بین فرزندپروری ذهن

آگاهانه اثر مستقیمی بر مشکالت رفتاری توان بیان داشت با آنکه فرزندپروری ذهن می
مستقیم و از طریق استرس فرزندپروری ی در حالت غیررگذاریتأثکودکان نداشت این 

آگاهانه صورت ذهن نشان داده شد. به این معنا که اگر مادران در شیوه فرزندپروری خود به
کنند و این امر بامث کاهش  فرزندپروری کمتری را تجربه می ممل کنند، استرس

گونه که توان گفت همانها میشود. در تبیین این یافته مشکالت رفتاری کودکانشان می
ی یک رابطه دوطرفه بین طورکل بهدر پژوهش خود نشان دادند ( 0240) نیس، گرین و بیکر

به امتقاد کین، کازنز، موسپرات و  استرس والدین و مشکالت رفتاری کودک وجود دارد.
 ها آنکه  شود یم، سطوح باالی استرس والدینی بخصوص مادر، بامث 0242، 2راجرز

، تهدیدآمیز و پرخاشگرانه والدگری ریناپذ انعطافی ها وهیشگرایش بیشتری به استفاده از 
شتری را منجر داشته باشند. این امر تأثیر منفی بر رشد کودک گذاشته و رفتارهای مخرب بی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Smetana, J., Metzger, A., Gettman, D., & Canpion-Barr, N. 
2. Keen, D., Couzens, D., Muspratt, S., & Rodger, S. 
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همسو با مدل فرزندپروری ذهن آگاهانه، کاهش ( 0241) سین. در همین راستا شود یم
ای مانند  استرس فرزندپروری والدین را یکی از پیامدهای داشتن صفات ذهن آگاهانه

پذیرش بدون قضاوت خود و کودک و خودتنظیمی در روابط فرزندپروری معرفی 
ذهن های مبتنی بر  که اضافه کردن آموزش دهد یمنشان  ها پژوهشبا مروری بر  ؛ وکند می

ی بر دانش رفتاری والدین بامث تغییر آشکار رفتار و کاهش استرس فرزندپروری آگاه
فرزند را بهبود  -تعامل مادر  هایی ادراک والدینی از نحوه شود، چنین آموزش والدین می

ین تعامل با فرزند را کاهش بخشیده و مشکالت رفتاری و رفتارهای پرخاشگرایانه ح
 (.0241نیس،) دهد می

که در رابطه بین  یکی دیگر از متغیرهایی های این پژوهش نشان داد کههمچنین یافته
ای دارد، کیفیت رابطه  آگاهانه و مشکالت رفتاری کودکان نقش واسطهفرزندپروری ذهن

در رابطه بین  کودک-ی کیفیت رابطه مادرا واسطهاست. در خصوص نقش  کودک-مادر
 باوجودآنکه توان گفت می آگاهانه و مشکالت رفتاری کودکانفرزندپروری ذهن
آگاهانه اثر مستقیمی بر مشکالت رفتاری کودکان نداشت این فرزندپروری ذهن

کودک نشان داده شد. به -و از طریق کیفیت رابطه مادر میرمستقیغی در حالت رگذاریتأث
آگاهانه ممل کنند، صورت ذهن شیوه فرزندپروری خود بهاین معنا که اگر مادران در 

 یابد و این امر کاهش مشکالت رفتاری کودکانشان افزایش می کودک-کیفیت رابطه مادر
و پورحیدری، ( 0241) های پژوهش اسیو و همکاران را به دنبال دارد. این یافته با یافته

توان ها می. در تبیین این یافتهشدبا میهمسو ( 4371) نژادنژاد، داوودی و مهرابیبساک
آگاهانه آگاهی هیجانی بیشتر و  و بر اساس مدل فرزندپروری ذهن ها گفت طبق پژوهش

تواند به والدین در تجربه استرس کمتر و تعامل بهتر با ظرفیت خودتنظیمی باالتر می
ن، گاویا و همکارا) و ایجاد یک سبک فرزندپروری سازگارتر کمک کند فرزندانشان

آگاهانه، گوش دادن را با توجه  ، مدل فرزندپروری ذهن0224به امتقاد سیگل  (.0241
کامل همراه کرده است زیرا والدین با هدایت کامل توجه خود نسبت فرزندشان، به او 

دهند، وقتی والدین و کودکان در تعامل  فهمانند که با تمام وجود به او گوش می می
توجه کامل، یک بازنمایی درونی از والدین و مملکرد  مستقیمی قرار دارند، داشتن

تصویریک پیکره  آورد که نتیجه آن ایجاد ها را در کودک به وجود می گرانه آن حمایت
ها از خطر است و به ایجاد دلبستگی ایمن کمک  پاسخگو و در دسترس برای محافظت آن
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از طرفی  (.0224سیگل، ) دبخش کند و تعامالت والد کودک را به لحاظ کیفی بهبود می می
دهد مشکالت رفتاری کودکان در تعامالت منفی والد کودک ریشه  ها نشان می پژوهش

کودک و گرمی ماطفی والدین یک مامل والدینی است که می -کیفیت رابطه والد دارد،
ی اختالالت اضطرابی و خلقی در کودکان باشد و باال بردن آن در بینی کنندهتواند پیش

توان مشکالت درونی سازی شده از قبیل اضطراب را در  ط بین والدین و کودک میرواب
ی درک رسد روابط مثبت و گرم دربرگیرندهبه نظر می درواقعکودکان کاهش دهد. 

ی مؤثر به این رفتارها است. به همین دلیل ده پاسخموامل زیربنایی رفتار کودک و توانایی 
فرانز و مک ) شودو خلقی می روز اختالالت اضطرابیمانع ب کننده تیحمایک  منوان به

بیان ( 4377، به نقل از امان الهی، شادفر و اصالنی،0221) 0لندرث و براتون (.0249، 4کینی
برای برقراری  ها آنراهی است که  درواقعآفرین کودکان  کنند که رفتارهای مشکل می

ها در محیطی گرم و  آن که یصورتدرکنند.  ارتباط و ابراز وجود و دیده شدن انتخاب می
مجال  کارآمدارتباطی سالم و  قرارگیرند و در رشیموردپذصمیمی از سوی والدین خود 

، از بروز رندیبگ ادو راه صحیح بیان احساسات مثبت و منفی خود را ی کنند دایپابراز وجود 
آگاهانه  هنفرزندپروری ذ گرید مبارت ؛ بهشود کاسته می ها آنآفرین  رفتارهای مشکل

تواند در افزایش کیفیت رابطه مادر کودک مؤثر باشد و بدین ترتیب بامث کاهش  می
 مشکالت رفتاری کودکان شود.

در بخش دیگر نتایج نشان داد که سالمت روان مادر در رابطه بین فرزندپروری ذهن
که  پژوهش نشان داد درواقع ای دارد. آگاهانه و مشکالت رفتاری کودکان نقش واسطه

آگاهانه اثر مستقیمی بر مشکالت رفتاری کودکان نداشت فرزندپروری ذهن باوجودآنکه
و از طریق سالمت روان مادر نشان داده شد. به این  میرمستقیغی در حالت رگذاریتأثاین 

آگاهانه ممل کنند، سالمت صورت ذهن معنا که اگر مادران در شیوه فرزندپروری خود به
دارد.  به دنبالرا  یابد و این امر کاهش مشکالت رفتاری کودکانشان میافزایش  ها آنروان 

، ترجمه 0240 ،3ویلیامز، تیزدیل و سگال و کابات زین) همسو با این یافته، مطالعات
ی مانند ذهن آگاهنشان داد، مراحل اصلی  (،4371زاده و پورکاظم،  زاده، نظام سلطانی

های فیزیکی، پذیرش، شفقت نسبت به  حرکها، احساسات و م آگاهی نسبت به دیدگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.   Franz, A., & McKinney, C. 
2 . Landreth, G. & Bratton, S. 
3. Williams J. M. G., Teasdale J. D., Segal Z. V., & Kabat-Zinn J 
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تواند  خود و دیگران و نگرش غیر قضاوتمندانه و غیرتهاجمی نسبت به تجارب روزمره می
شناسی روانی افراد تأثیر مثبت داشته باشد. از طرفی ذهن آگاهی در بافت  بر نتایج آسیب

دینی مکث و تأملی شود والدین قبل از هر واکنشی در تعامالت وال فرزندپروری بامث می
ی  نوبه کنند و ذهن در حالت بودن قرار گیرد تا خودتنظیمی بیشتری اتفاق افتد که این به

سمپل، ) مؤثر است ها آنو افزایش سالمت روان  خود در کاهش نگرانی و اضطراب والدین
مادر برای مراقبت و تربیت  دهد یمها نشان  همچنین مرور پژوهش (.0225رید و میلر، 

روان، بهزیستی هیجانی و اجتمامی نیازمند است و در ای از سالمتندش به سطح بهینهفرز
گردد. اضطراب باال و کودک دچار اختالل می-صورت تأمین نشدن آن، رابطه والد

گونه مستقیم و احساس خشم و افسردگی مادر بر کیفیت مراقبت مادرانه تأثیر گذاشته و به
( 4373، به نقل از فیروزبخت،0220شرودر،) گذارداثر میغیرمستقیم بر رفتار کودک هم 

کنند بسیار های فرزند پروری که والدین انتخاب میبر روی سبک مشکالت سالمت روان
برای  .تواند تهدیدی برای سازگاری و سالمت روان کودکان باشدتأثیرگذار است و می

کان گرمی و صمیمیت کمتری مثال مادران دچار اختالالت اضطرابی در روابط خود با کود
کنند که این دو مامل از ها اممال میگری باالیی را نسبت به آندهند و کنترلرا نشان می

اسپنس، بارت ) شودی اضطراب در کودکان محسوب می جادکنندهیاموامل  نیتر مهم
ه آگاهان ذهن صورت بهوالدین در شیوه فرزندپروری خود  که یدرصورتلذا  (.1،0223وتونر

کاهش  ها آنیابد و سالمت روان باالتر  افزایش می ها آنممل کنند، سالمت روان خود 
 دارد. به دنبالرا  ها آنمشکالت رفتاری کودکان 

یی مواجه بود ازجمله اینکه این ها تیمحدوداین پژوهش مانند هر پژوهش دیگر با 
واز انجام شد لذا تعمیم شهر اه 3منطقه ی دبستان شیپبررسی صرفاً بر روی مادران کودکان 

صورت گیرد.  اطیبااحتهای آموزشی دیگر باید نتایج به سایر مادران کودکان و محیط
شود این پژوهش بر روی  همچنین با محدودیت تعمیم نتایج به پدران روبروست. پیشنهاد می

 دبستانی شهرهای مختلف دیگر همچنین بر روی پدران کودکان پیش سایر مادران
ی قرار گیرد تا با اطمینان بیشتری بتوان به تعمیم نتایج پرداخت. همچنین با توجه موردبررس

بر استرس فرزندپروری، سالمت روان و کیفیت رابطه  آگاهانهبه تأثیر فرزندپروری ذهن
شود آموزش  پیشنهاد می مادر و کودک و تأثیر این متغیرها بر مشکالت رفتاری کودکان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spence SH ,Barrett PM ,Turner CM. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrett%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14624814
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrett%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14624814
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turner%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14624814
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turner%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14624814
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منوان روشی برای پیشگیری و به های فرزندپروریبهبود روش آگاهانه وفرزندپروری ذهن
مشاوران خانواده و کودک قرار گیرد.  مورداستفادهکاهش مشکالت رفتاری کودکان 

های فرزندپروری مانند شود فرزندپروری ذهن آگاهانه با سایر روشهمچنین پیشنهاد می
 فرزندپروری مثبت یا فرزندپروری مؤثر مقایسه شود.
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 منابع
مقابله با تنیدگی در مادران  یها وهیبررسی تأثیر ش (.4397) ابراهیمی تازه کند، فریبا

کارشناسی ارشد. دانشگاه  نامه انی. پاجنوب شهر تهران کودکان آهسته گام مصروع
 الزهرا تهران.

-اثربخشی رابطه درمانی والد (.4377) ، مباس، شادفر، افروز، اصالنی، خالد.یالله امان
برافزایش پذیرش والدینی مادران و کاهش رفتارهای مخل ( CPRT) ودکک

 .491-493، 7( 31) ی.درمان فرهنگ مشاوره و روان کودکان.
احمدی، احسان؛ جوادی، سحرانه؛ نوراللهی، فاطمه؛ و امیری، محسن؛ افروز، غالمعلی؛ مال

گری در والدروانی و استرس بررسی سالمت (.4397) رضایی بیداخویدی، اکرم
 .019-014، 1، شماره 1، دوره مجله ملوم رفتاری .توان ذهنیوالدین کودکان کم

 یشناس بیبررسی کیفی آس (.4377) یران مهر، مسلم، شفیع آبادی، مبداهلل، نعیمی، ابراهیم.ا
از دیدگاه مشاوران ) اجتمامی مجازی بر سالمت روان دانش آموزان یها شبکه

 .13-70، 7( 33) یدرمان انفرهنگ مشاوره و رو (.مدارس
ی بر کاهش تعارضات ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختبخشی اثر (.4370) برجعلی، احمد

 .1-4، 4، شماره 7دوره  مجله ملوم رفتاری، فرزندی در نوجوانان.-والد
سنجی های روانهنجاریابی ملی و ارزیابی شاخص (.4395) بهمنی، بهمن و مسگری، ملی

مجمومه  برای دانشجویان ملوم پزشکی ایران.( GHQ) مت ممومیپرسشنامه سال
 .17-10، روانی دانشجویان ایرانمقاالت سومین سمینار سراسری بهداشت

 زاده هنرمند، مهنازنژاد، سودابه؛ داوودی، ایران و مهرابیپورحیدری، سپیده؛ بساک
رزند سالم و ف-آگاهی بر رابطه مادراثربخشی فرزندپروری مثبت و ذهن (.4371)

 ی.فزون کنشتوجه/های دارای کودک دچار کاستیرابطه همشیران در خانواده
 .01-7 (،14) 4، شماره 44سال شناسی کاربردی، فصلنامه روان

رفتاری و ی تنیدگی مادر و اختالالترابطه (.4397) فر راشینتیموری، سعید و مطایی
 .01-47، 41اره ، شم1، دوره مجله اندیشه و رفتار ماطفی کودک.

آگاهی بر درمانی مبتنی بر ذهنبخشی شناختاثر (.4373) پور، شهناز و زرگر، فاطمهخالقی
مجله تحقیقات ملوم  ذهنی.افسردگی و امید به زندگی مادران کودکان کم توان

 .53-11، 0، شماره 40دوره رفتاری، 
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چاپ  ی تا نوجوانی.شناسی دلبستگی از کودکتحول و آسیب (.4399) خانجانی، زینب
 اول. تبریز: نشر فروزش.

سازی فرزندان و صفات های درونیتاللاخ (.4370) خانجانی، زینب و هداوندخانی، فاطمه
 .50-33، 4، شماره 47سال شناسی، مجله روان شخصیتی مادر.

-بینی کیفیت تعامل مادرپیش (.4375) نیا، بهرام؛ و هاشمی، تورجخانجانی، زینب؛ پیمان
های ودک با انواع اختالالت اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگیک

ی ملوم تربیتی و های نوین تربیتی دانشکدهمجله اندیشه فرهنگی مادران ایرانی.
 .012-0،037، شماره 40، دوره شناسی دانشگاه الزهراءروان

بررسی رابطه  (.4371) ضارنژاد، محمدکوالیی، آناهیتا؛ حسنی، شهرزاد؛ و فلسفیخدابخشی
 شاغل.نمود در کودکا با مادران شاغل و غیرفرزندی و اختالالت برون-ولی

 .423-70، 03، شماره 7، دوره فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی
 (.4374) موسوی، پریساکریم؛ قنبری، سعید؛ نادملی، حسین؛ و سیدخداپناهی، محمد

مجله  .دبستانیضطرابی در کودکان پیشکودک و نشانگان ا-کیفیت روابط مادر
 .43-5، 33، شماره 7، سال شناسان ایرانیشناسی تحولی: روانروان

پزشکی و  آگاهانه بر مالئم روان ذهن تأثیر آموزش فرزندپروری  (.4395) رمضانی، شکوفه
پایان نامه  کفایت فرزندپروری مادران کودکان با نیازهای ویژه شهر دزفول.

 شد. دانشگاه شهیدچمران اهواز.کارشناسی ار
مشکالت رفتاری کودکان و  (.4374) ویسی، محمدریاحی، فروغ؛ امینی، فاطمه؛ و صالحی

، 42دوره ، فصلنامه دانشگاه ملوم پزشکی جهرم .روان مادرانارتباط آن با سالمت
 .50-11، 4شماره 

های اهانه: نقش مؤلفهآگزندپروری ذهنفر (.4371) زرگر، فاطمه و باقریان سرارودی، رضا
مجله تحقیقات ملوم رفتاری،  .های موج سوم رفتاری در حوزه فرزندپروریدرمان
 .571-597، 1، شماره 43دوره 

نقش ابعاد  (.4375) ساطوریان، سید مباس؛ طهماسیان، کارینه و احمدی، محمدرضا
 سازی شده کودکان.ی درونیمشکالت رفتارکودک در -والدگری و رابطه والد

 .725-193، 19، شماره 40سال فصلنامه خانواده پژوهی، 
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بخشی اثر (.4370) سیدموسوی، پریسا؛ مظاهری، ملی؛ پاکدامن، شهال و حیدری، محمود
محور با استفاده از روش پسخوراند ویدیویی بر کاهش استرس درمان دلبستگی 

-33 (،4) 9، شناسی معاصرفصلنامه روان سازی کودکان.والدینی و مشکالت برونی
11. 

سنجش و درمان مشکالت دوران  (.4774) .انیبتگوردون،  ؛ وشرودر، کارولین اس
(. 4397) ترجمه مهرداد فیروزبخت (.پزشکانشناسان و روانراهنمای روان) کودکی

 تهران: نشر دانژه. (.چاپ دوم)
تنیدگی بخشی آموزش کاهش اثر (.4371) شیرازی تهرانی، ملیرضا، غالمرضایی، سیمین

مجله تعلیم  ذهنی.توانممومی مادران کودکان کمی بر سالمتذهن آگاهمبتنی بر 
 .41-5 (،437) 7، شماره 45، سال و تربیت استثنایی

رابطه سالمت روان  (.4370) فر، النازشیرازی، فهیمه؛ رضوانی، شیوا؛ حقیقی، شیوا؛ و فرزام
شناسی انداز امین در روانچشم مادر با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان.

 .11-37 (،4 یاپیپ) 4، سال اول، شماره کاربردی
شیرالی نیا، خدیجه، محمدی شیخ شبانی، سید سجاد، رمضانی، شکوفه و زاهدکریمی، 

 آگاهانه.ی فارسی پرسشنامه فرزندپروری ذهنساختار ماملی نسخه (.4371) زینب
 مقاله چاپ نشده.

بررسی روایی و  (.4373) االر؛ قاسمی، مسلم؛ و شفیعی، مریمشیرزادی، پرستو؛ فرامرزی، س
مجله رویش روان .(PSI-SF) پروریامتبار فرم کوتاه، شاخص استرس فرزند

 .427-74، 7، شماره 3، سال شناسی
غضنفری، فیروزه؛ حسینی رمقانی، نسرین السادات؛ مرادیانی گیزه رود، سیده خدیجه؛ 

اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری مبتنی  (.4375) مهرابی، مهناز و پناهی، هادی
بر ذهن آگاهی را بر سالمت ممومی مادران دارای کودک مبتال به اختالل لجبازی 

، 7، شماره 07، دوره هیارومماهنامه ملمی پژوهشی دانشگاه ملوم پزشکی  نافرمانی.
107-114. 

 .سالمت روانابی شخصیت و شناختی ارزشیهای روانآزمون (.4374) آشتیانی، ملیفتحی
 .انتشارات بعثتتهران:  (.چاپ هفتم)
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بررسی  (.4397) فدایی، زهرا؛ دهقانی، محسن؛ طهماسیان، کارینه؛ و فرهادی، فاطمه
( PSI-SF) پروریشاخص استرس فرزند-ساختار ماملی، امتبار و روایی فرم کوتاه

 0، شماره 9، دوره رینشریه تحقیقات ملوم رفتا .سال 7-40مادران کودکان مادی 
 .74-94 (،41 یاپیپ)

های فرزندپروری نقش آموزش مهارت (.4397) فرزادفر، سیده زینب و هومن، حیدرملی
 شناسی تحولیفصلنامه روان مشکالت رفتاری کودکان. مادران یدگیتنبر کاهش 

 .070-077، 45، شماره 1دوره  (،شناسان ایرانیروان)
مشکالت آگاهانه بر بخشی فرزندپروری ذهناثر (.4375) نازفضلی، نرجس و سجادیان، ایل

اختالل نقص  به مبتالوالدگری مادران دارای فرزند ی کودک و استرسرفتار
، شماره 47، دوره شناسی کاربردیمجله دانش و پژوهش در روانفعالی. توجه/بیش

 .35-01 (،15پیاپی ) 3
نقش دلزدگی  (.4375) قی و خلقی، حبیبهقنبری، سعید؛ اسمامیلی، زینب؛ پورابراهیم، ت

سازی بینی مشکالت برونیگری کیفیت مراقبت مادرانه در پیشزناشویی با میانجی
 .01، شماره 7، سال شناختیهای روانها و مدلروشسازی شده کودکان. و درونی

ظر ررسی روایی و پایایی ابزار تجدید نب (.4391) نیا، مریم و لطیفیان، مرتضیکوروش
 .975-955، 3، سال فصلنامه خانواده پژوهی شده الگوهای ارتباطات خانواده.

 ماسن، هنری ماسن؛ کیگان، جروم؛ هوستون، آلتا کارول؛ و کانجر، جان جین وی.
( چاپ اول(. )4392) ترجمه مهشید یاسایی. رشد و شخصیت کودک (.4775)
 شر مرکز.تهران: ن (.ویرایش هفتم انگلیسی( )ویرایش دوم فارسی)

گری مشکالت رفتاری کودک در رابطه بین نقش واسطه (.4374) سامانی، زهرامردانی
های شهر کودکساله مهد 1-1گری کودکان والدگری و استرسهای والدسبک
 نامه کارشناسی ارشد.پایان .شیراز

ربخشی اث (.4373) معمار، المیرا؛ کشاورزی، فرناز؛ امامی پور، سوزان و گلشنی، فاطمه
آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی ماطفی مادران و 

ی ملوم رفتاری و الملل نیبکنفراس  مشکالت برونی سازی شده دختران نوجوان.
 .4-41، مطالعات اجتمامی
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ی در کودکان مادران مبتال اختالالت رفتار (.4372) موسوی، سید محمد و احمدی، مهشید
-445، 3، شماره 41، جلد ملمی دانشگاه ملوم پزشکی مازندران مجله به افسردگی.

402. 

-رابطه تعامل والد (.4371) میرزایی کوتنایی، فرشته، شاکری نیا، ایرج و اصغری، فرهاد
، فصلنامه سالمت روانی کودک .آموزانفرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش 

 .01-04. 1شماره  ،0دوره 
 تهران: انتشارات قومس. ی.بهداشت روان (.4370) فر، بهروزمیالنی

خود یابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه باق و هنجارانط (.4395) مینایی، اصغر
، 1، سال مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی معلم. گزارشی و فرم سنج

 .559-507، 4شماره 
توجه کاربرد  (.0240) زین، جان، زیندل و کابات سگال ، جان،زدلیت جی، مارک ویلیامز،

محمد سلطانی زاده، مهدی نظام زاده و طاهره  ترجمه ی در درمان افسردگی.آگاه
 ارجمند انتشارات تهران. (.4371) پورکاظم

 یکتا، محسنزاده، سعید؛ و شکوهیبناب، باقر؛ حسننمینی، آوازه سادات؛ غبارییوسفی-
رای مادران کودکان ناشنوا و بررسی اثری مدیریت رفتار بتدوین برنامه (.4373)

 3، سال ششم، شماره شناسی بالینیمجله روان بخشی آن بر کاهش تنیدگی مادر.
 .427-75 (،03 یاپیپ)
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