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ABSTRACT
Aims: To improve healthy family relationships, it is important to use
educational programs and early prevention about the family .The aim of
this study was to compare the effectiveness of mindful parenting with
Iranian-Islamic approach with positive parenting on emotional selfregulation and mothers' self-efficacy.
Methods: The research was quasi-experimental with pre-test-post-testfollow-up design (45 days) with the control group .The statistical
population included mothers and seventh grade students of Isfahan. A
sample of 42 people was selected by purposive non-random sampling in
one of the high schools and was replaced in three groups (two experimental
groups and one control group(. The data collection tool was a questionnaire
and data analysis was performed through analysis of variance with
repeated measures.
Findings: Findings showed that there is a difference between mindfulness
parenting training methods with Iranian-Islamic approach and positive
parenting with the control group in terms of effectiveness on emotional
self-regulation and self-efficacy of mothers (p <0.05) And showed more
lasting effectiveness for mothers than positive parenting method.
Conclusion: Mindfulness parenting with Iranian-Islamic approach pays
more attention than other parenting approaches to the processes of selfawareness, self-esteem, and mother acceptance.
Keywords: Mindful Parenting with the Iranian -Islamic Approach,
Positive Parenting, Emotional Self-Regulation, Mothers’ Self-Efficacy
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مقدمه
شیوههای والدین و روشهای انضباطی آنان بیتردید تحت تأثیر
خصوصیات شخصیتی و سیستم اعتقادی آنان است .والدین سالم و
بالغ معموالً با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیازها و اشارات
کودکان توجه میکنند .یکی از رویکردهای مؤثر که باعث ارتقای
فرزند پروری سالم ،سالمت جسمی مادر-کودک و رشد هیجانی–
9
اجتماعی فرزند میشود ،رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی
میباشد ( .)9اصطالح فرزندپروری ذهن آگاهانه اولینبار توسط
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چکیده
اهداف :برای بهبود روابط خانوادگی سالم ،استفاده از برنامه آموزشی و پیش-
گیری زودهنگام در مورد خانواده اهمیت دارد .هدف پژوهش حاضر مقایسه
اثربخشی فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی–اسالمی با فرزندپروری
مثبت بر خودتنظیمی هیجانی و خود کارآمدی مادران بوده است.
روشها :پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون  -پیگیری
( 54روزه) با گروه کنترل بوده است .جامعه آماری شامل مادران و دانشآموزان
پایه هفتم اصفهان بوده که به روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند ،نمونه 54
نفری در یکی از دبیرستانها انتخاب و در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک
گروه کنترل) جایگزین شدهاند .ابزار جمعآوری داده پرسشنامه بوده و جهت
تحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازههای تکراری استفاده شده است .یافتهها:
یافتههای پژوهش نشان داد که بین روشهای آموزش فرزندپروری ذهنآگاهانه
با رویکرد ایرانی–اسالمی و فرزندپروری مثبت با گروه کنترل از نظر اثربخشی
بر متغیرهای خودتنظیمی هیجانی و خود کارآمدی مادران تفاوت وجود دارد
( )p>5/54و اثربخشی با دوامتری برای مادران نسبت به روش فرزندپروری
مثبت نشان داد.
نتایج :فرزندپروری ذهنآگاهانه با رویکرد ایرانی-اسالمی توجه بیشتری نسبت
به دیگر رویکردهای فرزندپروری بر فرایندهای خودآگاهی ،تقویت عزتنفس،
پذیرش مادران دارد.
واژگان کلیدی :فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی–اسالمی،
فرزندپروری مثبت ،خودتنظیمی هیجانی ،خود کارآمدی مادران.
تاریخ دریافت9933/9/45 :
تاریخ پذیرش9933/4/99 :
*نویسنده مسئولmndi@khuisf.ac.ir :

کابات زین 4مطرح شد که بهعنوان حضور آگاهانه والدین در
زمان حال و توجه خالی از قضاوت و پیشداوری نسبت به
خانواده ،فرزندان و شیوههای فرزندپروری ،توصیف شده است (.)4
کابات زین ،ذهن آگاهی را توجه به طریق خاص ،معطوف به
هدف در زمان حال بدون داوری نسبت به تجربیات درونی و
بیرونی بیان کرد .این حالت ذهنی غالباً از طریق شیوههای مختلف
مراقبه آموخته میشود ( .)9هدف آموزش ذهن آگاهی ایجاد
نگرش و رابطه متفاوت با افکار ،احساسات و عواطف میباشد که
شامل داشتن نگرش همراه با پذیرش و به دور از قضاوت است (.)5
بیشتر چالشها و وظایف تربیت فرزند میتواند فرزندپروری را پر
از استرس کند .وقتی انرژیهای درونی والدین کاهش مییابد،
موجب میشود تا افسردگی ،خستگی و دردهای عصبی را تجربه
کنند .هدف برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی ،کاهش
تأثیر استرس مرتبط با چالشهای فرزندپروری ،با استفاده از تمرین
مراقبه ذهن آگاهی و با هدف نهایی ارتقای سالمت و بهزیستی
خانواده است ( .)4تحقیقات نشان دادند که والدین ذهن آگاه
رفتارهای منفی کمتری با فرزند خود دارند ( .)6فرزندپروری ذهن
آگاهانه بر عملکرد روانی فرزندان و والدین اثر مثبت ( )7و با
افسردگی نوجوان ارتباط منفی دارد ( .)8برخی تحقیقات انجام
شده در این زمینه کارایی فرزندپروری ذهن آگاهانه را از طریق
ایجاد و تقویت هیجانات مثبت بر دوران نوجوانی ( ،)3کاهش
استرس فرزندپروری و سطح مشکالت درونسازی (افسردگی و
اضطراب) و برونسازی (اختالالت رفتاری) ،همچنین افزایش
کارآمدی فرزندان و والدین ( ،)95کاهش تجارب کنارهگیری
والدین ،واکنشپذیری والدین ثبات و مثبت بودن بیشتر ،خشونت
کمتر در رفتار والدین ( ،)99توانایی مقابله با استرس در والدین و
ارتقای کیفیت فرزندپروری ( )94را نشان دادند .در روش
فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی–اسالمی ،درمانگر از
تمرینهای ذهن آگاهی از جمله سه دقیقه تنفس عمیق ،تمرین
وارسی بدن برای آرامش و کمک به افزایش هشیاری نسبت به
واکنشها در موقعیتهای تنشزا ،بهره میگیرد .همچنین این
مطلب آموزش داده میشود که والدین میتوانند قبل از نشان دادن
عکسالعمل نسبت به آن موقعیت لحظهای مکث کنند که این
وقفه در انجام عکسالعمل ،موجب هشیارتر شدن والدین نسبت به
واکنشها و هیجانات همراه با آن میشود .این نکته ،یکی از
همخوانیهای بین روش فرزندپروری ذهن آگاهانه و تربیت
ایرانی-اسالمی است .فرهنگ غنی میتواند سرمایهای برای یک
جامعه باشد و در تربیت نسل آینده اثر مثبتی ایفا کند ،زیرا
بیشترین تأثیر را بر افکار و رفتار والدین دارد .برای کشف اصول
تعلیم و تربیت باید جنبههای اجتماعی و فرهنگی جامعه بررسی
شود و در این مسیر منابع غنی و سرشار ادبی میتواند بسیار مفید
باشد .انسان تربیتشده در فضای فرهنگی غنی نقش والدگری خود
را در خانواده بهخوبی ایفا میکند .وفای به عهد ،استفاده از مدح و
ستایش در تعامل با کودک و تأمل قبل از گفتار نمونهای از
موضوعات مورد بحث در ادبیات فارسی در امر تربیت هستند.
چشمپوشی از خطای کودک ،پذیرش نقاط قوت و ضعف او و

 55مریم مهری و همکاران

1.positive parenting
2.Emotional Regulation
3.Parental self-efficacy
فصلنامه علمی -پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

4. MacDonald& Hastings
دوره  ،5شماره  ،4تابستان 9933

] [ Downloaded from islamiclifej.com on 2023-01-09

توجه به نیازهای کودک در هر لحظه از جمله مواردی است که
در مباحث دینی مورد تأکید است و با روش فرزندپروری ذهن
آگاهانه همخوانی دارد .با توجه به موارد ذکر شده ،در این
پژوهش ،پژوهشگران بر تدوین و کاربرد روش فرزندپروری با
بهرهمندی از هر دو پتانسیل مصمم شدند تا کارایی روش جدید را
بر مادران بسنجند .از مداخالت خانوادگی دیگر میتوان به
فرزندپروری مثبت 9اشاره کرد ،بهویژه بهعنوان مداخلة بهموقع
برای والدین دارای کودک  4تا  94ساله به کار میرود .رویکردی
که هدف آن ارتقای رشد کودک و اداره کردن رفتار کودک به
روشی سازنده و غیر آسیبزننده است .این مداخله آموزشی بر
اساس ارتباط خوب و توجه مثبت بنا شده تا بتواند به کودک در
جهت رشد کمک کند .مهارتهای مدیریت مثبت در این برنامه
به والدین آموزش داده میشود تا جایگزین فرزندپروری ناکارآمد
و استبدادی شود .همچنین این برنامه نگرش والدین را مورد توجه
قرار میدهد و سعی در جهت اصالح آنها دارد ( .)99به علت
حضور پر رنگ هیجانها در تعامل والد-کودک و فراخوانی
واکنشهای ناگهانی در والدین ،آموزش خودتنظیم هیجانی 4والدین
جهت ارتقای کیفیت زندگی والدین و کودک ضروری است .از
مهمترین عوامل ظهور و پیدایش خودتنظیمی ،خانواده است.
خودتنظیمی بهعنوان توانایی فرد در کسب کنترل کارکردهای
بدنی ،مدیریت هیجانها و حفظ توجه و تمرکز تعریف شده است
و در تمام جنبههای رفتار نمایان است ( .)95خودتنظیمی با ارتقای
سالمتی ،بهداشت روانی ،به تأخیر انداختن پرخاشگری ،خشونت
و ایجاد همدلی ارتباط دارد ،همچنین پایهگذار تواناییهای اساسی
و مهم از قبیل مهار پاسخ و کنترل هیجان ،بروز رفتارهای هنجار
اجتماعی و تعامل با همتایان است .افراد دارای مهار هیجانی؛ یعنی
کسانی که احساسات خود را بهخوبی شناخته و تنظیم میکنند و
احساسات دیگران را نیز درک و به طرز اثربخشی با آن برخورد
میکنند ،در حوزههای مختلف زندگی موفق و کارآمد میباشند؛
بنابراین میتوان گفت تنظیم هیجان بهعنوان عاملی کلیدی و
تعیینکننده در سازگاری با رویدادهای تنشزای زندگی نقش اساسی
ایفا میکند تا جایی که باید گفت بر کیفیت زندگی فرد اثر
میگذارد ( .)94از عوامل مؤثر دیگر در تعامالت اعضای خانواده،
احساس خودکارآمدی والدین 9است .عاملی مهم در رفتار مثبت یا
منفی والدین در فرزندپروری که تحت عنوان اعتماد بهنفس فرد به
توانایی و شایستگی خود برای تکمیل وظایف در شرایط خاص
توصیف میشود ( .)96در طوالنیمدت شیوهها و اعمال
فرزندپروری میتواند تحت تأثیر خود کارآمدی والدینی باشد.
بهعنوان جزئی از روش فرزندپروری ،خودکارآمدی والدین بر
توانایی آنها برای انجام ساختارها یا دستورالعملهای فرزندپروری
متناسب با فرزندان داللت دارد .احساس خودکارآمدی نیازمند
دانش و اطالعات در زمینه روشهای مؤثر مراقبت از کودک و
تعامل و برقراری ارتباط با اوست ( .)97خودکارآمدی ،در شروع
یک رفتار ،مقدار تالش و استقامت فرد ،نقش تعیینکننده دارد.
بدین معنا که والدین ،به چه میزان در تواناییشان جهت در دست

گرفتن همه جنبههای پرورش کودک احساس کارآمدی میکنند.
والدینی میتوانند شیوههای مثبت انضباطی را در خانه اجرا کنند
که سطح باالتری از خودکارآمدی داشته باشند .والدین با
خودکارآمدیی باال ،قاطعانه کار خود را ادامه میدهند ( .)98اگر
والدین نتوانند تعامل مناسبی با فرزند خود داشته باشند یا در
تشخیص رفتار صحیح در موقعیتهای دشوار با کودک دچار
سردرگمی شوند احساس ناکارآمدی دارند .در نتیجه جهت
سازگاری روانشناختی والدین و کاهش مشکالت رفتاری کودکان
و نوجوانان ،مداخالتی نیاز است که والدین را مورد هدف قرار
داده و آنها را در مسیر تنظیم هیجانات و افزایش خودکارآمدی
قرار دهد .شیوههای فرزندپروری را میتوان مجموعهای از رفتارها
دانست که تعامالت والد_فرزند را در طول دامنه گستردهای از
موقعیتها توصیف میکند و اهداف گوناگونی مانند تربیت
اخالقی و روانی ،شناسایی ،رشد و پیشرفت استعدادهای فرزندان را
در بردارد ( .)93با توجه به اینکه روش فرزندپروری ذهن آگاهانه
با رویکرد ایرانی–اسالمی روشی جدید در حوزه آموزش والدین
است ،پژوهش همخوان با این روش وجود نداشت .بر اساس سعی
پژوهشگران در حوزه تأثیر فرزندپروری ذهن آگاهانه بر خود
تنظیمی هیجانی و خودکارآمدی والدین تحقیقات کمی دیده شده
است ،بهعالوه پژوهشی در ایران که همزمان به مقایسه اثربخشی
این روش با فرزندپروری مثبت پرداخته باشد ،مشاهده نشد .برخی
تحقیقات مرتبط با متغیرهای این پژوهش مورد اشاره قرار می-
گیرد از جمله زانگ و همکاران در پژوهشی بر  574نفر از
والدین چینی نشان دادند با آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه به
والدین و استفاده والدین از تمرینهای این دوره در تعامل با
فرزندانشان ،احتمال تنظیم احساسات در والدین را مشاهده کردند
( .)45مک کی و همکاران در مطالعه بر  456نفر از والدین به
بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن آگاهانه بر کاربرد استراتژی-
های اجتماعی–هیجانی در تعامل با نوجوانان پرداختند ( .)6این
مطالعه نشان داد با آموزش والدین در حوزه فرزندپروری ذهن
آگاهانه امکان برقراری فضای حمایتی و احساسی سالم در
تعامالت والدین و نوجوان فراهم میشود .هان و همکاران با ادغام
مهارتهای ذهن آگاهی و شیوههای فرزندپروری مثبت (آموزش
خود نظمدهی و توجه مستقیم به فرزند) مشاهده کردند تعامل
مثبت والدین با فرزندان افزایش یافت و کاهش رفتارهای منفی
والدین مشاهده شد ( .)49غضنفری و همکاران در پژوهشی بر
نمونه  95نفری از مادران دارای کودک مبتال به اختالل لجبازی
نافرمانی ،به اثربخش بودن استفاده از برنامه فرزندپروری مبتنی بر
ذهن آگاهی در افزایش سالمت عمومی و کاهش فشار روانی
مادران اشاره کرد ( .)44پژوهش مطهری و همکاران  45نفر از
مادران را از نظر اثربخشی مداخله به روش ذهن آگاهی بر کاهش
استرس زناشویی بررسی کردند و نشان دادند با آموزش این برنامه
کاهش استرس زناشویی مادران مشاهده میشود ( .)49مک دونالد
و هیستینگ 5در مطالعه خود  954نفر از والدین دارای فرزند با
ناتوانایی ذهنی را بررسی کردند و بین سطح باالی فرزندپروری
ذهن آگاهانه و تمایل پدران برای فعالیتهای مربوط به والدین–
فرزند (مانند افزایش کاربرد استراتژیهای اجتماعی) ارتباط دیده
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرا
این مطالعه از نوع شبه آزمایشی و طرح پیشآزمون،
پسآزمون -پیگیری ( 54روزه) با گروه کنترل است.
جامعه این مطالعه شامل مادران و دانش آموزان دختر پایه هفتم
( 99-94ساله) ساکن اصفهان در سال تحصیلی  38-9937بود .در
این پژوهش برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری غیر
تصادفی هدفمند استفاده شد .از بین دبیرستانهای دورهی اول یک
دبیرستان انتخاب گردید ،از مادران دانش آموزان پایه هفتم (دارای
فرزند  99-94ساله) ارزیابی مقدماتی از طریق آزمون افسردگی و
اضطراب بک به عمل آمد (بهمنظور غربالگری وضعیت خلق
مادران ،آزمونهای افسردگی و اضطراب بک اجرا شد و مادرانی
که خلق نرمال داشتند مشخص و در کار پژوهش شرکت کردند تا
تأثیر برنامه فرزندپروری بهطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد) .با
کسب رضایت آنها برای شرکت در برنامه پژوهشی 54 ،نفر از
مادران دارای خلق نرمال در سه گروه  95نفری بهصورت تصادفی
ساده جایگزین شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :پایه هفتم
دبیرستان بودن ( 99-94ساله) ،همکاری فرزند و والد در انجام
پژوهش ،جنسیت ،نمره افسردگی (با نقطه برش نمره  )3و
اضطراب (نقطه برش نمره  )8مادران است .جهت حفظ مالحظات
اخالقی در پژوهش ،بهتفصیل مراحل کار برای مادران توضیح داده
شد و به آنان اطمینان داده شد در صورتی که در هر مرحله از
پژوهش تمایل به حضور در کار را نداشتند میتوانند انصراف
دهند .برای گروه کنترل نیز در پایان آموزش گروههای آزمایش،
جلسات آموزشی در حوزه فرزندپروری ارائه گردید .قبل و بعد از
آموزش بسته آموزشی گروههای آزمایش و کنترل مورد ارزیابی
گرفتند 95 .جلسه آموزشی به مدت  35دقیقه مخصوص افراد
گروههای آزمایش اجرا گردید .جهت پیگیری هر سه گروه بعد از
 54روز مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند .قبل و بعد از ارائه بسته
آموزشی افراد گروههای آزمایش و کنترل از طریق پرسشنامههای
خودتنظیمی هیجان گراتز و روئمر ( )4558و مقیاس خودکارآمدی
والدگری دومکا ( )9336مورد ارزیابی گرفتند .جهت تجزیه و
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شد و مادران با سطح باالی فرزندپروری ذهن آگاهانه ثبات و مثبت
بودن بیشتر و خشونت کمتر در رفتار والدینی نشان دادند (.)99
کاتورث ،دانکن و همکاران ،طی یک پژوهش آزمایشی که بر
روی مادران دارای کودکان  95-95سال مبتال به نقص توجه–
بیشفعالی انجام دادند ،دریافتند که برنامه آموزشی قدرتبخشی به
خانواده که با اصول و تمرینهای ذهن آگاهی و فرزندپروری ذهن
آگاهانه در یک برنامه جامع همراه بود اثربخش است ( .)9بوگلز
و همکاران در مطالعه خود بعد از  8هفته آموزش برنامه
فرزندپروری آگاهانه به والدین ،شاهد کاهش استرس فرزندپروری
و حمایت از فرزند همچنین افزایش خودمختاری (استقالل)
فرزندان و والدین بودند .طاهری و همکاران در پژوهش خود بر
روی  95زوج از والدین دانشآموزان کمتوان ذهنی نشان دادند که
آموزش فرزندپروری مثبت بر کارکرد خانواده (ارتباط والدین با
فرزندان) مؤثر بود ( ،)45عاشوری و همکاران به بررسی اثربخشی
برنامه فرزندپروری مثبت بر رابطه والد-فرزند و خودکارآمدی
والدین دارای فرزند کمتوان ذهنی پرداختند .نتایج نشان داد این
برنامه در خودکارآمدی والدین و تعامل والد و فرزند اثر مثبت و
معنیداری دارد ( .)44سرابی جماب پژوهشی در مورد اثربخشی
برنامه فرزندپروری مثبت بر استرس و خودکارآمدی مادران
کودکان اوتیسم انجام داد .در این پژوهش  49مادر دارای فرزند
 7-9ساله شرکت کردند .نتایج نشان داد که برنامه فرزندپروری
مثبت ،استرس والدین را کاهش داد و در خود کارآمدی والدگری
مؤثر نبود ( .)46درتزک 9و همکاران در یک پژوهشی در قالب
فراتحلیل در مورد مقاالت  4556تا  4553نشان دادند که برنامه
فرزندپروری مثبت تأثیر مثبتی در کاهش مشکالت رفتاری
کودکان و وضعیت سالمت والدین دارد ( .)47اسپیکجرز 4و
همکاران در پژوهش خود با هدف بررسی اثربخشی برنامه
فرزندپروری مثبت بر مادران مشاهده کردند که برنامه
فرزندپروری در ارتقای رضایت ،خودکارآمدی ،حس کلی
صالحیت والدین و کاهش مشکالت فرزندپروری اثربخش بوده و
همچنین بر کاهش مشکالت رفتاری فرزندان نیز مؤثر بود (.)48
زالدیبا 9و همکاران یک مطالعه فراتحلیلی بر تحقیقات مداخلهای
و آموزشی در مورد والدین (از جمله فرزندپروری مثبت) انجام
دادند ( .)43نتایج این فراتحلیل بر  46مطالعه صورت گرفته در
سالهای  4596-4559نشان داد .در پژوهشهای بررسی شده
افزایش خودکارآمدی والدین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
فرزندان در دوره سنی  95-95سالگی تحوالت درونی و بیرونی
متفاوت و پیچیدهای را تجربه میکنند اگر والدین در امر پرورش
فرزندان از دانش بهروز و پر محتوی برخوردار نباشند بهسختی
میتوانند فرزندان خود را در مسیر رشد و پیشرفت استعدادها
سوق دهند ،زیرا تعامل ناکارآمد فرزندان با والدین باعث شکل-
گیری مشکالت رفتاری در فرزند شده و این شرایط کیفیت زندگی
فرزندان و والدین را کاهش میدهد .با بهرهمندی از پیشینه
فرهنگی جامعه ایرانی و هماهنگی بین موضوعات تربیت دینی و
فرهنگی در زمینه فرزندپروری در این بسته آموزشی تالش شد

بهصورت جامعتر به آموزش والدین پرداخته شود .هرچند
تحقیقات مرتبط با ذهن آگاهی وجود دارد و با وجود اینکه بسته
آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه منابع در اختیار جامعه علمی
کشور میباشد ،لزوم تدوین بسته آموزشی فرزندپروری ذهن
آگاهانه با رویکرد ایرانی  -اسالمی بر اساس نقش پراهمیت
فرهنگ و دین در امر تربیت و بهمنظور پرکردن جای خالی چنین
ابزاری ،این بسته آموزشی تدوین و اجرا شد و به بررسی این مسئله
پرداخته شد که  .9آیا اثربخشی بسته آموزشی فرزندپروری ذهن
آگاهانه با رویکرد ایرانی – اسالمی با برنامه فرزندپروری مثبت
بر خودتنظیمی هیجانی مادران دانش آموزان دختر پایه هفتم (-94
 99ساله) متفاوت است؟
 .4آیا اثربخشی بسته آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه با
رویکرد ایرانی – اسالمی با برنامه فرزندپروری مثبت بر
خودکارآمدی مادران دانش آموزان دختر پایه هفتم ( 99-94ساله)
متفاوت است؟
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تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای مکرر استفاده
شد.
محتوی بسته آموزشی فرزند پروری ذهن آگاهانه ایرانی -اسالمی
در این پژوهش بسته آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه ایرانی –
اسالمی مورد استفاده قرار گرفت .محتوی جلسات با توجه به
مدلها و نظریات فرزندپروری ذهن آگاهانه و مضامین
فرزندپروری ایرانی – اسالمی همراستا با این مدل تدوین گردید.
الزم به ذکر است که مؤلفههای به کار گرفته در
این بسته بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون ،شناسایی
شد .اعتبار درونی بسته آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه ایرانی
اسالمی با استفاده از  4نفر از متخصصینی که در زمینه موردمطالعه ،دانش ،مهارت و تجربه کافی داشتند مورد ارزیابی قرار
گرفت .این متخصصین بسته آموزشی را دریافت کردند و نظرات
خود را مبنی بر تأیید یا رد آن اعالم کردند .بر این اساس ضریب
همبستگی دو رشتهای جهت محاسبه ضریب توافق متخصصین مورد
محاسبه قرار گرفت .با توجه با اینکه ضریب همبستگی دو
رشتهای  9 /58از خطای معیار همبستگی  5/38بزرگتر و در
سطح  5/54معنیدار است اعتبار درونی بسته آموزشی فرزندپروری
ذهن آگاهانه تأیید شد .اعتبار بیرونی بسته نیز با اجرای بسته
آموزشی بر یک نمونه  5نفری از جامعه مادران دانش آموزان
دختر  99-94ساله که به روش غیر تصادفی در دسترس
انتخاب شدند صورت گرفت .این گروه تحت آموزش بسته تدوین
شده قرار گرفتند .با مشاهده تفاوت میانگین نمرات پیشآزمون و
پسآزمون در این نمونه با محاسبه  tوابسته ،اثربخشی بسته
آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه ایرانی – اسالمی مورد تأیید
قرار گرفت .ازآنجاکه فرزندپروری ذهن آگاهانه ایرانی  -اسالمی
بهصورت کارگاه برگزار میگردد و حجم مطالب بسته آموزشی

به دلیل تعداد زیاد مضامین پایه شناسایی شده به روش تحلیل
مضمون وعدم امکان اتمام آموزش مطالب در جلسات 75
دقیقهای ،با همفکری و پیشنهاد متخصصین  95جلسه  35دقیقهای
جهت ارائه بسته آموزشی در دستور کار قرار گرفت که
زمانبندی هر جلسه  35دقیقهای به شرح موارد زیر میباشد:
 94دقیقه آغاز هر جلسه (غیر از جلسه اول) مرور مطالب وتمرینات جلسه قبلی و مالحظه تمریناتی است که آموزشدهنده،
جلسه قبل به فراگیران داده تا در منزل انجام شود.
پس از آن  65دقیقه پرداختن به مطالب و موضوعات جلسه فعلی.در این بسته آموزشی والدین میآموزند تنشها و استرسهای
روزمره خود را با نگاه ذهن آگاهانه ببینند و همزمان با اسکن
بدنی به مشاهده هیجان منفی خود بپردازند تا از طریق شکستن
چرخه عادتها به تجربه لحظهی حال نزدیک شوند .زمانی که
والدین از سیره معصومین علیهمالسالم در زمینه محبت و تعامل با
کودک ،عدم سرزنش او در هنگام خطا مطلع میشوند و در کنار
آن با هیجانهای درونی خود و دنیای فرزندانشان آشنا میشوند
آماده پذیرش فرزند ،کاهش نگاه فردی و خودخواهانه به خود
بهعنوان والد میشوند و در چنین شرایطی با تقویت خودآگاهی
والدین بر کیفیت دلبستگی والد  -کودک میتوان تأثیر گذاشت.
والدین در این دوره آموزشی با الگوی جدید رفتاری آشنا میشوند
که در شرایط هیجانی با تکنیکها و تمرینهای متنوع این بسته
آموزشی مانند تأمل قبل از واکنش بهتدریج واکنش ناگهانی را به
تأخیر بیندازند .عالوه بر آن مفاهیم اسالمی و ایرانی موجود در
این بسته مانند عدم تربیت در زمان خشم ،یاری دادن به کودک در
فرمانبری از والدین و توجه به تفاوت فردی در امر تربیت میتواند
والدین را نسبت به تمرینها و آموزشهای این بسته آموزشی
ترغیب کرده تا کسب این مهارتها را دور از دسترس ندانند.

جدول  :9خالصه محتوای جلسات آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی – اسالمی
جلسه
اول

محتوا
آشنایی با برنامه آموزشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی با رویکرد ایرانی – اسالمی (بیان رابطه بین استرس و فرزندپروری ،تمرین
خوردن کشمش ،تمرین تنفس آگاهانه و ...عدم زیادهروی در محبت و سرزنش فرزند ،سیره پیامبر (ص) در مهربانی به کودک و تکریم او) ،ایجاد
انگیزه و جلب همکاری آنها و آشنایی با افراد گروه و اجرای پیشآزمون .تکلیف خانگی

سوم

بازنگری تمرینها ،تمرینهای شناخت احساسات 30 ،تا  40دقیقه در حالت مراقبه ،تشویق به فرزند دوستی و دلسوزی به فرزند و اجازه
بازی دادن به کودک ،تمرین انجام فعالیتی ذهن آگاهانه با فرزند و ثبت رویدادهای استرسزا با فرزند

چهارم

بازنگری تمرینها تکلیف خانگی در گروه ،تمرین برگهای روی رودخانه ،آگاهی از استرس فرزندپروری و پذیرش آن (تمرین
استرس صبحگاهی) ،شناسایی افکار و...پرهیز از تعمیم غیر مستدل و توجه به تفاوت فردی

پنجم

تمرینهای خودتنظیمی ،دعای آرامش ،مراقبهی عشق ورزیدن ،خودخواهی مانعی برای رشد عاطفی ،خشم و عصبانیت نابجا و تربیت نکردن هنگام
خشم ،قدم زدن با ذهن آگاهی و بازنگری تمرینها.

ششم

آشنایی با باورهای اشتباه درباره هیجانها و هیجانهای شایع ،بررسی تضادهای والد-فرزند افزایش آگاهی و پاسخ همراه با مهربانی به
تجارب عاطفی مشترک با فرزندان و...

فصلنامه علمی -پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت
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دوم

بازنگری تمرینها تکلیف خانگی در گروه ،کشف تجربیات مثبت در رابطه فرزند -والد ،ثبت وقایع خوشایند در این رابطه،
تمرین نگرش همراه با مهربانی و بدون قضاوت نسبت به فرزند و مشکالت رفتاری او و ...یاری دادن به کودک در فرمانبری از
والدین ،نادیده گرفتن در مقابل پذیرش
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محتوا

جلسه
هفتم

انعطافپذیری شخصی و عملی ،انتخاب معکوس ،استفاده از مدح و ستایش برای افزایش اثربخشی کالم بر کودک

هشتم

تربیت بر اساس اندیشه وفای به عهد با کودک ،تصور فضا ،تمرین کششی ،برگهها در جریان ،تشویق و تنبیه بهموقع فرزند

نهم

تمرین فضای تنفس سهدقیقهای ،تقسیمبندی تمرینها برای والدین و آماده شدن برای اتمام دوره

دهم

پیشبینی موانع احتمالی عدم موفقیت و پیشرفت در آینده ،بازنگری مطالب گذشته و جمعبندی ،تشکر از والدین و ختم جلسات و
اجرای پسآزمون

بسته آموزشی فرزندپروری فرزندپروری مثبت
برنامه فرزندپروری مثبت یک برنامه  95جلسهای در گروههای
 94-95نفره از والدین است که یک فرایند آموزشی فعال برای
کمک به والدین در به دست آوردن دانش و مهارت میباشد.

جدول  :4خالصه محتوی جلسات آموزشی فرزندپروری مثبت
محتوی

جلسه
اول

آشنایی با برنامه آموزش فرزند پروری مثبت بهمنظور برجسته کردن لزوم چنین برنامههای آموزشی و ایجاد انگیزه و جلب همکاری آنها و
آشنایی با افراد گروه و اجرای پیشآزمون

دوم

آشنایی با برنامه فرزند پروری مثبت ،آشنایی والدین با انواع سبک فرزندپروری ،ارائه تکلیف.

سوم

شناسایی مشکالت رفتاری کودکان ،تقویت رابطه والد –کودک ،با ایجاد روابط مثبت با کودکان ،ارائه تکلیف

چهارم

صرف وقت کافی و با کیفیت با کودکان  -گفتگو با کودک ،نشان دادن محبت و عالقه ،تشویق و تقویت رفتار مطلوب ،انواع تقویتکنندهها،
ارائه تکلیف

پنجم

ارائه تعریف واضح و روشن از رفتار مطلوب و نامطلوب ،آموزش به والدین برای روشهای افزایش رفتار مطلوب و کاهش رفتار نامطلوب ،ارائه
تکلیف

ششم

تحلیل جدول روزانه جلسات ،آموزش تسهیل فرمانبری ،چگونگی دستورات

هفتم

بحث گروهی در مورد تکلیف قبل مبتنی بر روش فرمانبرداری مؤثر ،ارائه تعریفی از سازگاری ،شناسایی علل ناسازگاری

هشتم

مرور اجمالی درباره روشهای حل تعارض ،تعریف مثبت اندیشی ،یاری دادن به کودکان در تغییر افکار منفی ،ارائه راهکار تقویت مثبت اندیشی

نهم

بررسی موانع حفظ تغییر ،ارائه راهکارها برای حفظ تغییرات

دهم

تأکید بر حفظ تغییرات و راهکارهایی جهت حفظ تغییرات ،جمعبندی و نتیجهگیری نهایی ،تشکر از والدین و ختم جلسات و اجرای پسآزمون.

1.Emotional Regulation Scale-Difficulites
)Emotion Regulation Scale(DERS
2.Gratz &Roemer
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هیجانی .پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ در زیر مقیاسها
بین  5/86تا  5/88میباشد .روایی سازه و مالکی و در کل اعتبار
مطلوب برای این مقیاس گزارش شد .نمره باال در این مقیاس
نشاندهنده دشواری بیشتر در نظمبخشی هیجانی است .پایایی این
ابزار در مطالعه حاضر  5/86به دست آمد.
9
پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا
آزمون مورد استفاده در سنجش خودکارآمدی والدگری ،مقیاس
خودکارآمدی (خوداثرمندی) والدگری است .این پرسشنامه اولین
بار توسط دوکما ،روسا و جکسوندر سال  9336برای ارزیابی
خودکارآمدی والدین ساخته شد .این مقیاس از ده عبارت (4
عبارت مثبت 4،عبارت منفی) تشکیل شده است .نمره باال در این
آزمون نشاندهنده خودکارآمدی والدگری باال ،نمره پایین به
خودکارآمدی پایین اشاره دارد .سؤاالت این آزمون برای پدر و
مادر قابل استفاده است .حس کلی والدین از اطمینان در نقش والد،
3..Parental self Efficacy Measure
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ابزار سنجش
پرسشنامه خودتنظیمی هیجان گراتز و روئمر
نسخه اصلی مقیاس خودتنظیمی هیجان یا دشواری در نظمبخشی
هیجانی که برای بررسی  6نوع دشواری در تنظیم هیجانی 96،گویه
4
را در خود جای داده است ،بر اساس مفهومپردازی گراتز و روئمر
( )4555تدوین شده است ( .)95در ایران خانزاده و همکاران در
پژوهشی بر روی دانشجویان ساختار عاملی و روانسنجی نسخه
فارسی این مقیاس را بررسی کردند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی
اکتشافی ،مطابق با مقیاس اصلی  6عامل را نشان داد و حذف سه
گویه را در پی داشت .لذا نسخه ایرانی این مقیاس شامل  99گویه
دارد .این مقیاس  6بعد دارد :نپذیرفتن پاسخهای هیجانی ،دشواری
در کنترل تکانه ،دشواری در انجام رفتار هدفمند ،فقدان آگاهی
هیجانی ،دسترسی محدود به راهبردهای نظمبخشی هیجانی و ابهام
9

in

فرزندپروری مثبت شامل :محیطی امن ،تقویت رفتاری مثبت ،ایجاد
محیط مثبت یادگیری ،داشتن انتظارات واقعگرایانه و مراقبت از
خود بهعنوان والد میباشد (ساندرز.)4595،
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توانایی حل تعارض والد -کودک ،تالش و مقاومت والدین در
کار ،خودکارآمدی والدگری را محاسبه میکند .نمرهگذاری
پرسشنامه بر اساس طبقهبندی لیکرت از  7-9امتیازبندی شده
است .سؤاالت  .9.9.4.6.8بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند
و  4سؤال دیگر بهصورت مستقیم نمره میگیرند .دامنه نمرات این
مقیاس از  75-95میباشد .پایایی این پرسشنامه  5/75گزارش شد.

در ایران نیز عاشوری و همکاران پایایی این مقیاس را  5/73و
روایی آن از روش باز آزمایی  5/79گزارش کردند ( .)44آلفای
کرونباخ در این پژوهش برای این مقیاس  5/89به دست آمد.
یافتهها

جدول  :9شاخصهای توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش به تفکیک سه گروه
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
استاندارد
استاندارد
فرزندپروری ذهن آگاهانه با
3/495
74/484
97/944
34/495
رویکرد ایرانی اسالمی
95/599
85/954
99/894
34/495
فرزندپروری مثبت
49/599
34/348
44/557
36/654
کنترل
فرزندپروری ذهن آگاهانه با
3/665
58/495
8/688
97/548
رویکرد ایرانی اسالمی
94/447
49/847
7/456
96/495
فرزندپروری مثبت
7/498
98/479
8/945
98/947
کنترل

متغیر

تنظیم هیجان

خودکارآمدی
والد

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،میانگین خود تنظیمی
هیجانی و خودکارآمدی در گروههای فرزندپروری ذهن آگاهانه
با رویکرد ایرانی اسالمی و مثبت در مراحل پسآزمون و پیگیری
باالتر از گروه کنترل به دست آمده است .جهت پاسخ به این سؤال
که آیا اثربخشی بسته آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه با
رویکرد ایرانی – اسالمی با برنامه فرزندپروری مثبت بر
خودتنظیمی هیجانی مادران دانش آموزان دختر پایه هفتم (99-94
ساله) متفاوت است؟ بررسیهای صورت گرفت که ذکر میگردد.

پیگیری
میانگین

انحراف
استاندارد

74/947

3/574

84/479
36/954

96/597
45/699

58/484

3/739

98/548
98/947

7/556
7/739

برای آزمون برابری واریانسها از آزمون لوین استفاده شد.
پیشفرض لوین مبنی بر برابری واریانسها در گروهها در متغیر
خود تنظیمی هیجانی در هر سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری تأیید شده است (سطح معنیداری بیشتر از  5/54است).
نتایج این آزمون در متغیر رابطه والد-کودک در جدول  5ارائه
شده است.

جدول  :5آزمون برابری واریانسهای نمرات تنظیم هیجانی و خودکارامدی مادر در سه گروه در سه مرحله پژوهش
متغیر
تنظیم هیجانی مادر
خودکارآمدی

پیشآزمون

پسآزمون

F

معنیداری

F

معنیداری

F

معنیداری

9/785
5/947

5/989
5/844

9/655
96/499

5/495
5/559

4/589
3/453

5/537
5/559

متغیر

اثر زمان
تنظیم هیجانی

اثر زمان×
پیشآزمون

واریانسها در گروهها در متغیر خودکارآمدی در مرحله
پیشآزمون تأیید شده است (سطح معنیداری بیشتر از  5/54است)؛
اما در مرحله پسآزمون و پیگیری رد شده است.

جدول  :4نتایج آزمون چند متغیره نمرات تنظیم هیجانی و خودکارامدی
درجه آزادی
درجه آزادی
F
ضریب
خطا
فرض
98
9
9/836
5/558
اثر پیالیی
98
9
9/836
5/344
المبدای ویلکز
98
9
9/754
5/559
اثر پیالیی
98
9
9/754
5/347
المبدای ویلکز

فصلنامه علمی -پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

سطح
احتمال
5/977
5/977
5/4
5/4

اندازه
اثر
5/558
5/558
5/559
5/559

توان آماری
5/463
5/463
5/456
5/456

دوره  ،5شماره  ،4تابستان 9933
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همانطور که در جدول  5دیده میشود ،پیشفرض لوین مبنی بر
برابری واریانسها در گروهها در متغیر تنظیم هیجانی مادر در
مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تأیید شده است (سطح
معنیداری بیشتر از  5/54است) .پیشفرض لوین مبنی بر برابری

اثر

پیگیری
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ضریب

F

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر پیالیی
المبدای ویلکز

5/556
5/335
5/559
9/555

5/94
5/94
5/599
5/599

درجه آزادی
فرض
4
4
9
9

درجه آزادی
خطا
98
98
98
98

سطح
احتمال
5/887
5/887
5/398
5/398

اندازه
اثر
5/556
5/556
5/559
5/559

5/567
5/567
5/549
5/549

اثر زمان×
پیشآزمون

اثر پیالیی

5/549

5/883

9

98

5/944

5/549

5/949

اثر زمان× گروه

المبدای ویلکز
اثر پیالیی
المبدای ویلکز

5/377
5/545
5/456

5/883
94/775
94/775

9
4
4

98
98
98

5/944
5/559
5/559

5/549
5/545
5/545

5/949
5/333
5/333

اثر

متغیر

اثر زمان× گروه
اثر زمان

خودکارآمدی

نتایج جدول  4نشان میدهد که تحلیل چند متغیره برای اثر زمان
و تعامل زمان و عضویت گروهی و تعامل زمان و پیشآزمون غیر
معنیدار به دست آمده است ()P>5/54؛ که نشان میدهد تفاوت
میانگین نمرات مراحل پسآزمون و پیگیری بهصورت کلی
معنیدار نیست .تحلیل چند متغیره در متغیر خودکارآمدی برای
اثر زمان و تعامل زمان و پیشآزمون غیر معنیدار است (5/54
> )pاما در تعامل اثر زمان و عضویت گروهی معنیدار است

منبع

متغیر

پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا

تنظیم هیجانی

خودکارامدی

()p>5/54؛ به عبارت دیگر هم مراحل پژوهش شامل پسآزمون
و پیگیری بهصورت کلی و هم تأثیر پیشآزمون در مراحل
پژوهش غیر معنیدار است اما اثر زمان یا مراحل پژوهش در دو
گروه تفاوت معنیدار دارد.
نتایج مقایسه بین آزمودنیها یعنی مقایسه سه گروه (دو گروه
آزمایش و یک گروه کنترل) در متغیر تنظیم هیجانی و
خودکارامدی در جدول  6ارائه شده است.

جدول  :6نتایج تحلیل اثرات بین آزمودنی در متغیر تنظیم هیجانی و خودکارامدی
میانگین
معنیداری
F
درجه آزادی
مجموع مجذورات
مجذورات
5/559
69/449
3349/374
9
3349/374
5/559
97/44
4784/557
4
4465/595
969/477
98
6948/444
5/559
69/454
9595/499
9
9595/499
5/559
54796
864/986
4
9795/974
49/385
98
4549/59

بر اساس یافتههای به دست آمده در جدول  ،6میانگین نمرات
تنظیم هیجانی در سه گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری
دارد ( .)p>5/559نتایج نشان داده است که نزدیک به 57/6
درصد از تفاوتهای فردی به تفاوت بین سه گروه مربوط است.

توان آماری

اندازه اثر

توان آماری

5/698
5/576

9/555
9/555

5/644
5/548

9/555
9/555

میانگین نمرات خودکارآمدی در سه گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معنیداری دارد ( .)p>5/559نتایج نشان داده است که
نزدیک به  54/8درصد از تفاوتهای فردی به تفاوت بین سه
گروه مربوط است.

جدول  :7نتایج برآورد پارامترها به تفکیک متغیرهای وابسته یا میانگین نمرات تنظیم هیجانی و خودکارآمدی در مراحل پسآزمون و پیگیری
متغیر
وابسته

پسآزمون
خود تنظیمی
هیجانی
پیگیری

پیشآزمون
مقایسه گروه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه با
رویکرد ایرانی اسالمی با کنترل
مقایسه گروه فرزندپروری مثبت با کنترل
مقایسه گروه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه با
رویکرد ایرانی اسالمی با فرزندپروری مثبت
پیشآزمون
مقایسه گروه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه با
رویکرد ایرانی اسالمی با کنترل

5/63

5/574

3/439

5/559

5/758

9/555

-93/646

9/563

-6/556

5/559

5/493

9/555

-94/748

9/589

-5/948

5/559

5/99

5/38

6/343

9/575

4/445

5/59

5/998

5/639

5/443

5/994

5/334

5/559

5/936

5/338

-93/387

5/776

-5/984

5/559

5/994

5/389
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متغیر

پارامتر

B

خطای انحراف
استاندارد

t

معنیداری

حجم اثر

توان
آماری
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متغیر
وابسته

متغیر

پسآزمون

خودکارامدی

پیگیری

پارامتر

B

خطای انحراف
استاندارد

t

معنیداری

حجم اثر

توان
آماری

مقایسه گروه فرزندپروری مثبت با کنترل
مقایسه گروه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه با
رویکرد ایرانی اسالمی با فرزندپروری مثبت
پیشآزمون
مقایسه گروه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه با
کنترل
مقایسه گروه فرزندپروری مثبت با کنترل
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نتایج در جدول  7نشان میدهد ،تأثیر پیشآزمون بر پسآزمون و
بر پیگیری معنیدار است ( )p>5/54که با کنترل این تأثیر ،نتایج
نشان میدهد که در متغیر تنظیم هیجانی و خودکارامدی در هر
دو مرحله پسآزمون و پیگیری بین میانگین نمرات گروه کنترل با
گروه فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی -اسالمی
( )p>5/54معنیدار است .همچنین تفاوت گروه فرزندپروری
مثبت با گروه کنترل نیز در خودتنظیمی هیجانی هر دو مرحله
پسآزمون و پیگیری معنیدار است ()p>5/54؛ و در متغیر خود
کارآمدی تفاوت گروه فرزندپروری مثبت با گروه کنترل تنها در
مرحله پسآزمون معنیدار است ( )p>5/54و تفاوت میانگین

نمرات دو گروه در مرحله پیگیری معنیدار نیست (.)p<5/54
تفاوت میانگین نمرات تنظیم هیجانی در مرحله پسآزمون بین
گروههای فرزندپروری ذهن آگاهانه و فرزند پروی مثبت معنیدار
شده است ( .)p>5/54درحالیکه تفاوت میانگین نمرات این دو
گروه در مرحله پیگیری غیر معنیدار است ()p<5/54؛ اما
تفاوت میانگین نمرات خودکارآمدی در مرحله پسآزمون بین
گروههای فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی اسالمی و
فرزند پروی مثبت غیر معنیدار است ( )p<5/54درحالیکه
تفاوت میانگین نمرات این دو گروه در مرحله پیگیری معنیدار
شده است (.)p>5/54

جدول  :8میانگین نمرات تنظیم هیجانی و خودکارامدی سه گروه در دو مرحله پژوهش
متغیر
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89/84
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58/99
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44/85
93/46
97/67
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4/97
4/98
4/98
9/93
4/97
9/98
9/84
9/49
9/86
9/45
9/86
9/45

75/49
68/49
77/55
77/9
35/98
88/459
55/98
54/99
53/58
96/94
99/3
95/58

73/99
89/83
86/44
35/89
38/38
959/83
49/88
49/94
46/69
54/97
59/59
55/755

فرزندپروری مثبت

فرزندپروری ذهن آگاهانه
با رویکرد ایرانی اسالمی
فرزندپروری مثبت
کنترل
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بحث
با توجه به نتایج به دست آمده اثربخشی بسته آموزشی فرزندپروری
ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی -اسالمی با برنامه فرزندپروری
مثبت در بهبود تنظیم هیجانی مادران متفاوت است .همچنین به
نظر میرسد هر دو مداخله فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد
ایرانی -اسالمی و فرزندپروری مثبت در هر دو مرحله پسآزمون
و پیگیری دارای اثربخشی معنیدار بودهاند و اثربخشی این دو
مداخله در پیگیری باهم تفاوت نداشته است اما در مرحله
پسآزمون فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی -اسالمی
اثربخشتر از فرزندپروری مثبت بوده است .بسته آموزشی
فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی – اسالمی روشی
جدید است ،در پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر فرزندپروری
ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی اسالمی بر خودتنظیمی هیجانی و
خودکارامدی مورد بررسی قرار گرفت.
در تبیین این نتیجه میتوان بیان داشت ،از آنجا که سرمایههای
فرهنگی خانواده ازجمله شیوههای فرزندپروری بیشترین تأثیر را
بر افکار و رفتار فرزندان دارد استفاده از روشهای فرزندپروری
مثبت و ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی –اسالمی در این پژوهش
موردتوجه قرار گرفت .همچنین فرزندپروری ذهن آگاهانه
راهکار جدیدی به والدین برای زمانهای پر از استرس و اضطراب
یا والدینی که خودشان از مشکالت و بیماریهای روانی رنج
میبرند ،پیشنهاد میکند؛ بنابراین گفتهها ،ذهن آگاهی و آموزش
آن باعث تعدیل احساسات و افزایش آگاهی نسبت به احساسات
روانی و جسمی میشود و به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و
پدیدههای فیزیکی ،همانطورکه اتفاق میافتند ،کمک میکند ،در
نتیجه به فرد ©در تعدیل رفتارها و افکار منفی کمک کرده و
منجر به افزایش خودآگاهی ،عزتنفس ،تابآوری در والدین
میشود .این رویکرد اثربخشی عمیق و بادوامی بر والدین و
غیرمستقیم بر کودک دارد بهطوری که ویژگی متمایز این برنامه
در مقایسه با برنامههای آموزشی دیگر را مشخص میکند .لزوم
تدوین و اجرای بسته فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی
 اسالمی با توجه به عوامل پر اهمیت و مؤثر فرهنگ و دینمورد توجه قرار گرفت تا مداخلهای گستردهتر و تخصصیتر
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بسته آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی-
اسالمی با برنامه فرزندپروری مثبت در بهبود تنظیم هیجانی و
خودکارامدی مادران متفاوت است .همچنین به نظر میرسد هر دو
مداخله فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی اسالمی و
فرزندپروری مثبت در متغیر خودتنظیمی هیجانی در هر دو مرحله
پسآزمون و پیگیری دارای اثربخشی معنیدار بودهاند و اثربخشی
این دو مداخله در پیگیری باهم تفاوت نداشته است اما در مرحله
پسآزمون فرزندپروری ذهن آگاهانه ایرانی -اسالمی اثربخشتر از
فرزندپروری مثبت بوده است .هر دو مداخله فرزندپروری ذهن
آگاهانه با رویکرد ایرانی -اسالمی و فرزندپروری مثبت درمتغیر
خودکارامدی در مرحله پسآزمون دارای اثربخشی معنیدار
بودهاند و اثربخشی این دو مداخله در پسآزمون باهم تفاوت
نداشته است فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی -اسالمی
اثربخشتر از فرزندپروری مثبت بوده است.

نسبت به رویکردهای قبلی در این حوزه فراهم گردد .مبنای این
کار بر اساس استفاده از ترکیبی جدید حاوی مفاهیم فرزندپروری
ذهن آگاهانه و فرزندپروری ایرانی – اسالمی همسو با رویکرد
ذهن آگاهانه بود .مداخله دیگری که بر رفتار و تفکر فرزندان
مؤثر است فرزندپروری مثبت است .برنامه فرزندپروری مثبت پنج
سطح طولی دارد برای سطوح مختلف حمایتی که والدین نیاز دارند،
طراحی شده است و هدف آن کاهش عوامل خطرزا و پیشگیری از
مشکالت رشدی ،هیجانی و رفتاری در کودکان میباشد که
بهوسیله افزایش آگاهی و مهارت و اعتمادبهنفس والدین صورت
میگیرد .هدف این برنامه ،تعیین مداخله تقریباً مکفی است که
یک والد برای دور کردن فرزندش از مشکالت نیاز دارد .در روش
فرزندپروری ذهن آگاهانه با رویکرد ایرانی -اسالمی افزایش
مختصری در نمره پسآزمون نسبت به گروه مقایسه (فرزندپروری
مثبت) مشاهده شد که میتواند ناشی از تأکید بیشتر بر
خودتنظیمی هیجانی مادران در این بسته آموزشی باشد ،زیرا
شناخت و آگاهی نسبت به فرایند شکلگیری هیجانها و آموزش
در جهت کنترل واکنشها در موقعیتهای پراسترس فرزندپروری،
مانعی برای سرکوب یا عدم کنترل هیجانات منفی است .میتوان
فرض کرد با آموزش گسترده این رویکرد ،وضعیت خانواده در
زمینه سالمت روان بهبود مییابد.
طبق یافتههای به دست آمده ،بسته آموزشی فرزندپروری ذهن
آگاهانه با رویکرد ایرانی -اسالمی با برنامه فرزندپروری مثبت
در بهبود خودکارآمدی مادران متفاوت است .همچنین به نظر
میرسد هر دو مداخله در مرحله پسآزمون دارای اثربخشی
معنیدار بودهاند و اثربخشی این دو مداخله در پسآزمون باهم
تفاوت نداشته است اما در مرحله پیگیری فرزند پروری مثبت
اثربخشی خود را از دست داده است و فرزندپروری ذهن آگاهانه
با رویکرد ایرانی -اسالمی اثربخشتر از فرزندپروری مثبت بوده
است.
نتیجه را میتوان اینگونه تبیین کرد که والدین بااحساس درماندگی
ناشی از نداشتن مهارت و دانش روبهرو شدن با فرزندانی که به
نظر آنها دنیای پیچیده و ناشناختهای دارند ،روبرو هستند از طرفی
دیگر ،ارتباط و تماس بیشتر والدین با کودک ،زمینه تغییر رفتار
کودک را توسط والدین ایجاد میکند ،در نتیجه آموزش والدین در
زمینه فرزند پروری به علت کارایی که دارد مورد توجه
قرارگرفته است .وقتی ذهن آگاهی وارد روند فرزندپروری و
خانواده میشود ،اتفاقات بسیار قدرتمندی رخ میدهد در حقیقت
احساسات بسیار قوی و آسیبپذیری در این افراد فراخوانده
میشود ،آنها طرحوارهی عمیقی از احساسات را در خودشان درک
میکنند (خودشان بهعنوان والد ،بهعنوان کودک به روابط
خودشان با پدر و مادرشان) .ذهن آگاهی به والدین کمک میکند
تا فرایند تقویت خودکارآمدی والدین بر تغییر محیط خانه
اثرگذار است .فرزندپروری مثبت و فرزندپروری ذهن آگاهانه
زمینه ارتقاء کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدین را فراهم
میکند .خودکارآمدی والدین عامل مهم در رفتار مثبت یا منفی
والدین در فرزندپروری است .مادران با خودکارآمدی باال بیشتر
احتمال دارد در ایجاد یک رابطه گرم و حساس با کودک خود
موفق بوده و قادر به تفسیر صحیح پیامهای فرزند و ارائه پاسخ
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