
Islamic Life Style Centered on Health. 2019;3(1):1-7.

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2019, ASP Ins. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and 
build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Effectiveness of Iranian-Islamic Mindful Parenting Education 
on Parent-Child Relationship and Mothers’ Emotional Self-
Regulation

[1] Priority of effective family factors in child ... [2] The mediator relationship/effect of 
subsets of applied parenting styles and self-efficacy ... [3] Relationships between cognitive 
emotion regulation strategies and depressive ... [4] The effectiveness of mindfulness-based 
parenting program on the general health of mothers who ... [5] Mindful parenting: a guide 
for mental health ... [6] Mindful parenting: A guide for mental health ... [7] Self-compassion 
and dispositional mindfulness are associated with parenting styles and parenting stress: ... 
[8] Understanding how mindful parenting may be linked to mother–adolescent ... [9] 
Promoting attachment-related mindfulness and compassion: a wait-list-controlled ... [10] 
Mediators of the link between adult attachment and ... [11] Social foundations of mindfulness: 
Priming attachment anxiety reduces emotion ... [12] Individual differences in attachment 
and dispositional mindfulness: The ... [13] Social foundations of the capacity for mindfulness: 
an ... [14] Brief daily meditation enhance attention, memory, mood and emotional ... [15] Do 
less mindful mothers show better parenting via improvements in trait ... [16] Mindfulness 
in parenting and ... [17] Can mindful parenting be observed? Relations ... [18] Individual and 
gender differences in mindful parenting: the role ... [19] Changing parent’s mindfulness, 
child management skills and relationship ... [20] Mindful parenting and care involvement of 
fathers of ... [21] Mindfulness parenting: The role of third-wave behavior therapy in the ... 
[22] Factor structure and psychometric properties of difficulties in ... [23] Examining the 
effectiveness of self-regulatory ... [24] Relationships between cognitive strategies of 
adolescents and ... [25] Mindfulness-based childbirth and parenting education: promoting 
family ... [26] The effectiveness of mindful parenting education on child behaviorâ s ... [27] 
Mindful parenting and adolescent depressive symptoms: the few associations are ... 

Aims Family is a social institution that is effective in the spiritual education of children. 
Interventions such as mindful parenting that prevent the problems of parent-child relationships 
are promising approaches to improve the quality of parent-child relationships and behavioral 
and self-regulatory management strategies. The aim of this study was to determine the effect 
of Iranian-Islamic mindful parenting education on the parent-child relationship and emotional 
regulation in the female students’ mothers.
Materials & Methods This quasi-experimental research was carried out using a pre-test, 
post-test, and follow up design with the control group. The research population included the 
28 mothers of seventh-grade female students (12-13 years old) in Khomeini Shahr in 2017-
2018. The subjects were selected using purposive sampling. The subjects were randomly 
classified into the experimental and control groups that each group included 14 subjects. The 
subjects in the experimental and control groups were compared by evaluating the parent-child 
relationship and emotional regulation scales. The experimental group received 10 sessions-9 
minutes of Iranian-Islamic mindful parenting training but the control group received no 
training session. Data were analyzed using SPSS 24 software through analysis of variance with 
repeated measures. 
Findings The mean scores of the problems of the emotional adjusting and parent-child 
relationship showed a significant improvement in the experimental group compared to 
the control group and in the post-test and follow-up stages compared to the pre-test stage 
(p<0.05). The mean scores of the research variables in the post-test and follow-up stages were 
not significantly different in the experimental group. 
Conclusion The training program of Iranian-Islamic mindful parenting is effective in the 
parent-child relationship and emotional regulation and this effectiveness is durable. 

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Mohri Adaryani M.1 PhD,
Nadi M.A.*2 PhD,
Sajjadian I.3 PhD

  Keywords  Iranian-Islamic Mindful Parenting; Parent-Child Relationship; Emotional Self-
Regulation

*Correspondence
Address: Psychology & Educational 
Sciences Faculty, Isfahan (Khoras-
gan) Branch, Islamic Azad Univer-
sity, Daneshgah Boulevard, Argha-
vaniyeh Boulevard, East Jey Street, 
Khorasgan, Isfahan, Iran. Postal 
Code: 3999881551
Phone: +98 (31) 35002316
Fax: -
mnadi@khuisf.ac.ir

1Psychology Department, Psychol-
ogy & Educational Sciences Faculty, 
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic 
Azad University, Isfahan, Iran
2Education Department, Psychol-
ogy & Educational Sciences Faculty, 
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic 
Azad University, Isfahan, Iran
3Psychology Department, Educa-
tional Sciences Faculty, Isfahan 
(Khorasgan) Branch, Islamic Azad 
University, Isfahan, Iran

Article History
Received: February 4, 2019                                                                                                       
Accepted: February 25, 2019                                                                                                                                             
ePublished: March 19, 2019             

How to cite this article
Mohri Adaryani M, Nadi M.A, Sajja-
dian I. Effectiveness of Educational 
Program Based on Planned Behav-
ior Theory on Decreasi-ng Intention 
of Hookah and Tobacco Supply amo-
ng the Handlers of Public Places and 
Food Centers in Arak City. Iran Jour-
nal of Education and Community 
Health. 2019;3(1):1-7.

©2019 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran

https://bit.ly/2k7YAYl
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/8596
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886906000377
http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3401-fa.html
https://journals.lww.com/jrnldbp/Fulltext/2016/05000/Mindful_Parenting__A_Guide_for_Mental_Health.12.aspx
https://books.google.com/books?id=iZ3jAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
https://psycnet.apa.org/record/2016-11504-001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26162418
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-014-0298-y
https://interpersona.psychopen.eu/article/view/133
https://psycnet.apa.org/record/2016-39338-001
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886912004886
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10478400701598389
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016643281830322X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31068878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27087862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25844494
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886915004651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3765025/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-008-9243-9
https://bit.ly/2k8kquO
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=250733
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1025994200559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20339571
http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_534023.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-014-0324-0


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران انیآدریمهر میمر ۲

   ۱۳۹۷، زمستان ۱، شماره ۳دوره                                                                                             سالمت                                                                                     محوریت با اسالمی زندگی سبک نامهفصل

ه آگاهانذهن یفرزندپرور یبسته آموزش یاثربخش
 یمیکودک و خودتنظ -بر رابطه والد یاسالم -یرانیا
  مادران یجانیه
  
  PhD  یانیآدریمهر میمر

ان)، واحد اصفهان (خوراسگ ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یگروه روانشناس
  رانیاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

  PhD *یناد یمحمدعل
واحد اصفهان  ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یتیگروه علوم ترب

  رانیاصفهان، ا ،ی(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسالم
  PhD انیسجاد لنازیا

واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد  ،یتیدانشکده علوم ترب ،یگروه روانشناس
  رانیاصفهان، ا ،یاسالم

  
  چکيده
. دارد نقش کودکانی معنو تیترب در که استی اجتماع نهاد خانواده :اهداف
 رابطه در مشکالت جادیا از مانع که آگاهانهذهنی فرزندپرور مانندی مداخالت
 -نیوالد رابطه تیفیک بهبود در دوارکنندهیامی کردیرو شود،یم فرزند -نیوالد
 حاضر، پژوهش هدف. استی میخودتنظ و رفتار تیریمدی هایاستراتژ و فرزند
 و کودک -والد رابطه بری اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور ریتاثی بررس

  . بود دختر آموزاندانش مادرانی جانیهی میخودتنظ
 آزمون،شیپ طرح بای شیآزماشبه نوع از که پژوهش نیا :هاروش و مواد
 مادران از نفر ۲۸ نیب در است، کنترل گروه با همراهی ریگیپ -آزمونپس
ی لیتحص سال در شهرینیخم ساکن) ساله۱۲-۱۳( هفتم هیپا دختر آموزاندانش
 ود در و انتخاب هدفمندی رتصادفیغی ریگنمونه روش به که شد انجام ۹۷-۱۳۹۶
 قیطر از و شدند نیگزیجای تصادف صورتبه کنترل و شیآزمای نفر۱۴ گروه
. گرفتند قراری ابیارز موردی جانیهی میخودتنظ و کودک -والد رابطهی هااسیمق
 -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور آموزشی اقهیدق۹۰ جلسه ۱۰ در شیآزما گروه
 افزاررمن توسط هاداده. نکرد افتیدری آموزش کنترل گروهی ول کرد، شرکتی اسالم

SPSS	24 قرار لیتحل مورد مکرری هااندازه با انسیوار لیتحل آزمون قیطر از و 
  .گرفت

 گروه در کودک -والد رابطه و جانیه میتنظی دشوار نمرات نیانگیم :هاافتهی
 رحلهم به نسبتی ریگیپ و آزمونپس مراحل در و کنترل گروه به نسبت شیآزما
 نمرات نیانگیم اما). >۰۵/۰p( دادند نشانی داریمعن بهبود آزمونشیپ

 تفاوت شیآزما گروه دری ریگیپ و آزمونپس مراحل در پژوهشی رهایمتغ
  ).<۰۵/۰p( نداشتی داریمعن
 بهبود دری اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور آموزش ی:ریگجهینت

ی دارای اثربخش نیا و بوده اثربخش کودک -والد روابط وی جانیهی میخودتنظ
  .است تداوم
 یمیخودتنظ کودک، -والد رابطه ،یاسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور :هادواژهیکل
  یجانیه
  

  ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۶/۱۲/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  mnadi@khuisf.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
 وی عاطف تعامالت و اول درجه در فرزندان با آنها روابط و نیوالد
 در را تیترب سرنوشت تواندیم بعد، مرتبه در جامعه بر حاکمی اخالق
 نهینهاد فرزندان وجود عمق در رای تیتربی هاارزش و ردیگ دست
 دارد،ی مهمی تیترب نقش مادر اجتماع، و خانه طیمح در. [1]کند

 طیمح به و دینما رفتار گرانید با چگونه که ردیگیم ادی مادر از کودک
 یبرای اتیح عامل کی کودک -والد رابطه. باشد داشته اعتماد خود
 دیپد رماد و کودک نیب کهی عاطف وندیپ. استی شناختروانی سازگار

 زین کودک -والد رابطه از منظور و شودیم دهینامی دلبستگ دیآیم
ی ودکک دوران در کودکانی دلبستگ سبک. استی دلبستگ مفهوم
 دوران در او مراقبت وهیش و کودكی هاییتوانا رایز کند،یم رییتغ

 المتس من،یا کودک -والد رابطه تیتقو قیطر از. ابدییم رییتغ رشد
 فراهم مادر دری جانیهی میخودتنظ بهبود و کودکی ستیبهز و
 خانواده ،یمیخودتنظ شیدایپ و ظهور عوامل نیترمهم از. شودیم

ی هاجنبه تمام در و بوده کودک رشد اساسی میخودتنظ رشد. است
  . [2]است انینما رفتار،

 وی دنبی کارکردها کنترل کسب در فردیی توانا عنوانبهی میخودتنظ
 تبهداش وی سالمتی ارتقا با و است شده فیتعر هاجانیه تیریمد
. دارد ارتباطی همدل جادیا وی پرخاشگر رانداختنیتاخبه ،یروان

 لیقب از مهم وی اساسی هاییتوانا و هامهارت گذارهیپا نیهمچن
 شنق جانیه میتنظ کهیی آنجا از. است پاسخ مهار و تمرکز و توجه
 جادیا در مهمی عامل آن، در ضعف و داشته بهنجار تحول دری محور
 که باورند نیا بر پردازانهینظر رود،یم شمار بهی روانی هااختالل
ی خوببه را خود احساسات کهی کسانی (جانیه مهارتی دارا افراد
 درک زین را گرانید احساسات و کنندیم میتنظ را آنها و شناسندیم
 مختلفی هاحوزه در) ندینمایم برخورد آن بای اثربخش طرز به و

 جان،یه میتنظ گفت توانیم نیبنابرا. هستند کارآمد و موفق ،یزندگ
 فایای اساس نقشی زندگی زاتنشی دادهایرو بای سازگار در
  . [3]کندیم

 یرفتار مشکالت کاهش و نیوالد در بهتری شناختروانی سازگار
 هک استی فرزندپرور مانندی مداخالت ازمندین نوجوانان، و کودکان
 حوزه دری آموزش مداخالت نیب در. دهد قرار هدف مورد را نیوالد

 سالمت سالم،ی فرزندپروری ارتقا باعث کهی کردیرو ،یفرزندپرور
ی کردهایرو شود،یم فرزند و مادری اجتماع -یجانیه رشد وی جسم
 آگاهانهذهنی فرزندپرور اصطالح. [4]استی آگاهذهن بری مبتن
 هآگاهان حضور عنوانبه که شد مطرح نیز -کابات توسط بار نیاول
 نسبتی داورشیپ و قضاوت ازی خال توجه و حال زمان در نیوالد
 درك به منجر کهی فرزندپروری هاوهیش و فرزندان خانواده، به
. [5]است شده فیتوص شود،یم خودشان و فرزندان از ترقیعم

 قهیدق سه جمله ازی آگاهذهنی هانیتمر از کردیرو نیا در درمانگر
 شیافزا به کمک و آرامشی برا بدنی وارس نیتمر ق،یعم تنفس
 ردیگیم بهره زاتنشی هاتیموقع در هاواکنش به نسبتی اریهوش
 توانندیم نیوالد که شودیم داده آموزش مطلب نیا نیهمچن و

 ثمکی الحظه ت،یموقع آن به نسبت العملعکس دادننشان از قبل
 ارترشدنیهوش موجب العمل،عکس انجام در وقفه نیا که کنند
. [6]شودیم آن با همراه جاناتیه و هاواکنش به نسبت نیوالد

 هرابط و نیوالد و فرزندانی روان عملکرد بر آگاهانهذهنی فرزندپرور
 راهمف را منیای دلبستگ جادیا نهیزم و دارد مثبت اثر کودک و والد
 طهراب بر بودنآگاهذهنی برا افرادی درون تیظرف و تیقابل. [7]کندیم
 نییپا سطوح نیهمچن. [8]دارد اثری دلبستگ و مراقب با کینزد
ی هازمیمکان. 9]‐[11دارد ارتباط من،یناای دلبستگ بای آگاهذهن

 نسبتی آگاه و جانیهیی شناسا ازی مندبهره بای آگاهذهن آموزش
 میظتن بری مثبت اثر دارد، وجود ذهن و بدن در کهی احساس نوع هر به
 دهندیم اجازه احساسات و افکار به کهی معن نیا به دارند، جانیه
 ای شود دادهی پاسخ آنها به که نیا بدون باشند، داشته وجود که
	,12]ندینما آنها حذف و کنترل بری سع ی هامهارت بهبود. [13

 شیافزا وی منف جاناتیه کاهش مادران، در سالمت وی فرزندپرور
	. [15	,14]است کردیرو نیا جینتا ازی شناختی هاتیقابل

 یکاربرد و ارزشمندی هاهینظری ادب وی نید پژوهشگران و محققان
یی هامداخله و آموزش رودیم انتظار. اندکرده انیب بتیتر و میتعل در
ی نامب بری تیترب موثری کردهایرو از استفاده با را خانواده نهاد که

 .باشد تردوام با و تراثربخش دهد، قرار آموزش تحت نید و فرهنگ
 نیمضام به توجه بای اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور در
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ی میخودتنظ بری اسالم وی رانیای فرزندپرور اتیادب در موجود
 انهآگاهذهنی فرزندپرور به نسبتی شتریب دیتاک مادرانی جانیه

 از مانع که بسته نیا در موجودی هانیتمر به توجه با. است شده
 هب توانیم شودیمی منف جاناتیه سرکوب و نیوالدی خودسرزنش
 .بود دوارتریام مادران خلقی ارتقا و بهبود ن،یوالدی روانی سازگار
 قضاوت عدم وی خودآگاه به مربوطی هانیتمر وجود نیهمچن
 نیا که دارد همراهبه را نیوالد نفس عزت و خود مفهوم تیتقو خود،
یی ارآک شیافزا و جامعه با نیوالد روابط مثبت رییتغ دری نوعبه اثر
 نیا دری نید وی ادبی هاهیسرما ازی ریگبهره با. است موثر آنهای فرد
. ودشیم پرداخته نیوالد آموزش به ترجامع صورتبهی آموزش بسته
 نهیزم در نیوالد دانشی ارتقا جهت در مناسبی گذارهیسرما

 ریمس نیا در. شودیم منجر را خانواده تیوضع بهبود ،یفرزندپرور
 نیدوال رشیپذ وی همراه ،یرانیا جامعهی فرهنگ نهیشیپ ازی بهرمند

 و داده شیافزا حوزه نیای نظر مطالب و هانیتمر به نسبت را
ی فرزندپرور نهیزم دری فرهنگ وی نید موضوعات نیبی هماهنگ
 وجود با نیهمچن. است افزوده روش نیای اثربخش بر آگاهانهذهن
 اریاخت در بوگلز آگاهانهذهنی فرزندپروری آموزش بسته که نیا

ی آموزش بستهی اجرا و نیتدو لزوم است، کشوری علم جامعه
 تیپراهم عوامل به توجه بای اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور

 یمبنا. گرفت قرار توجه مورد نید و فرهنگ دری فرزندپرور موثر و
ی فرزندپرور و آگاهانهذهنی فرزندپرور میمفاه براساس کار نیا
ی هاجنبه تا بود آگاهانهذهن کردیرو با همسوی اسالم -یرانیا
 ترعجام آموزش با و شود گرفته نظر دری فرزندپرور حوزه ازی شتریب

 نیا در. شود فراهم کودک -والدی زندگ تیفیک بهبود امکان نیوالد
 رابطه وی جانیهی میخودتنظ حوزهی هانیتمر بری آموزش بسته
 گرید ابهمش مداخالت به نسبتی متفاوت و شتریب دیتاک کودک -والد
ی بررس به توجه با شد ذکر که طور همان. شد نهیزم نیا در
 ژوهشپ با کامالً  کهی قیتحق زمان نیا تا پژوهشگر توسط آمدهعملبه

 ازی تعداد جهینت در. است امدهین دست به باشد، همسان حاضر
 آگاهانهذهنی فرزندپروری هامولفه ازی برخ ریتاث که قاتیتحق
ی هاریمتغ ازی بعض بر را آگاهانهذهنی فرزندپرور ای یاسالم -یرانیا

  :شوندیم ذکر اندکردهی بررس پژوهش وابسته
 ن،یوالد ازی نفر۴۵۸ نمونهی رو پژوهش کی در همکاران، و پرنت
 نیا در. پرداختندی والدهم وی فرزندپرور دری آگاهذهنی بررس به

 و آگاهانهذهنی فرزندپرور ن،یوالدی آگاهذهن تیوضع مطالعه،
 میمستق ارتباط کودک و نیوالد رابطه تیفیک با آگاهانهی والدهم
 میرمستقیغ طوربه آگاهانهذهنی فرزندپروری باال سطح. داد نشان
. دارد ارتباط کودکی سازبرون وی سازدرون مشکالت کاهش با

 عملکرد از حوزه نیچند در نیوالد با منیا رابطه کسب نیهمچن
 نمونهی بررس با همکاران و دانکن. [16]است اثربخش کودکان
ی فرزندپرور در کودک -والد رابطهی شیآزما مطالعه بهی نفر۳۷۵
 آگاهانهذهنی فرزندپرور ارتباط مطالعه نیا. پرداختند آگاهانهذهن
 مطالعه به کاناوارو و رایمور. [17]داد نشان را فرزند -والد تعامل و

 یفرزندپرور وی دلبستگ دادننشان و مراقبت هیارای اواسطه نقش
 موضوع نیا در مادران و پدران نیب تفاوت سهیمقا و آگاهانهذهن

 و گرفت قراری بررس مورد نیوالد ازی نفر۴۳۹ نمونه پرداختند؛
ی فرزندپرور نییپا سطح بای اضطرابی دلبستگ که شد مشخص
 دادند نشان همکاران و ورثکوآتس. [18]دارد ارتباط آگاهانهذهن
 قرار خانواده در آگاهانهذهن تیتقو برنامه آموزش تحت کهی مادران
 طهراب از سطح نیچند در کنترل، گروه مادرن با سهیمقا در رند،یگیم

) فرزندان بای عاطف رفتار و خشم تیریمد مانند( کودک و والد
 میمستق رابطه مطالعه به نگزیهست و دونالدمک. [19]بودند متفاوت

 نیا در. پرداختند فرزند -نیوالد رابطه و آگاهانهذهنی فرزندپرور
 و متوسطی ذهنیی ناتوانا با فرزندی دارا نیوالد از نفر ۱۰۵ مطالعه
 یباال سطح با مادران. گرفتند قراری بررس مورد) سال ۱۸-۶( قیعم

 و شتریب بودنمثبت احساس و ثبات آگاهانهذهنی فرزندپرور
 کی در انیباقر و زرگر. [20]دادند نشانی نیوالد رفتار در کمتر خشونت
 ،یاکتابخانهی موردی شناسروش از استفاده با سادهی مورد مطالعه
 .دادند قراری بررس مورد رای علمی هاتیسا در موجود مقاالت و منابع

ی هاحوزه در آگاهانهذهنی فرزندپروری اثربخش مختلف مطالعات
 واده،خان عملکرد بهبود مراقبان،ی تمندیرضا شیافزا مانند مختلف
 نشان را فرزندانی رفتار مشکالت کاهش وی فرزندپروری هامهارت
  . [21]بودند داده
 ریتاثی بررس حاضر، پژوهش هدف ذکرشده، مطالب به توجه با

 و کودک -والد رابطه بری اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور
  . بود دختر آموزاندانش مادرانی جانیهی میخودتنظ

  
  هاروش و مواد
 -آزمونپس آزمون،شیپ طرح بای شیآزماشبه نوع از پژوهش نیا
 مادران شامل پژوهش جامعه. است کنترل گروه با همراهی ریگیپ

 در شهرینیخم ساکن) ساله۱۲-۱۳( هفتم هیپا دختر آموزاندانش
 روش از هایآزمودن انتخابی برا. بود ۱۳۹۶-۹۷ی لیتحص سال
ی هاتانرسیدب نیب از. شد استفاده هدفمندی رتصادفیغی ریگنمونه
 هیپا آموزاندانش مادران از و شد انتخاب رستانیدب کی اول، دوره
 آزمون قیطر ازی مقدماتی ابیارز) ساله۱۲-۱۳ فرزندی دارا( هفتم
 مشخص نرمال خلق با مادران و آمد عمل به بک اضطراب وی افسردگ
 یهاآزمون قیطر از مادران خلق، تیوضعی غربالگر منظوربه( شدند
 لقخ کهی مادران. گرفتند قراری ابیارز مورد بک اضطراب وی افسردگ
 برنامه ریتاث تا شدند وارد پژوهش در و مشخص داشتند نرمال

 آنها تیرضا کسب با). ردیگ قراری بررس مورد قیدق طوربهی فرزندپرور
 در نرمال خلقی دارا مادران از نفر ۲۸ی پژوهش برنامه در شرکتی برا
  . دندش نیگزیجای تصادف صورتبه کنترل و شیآزمای نفر۱۴ گروه دو
 مادران نشیگز از بعد پژوهش، دری اخالق مالحظات حفظ منظوربه
 نانیاطم آنان به و شد داده حیتوض مادرانی برا کار مراحل لیتفصبه
 در حضور به لیتما پژوهش از مرحله هر در کهی صورت در شد داده
 انیپا رد زین کنترل گروهی برا. دهند انصراف توانندیم نداشتند را کار

 هیارای فرزندپرور حوزه دری آموزش جلسات ش،یآزما گروه آموزش
 لکنتر و شیآزما گروه افرادی آموزش بسته هیارا از بعد و قبل. شد
 آموزدانش توسط کودک -والد رابطهی هاآزمون( گرفتندی ابیارز مورد
ی آموزش جلسات سپس). شد اجرا نیوالدی جانیه میتنظ و

 آموزش جلسات تعداد. شد اجرا شیآزمای هاگروه افراد مخصوص
. بودی اقهیدق۹۰ جلسه ۱۰ شیآزما گروهی برا آگاهانهذهنی فرزندپرور
 ،یریگیپی برا. نکرد افتیدری آموزش پژوهش، دوره در کنترل گروه
  . گرفتند قرار مجددی ابیارز مورد روز ۴۵ از بعد گروه دو هر
  :شد استفاده ریز ابزار از پژوهش انجامی برا
 درک اسیمق از: نیوالد با رابطه از نوجوان و کودک درک اسیمق -۱

 راداف" نامهپرسش اسیرمقیز که نیوالد با رابطه از نوجوان و کودک
 سطتو" منی زندگ افراد" نامهپرسش. شد استفاده است،" منی زندگ
 نیوالد با کودکان رابطه سنجشی برا ۱۹۹۵ سال در همکاران و کوک
 دادننشانی برا اسیمق نیا. شد ساخته رشد مراحلی ط همساالن و

 شامل و رودیم کار به نیوالد به کودکی دلبستگ سطح
 و) نیوالد بای کالم ارتباط( معاشرت اعتماد،ی هااسیمقخرده
 ردنکمعکوس از بعد( هاتمیآ تمام در نمرات جمع با. استی گانگیب

 نیا. دیآیم دست به کل نمرهی) گانگیب اسیمقخرده در نمرات
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" زهرگ" از کرتیلی انهیچهارگز فیط براساس که دارد تمیآ ۲۱ اسیمق
 نمره حداقل. شودیمی گذارنمره) ۴ نمره با" (شهیهم" تا) ۱ نمره با(
 اسیمق نیا در باال نمره. است ۸۴ نمره حداکثر و ۲۱ آن در

 نیا اخکرونبی آلفا. است نیوالد با باال منیای دلبستگ دهندهنشان
ی ساختار اعتبار نامهپرسشی عامل لیتحل. شد گزارش ۸۹/۰ اسیمق
 پژوهش در اسیمق نیا کرونباخی آلفا. [13]داد نشان رای خوبیی روا و

 ارب نیاولی برا نامهپرسش نیا که آنجا از. آمد دست به ۹۳/۰ حاضر
. دش انجام اسیمق نیای برای دییتای عامل لیتحل شد اجرا رانیا در

 که زین) برآوردی خطا مربعات ميانگين ريشه( RMSEA مقدار
 بود ۰۷۵/۰ با برابر است مطرحی کل برازش شاخص نیترمهم عنوانبه
 برازش از کودک -والد رابطهی الگوی کل طوربه دهدیم نشان که

  .است برخورداری مناسب
 سنجشی برا ی:جانیهی میخودتنظ سنجش اسیمق -۲

 رروئم و گراتز جانیهی میخودتنظ اسیمق ازی جانیهی میخودتنظ
 در یدشوار ای جانیهی میخودتنظ اسیمقی اصل نسخه. شد استفاده
ی بخشنظم دری دشوار نوع ۶ی بررسی برا کهی جانیهی بخشنظم
ی پردازمفهوم براساس است، دادهی جا خود در را هیگو ۳۶ ،یجانیه

 و خانزاده رانیا در. است شده نیتدو ۲۰۰۴ سال در روئمر و گراتز
 وی عامل ساختار انیدانشجوی روی پژوهش در [22]همکاران
 اصلح جینتا. کردندی بررس را اسیمق نیای فارس نسخهی سنجروان
 نشان را عامل ۶ی اصل اسیمق با مطابق ،یاکتشافی عامل لیتحل از
 اسیمق نیای رانیا نسخه لذا. داشتی پ در را هیگو سه حذف و داد

ی هاپاسخ رفتنینپذ بعد ۶ی دارا اسیمق نیا. است هیگو ۳۳ شامل
 هدفمند، رفتار انجام دری دشوار تکانه، کنترل دری دشوار ،یجانیه

ی بخشنظمی راهبردها به محدودی دسترس ،یجانیهی آگاه فقدان
 دهندهنشان اسیمق نیا در باال نمره. استی جانیه ابهام وی جانیه

 تفادهاس با آزمون اعتبار. استی جانیهی بخشنظم در شتریبی دشوار
یی روا. است ۸۸/۰ تا ۸۶/۰ نیب هااسیرمقیز در کرونباخی آلفا از

 گزارش اسیمق نیای برا مطلوب اعتبار کل در وی مالک و سازه
  .آمد دست به ۸۶/۰ پژوهش نیا در کرونباخی آلفا. [20]شد
 -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپروری آموزش بسته پژوهش نیا در

 هادلم به توجه با جلساتی محتوا. گرفت قرار استفاده موردی اسالم
 -یرانیای فرزندپرور نیمضام و آگاهانهذهنی فرزندپرور اتینظر و

 که است ذکر به الزم. شد نیتدو مدل نیا با راستاهمی اسالم
 لیتحلی فیک روش براساس بسته نیا در کاررفتهبهی هامولفه

 یفرزندپروری آموزش بستهی درون اعتبار. شدیی شناسا مضمون،
 کهی متخصصان از نفر ۵ از استفاده بای اسالم -یرانیا آگاهانهذهن
 مورد داشتندی کاف تجربه و مهارت دانش، مطالعه، مورد نهیزم در
 و ردندک افتیدر رای آموزش بسته متخصصان نیا. گرفت قراری ابیارز

 اساس نیا بر. نمودند اعالم آن رد ای دییتا بری مبن را خود نظرات
 صصانمتخ توافق بیضر محاسبهی برای ادورشتهی همبستگ بیضر
 یهمبستگ بیضر که نیا به توجه با. گرفت قرار محاسبه مورد

 سطح در و تربزرگ ۹۸/۰ی همبستگ اریمعی خطا از ۰۸/۱ی ادورشته
ی فرزندپروری آموزش بستهی درون اعتبار است داریمعن ۰٫۰۵
 تهبسی اجرا با زین بستهی رونیب اعتبار. شد دییتا آگاهانهذهن
 دختر آموزاندانش مادران جامعه ازی نفر۴ نمونه کی یروی آموزش
 تصور شدند انتخاب دسترس دری تصادف صورتبه که ساله۱۳-۱۲

 اب. گرفتند قرار شدهنیتدو بسته آموزش تحت گروه نیا. گرفت
 نیا در آزمونپس و آزمونشیپ نمرات نیانگیم تفاوت مشاهده
 یفرزندپروری آموزش بستهی اثربخش وابسته، t محاسبه با نمونه
 که آنجا از. گرفت قرار دییتا موردی اسالم -یرانیا آگاهانهذهن

 برگزار کارگاه صورتبهی اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور

 ادیز تعداد لیدلبهی آموزش بسته مطالب حجم به توجه با و شودیم
 انامک عدم و مضمون لیتحل روش به شدهییشناسا هیپا نیمضام
 شنهادیپ وی همفکر با ،یاقهیدق۷۰ جلسات در مطالب آموزش اتمام

 دستور دری آموزش بسته هیارای برای اقهیدق۹۰ جلسه ۱۰ متخصصان
 بود صورت نیا بهی اقهیدق۹۰ جلسه هری بندزمان که گرفت قرار کار
 و مطالب مرور) اول جلسه از ریغ( جلسه هر آغاز قهیدق ۱۵ که
 رد دهندهآموزش که بودی ناتیتمر مالحظه وی قبل جلسه ناتیتمر

 ۶۰ آن از پس شود، انجام منزل در تا داده رانیفراگ به قبل جلسه
 جدول( شدیم پرداختهی فعل جلسه موضوعات و مطالب به قهیدق
۱.(  
  

ی آگاهذهن بری مبتنی فرزندپروری آموزش جلساتی محتوا خالصه )۱ جدول
  یاسالم -یرانیا

   اول جلسه
 انیبی (اسالم –یرانیای آگاهذهن بری مبتنی فرزندپروری آموزش برنامه بایی آشنا
 اهانه،آگ تنفس نیتمر کشمش، خوردن نیتمر ،یفرزندپرور و استرس نیب رابطه
 و کودک بهی مهربان در )ص(امبریپ رهیس فرزند، سرزنش و محبت دری روادهیز عدم
ی اجرا و گروه افراد بایی آشنا و آنهای همکار جلب و زهیانگ جادیا ،)او میتکر
  ی خانگ فیتکل آزمون،شیپ

   دوم جلسه
 طهراب در مثبت اتیتجرب کشف گروه، دری خانگ فیتکلی هانیتمری بازنگر
 وی انمهرب با همراه نگرش نیتمر رابطه، نیا در ندیخوشا عیوقا ثبت والد، -فرزند
 در کودک به دادنیاری او،ی رفتار مشکالت و فرزند به نسبت قضاوت بدون
  رشیپذ مقابل در گرفتندهیناد ن،یوالد ازی فرمانبر
   سوم جلسه
 حالت در قهیدق ٤٠ تا ٣٠ احساسات، شناختی هانیتمر ها،نیتمری بازنگر
 ودک،ک به دادنی باز اجازه و فرزند بهی دلسوز وی فرزنددوست به قیتشو مراقبه،
  رزندف با زااسترسی دادهایرو ثبت و فرزند با آگاهانهذهنی تیفعال انجام نیتمر

   چهارم جلسه
 رودخانه،ی روی هابرگ نیتمر گروه، دری خانگ فیتکلی هانیتمری بازنگر
 ،ی)صبحگاه استرس نیتمر( آن رشیپذ وی فرزندپرور استرس ازی آگاه
  ی فرد تفاوت به توجه و رمستدلیغ میتعم از زیپره افکار،یی شناسا
   پنجم جلسه
ی مانعی خودخواه دن،یورزعشق مراقبه آرامش،ی دعا ،یمیخودتنظی هانیتمر
 زدندمق خشم، هنگام نکردنتیترب و نابجا تیعصبان و خشم ،یعاطف رشدی برا
  هانیتمری بازنگر وی آگاهذهن با

   ششم جلسه
 یتضادهای بررس ع،یشای هاجانیه و هاجانیه درباره اشتباهی باورها بایی آشنا
 ركمشتی عاطف تجارب بهی مهربان با همراه پاسخ وی آگاه شیافزا فرزند، -والد
  فرزندان با

   هفتم جلسه
 شیستا و مدح از استفاده معکوس، انتخاب ،یعمل وی شخصی ریپذانعطاف

  کودک بر کالمی اثربخش شیافزای برا
   هشتم جلسه
 هابرگه ،یکشش نیتمر فضا، تصور کودک، با عهد بهی وفا شهیاند براساس تیترب
  فرزند موقعبه هیتنب و قیتشو ان،یجر در

   نهم جلسه
 و نیوالدی برا هانیتمری بندمیتقس ،یاقهیدقسه تنفسی فضا نیتمر
  دوره اتمامی برا شدنآماده
   دهم جلسه

 طالبمی بازنگر نده،یآ در شرفتیپ و تیموفق عدمی احتمال موانعی نیبشیپ
  آزمونپسی اجرا و جلسات ختم و نیوالد از تشکر ،یبندجمع و گذشته

  
ی هااسترس و هاتنش آموزندیم نیوالدی آموزش بسته نیا در

 به یبدن اسکن با همزمان و نندیبب آگاهانهذهن نگاه با را خود روزمره
 چرخه شکستن قیطر از تا بپردازند خودی منف جانیه مشاهده
 رهیس از نیوالد کهی زمان. شوند کینزد حال لحظه تجربه به هاعادت
 عدم و کودک با تعامل و محبت نهیزم در السالمهمیعل نیمعصوم
ی هاجانیه با آن کنار در و شوندیم مطلع خطا هنگام در او سرزنش
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 د،فرزن رشیپذ آماده شوندیم آشنا فرزندانشانی ایدن و خودی درون
 در و شوندیم والد عنوانبه خود به خودخواهانه وی فرد نگاه کاهش
 میتنظ بر توانیم ن،یوالدی خودآگاه تیتقو بای طیشرا نیچن
 در نیدوال. گذاشت ریتاث کودک -والدی دلبستگ تیفیک وی جانیه
 طیراش در که شوندیم آشنای رفتار دیجدی الگو بای آموزش دوره نیا
 انندمی آموزش بسته نیا متنوعی هانیتمر و هاکیتکن بای جانیه

. ندازندیب ریتاخ به رای ناگهان واکنش جیتدربه واکنش، از قبل تامل
 دمع مانند بسته نیا در موجودی رانیا وی اسالم میمفاه آن بر عالوه
 و نیوالد ازی فرمانبر در کودک به دادنیاری خشم، زمان در تیترب

 هب نسبت را نیوالد تواندیم تیترب امر دری فرد تفاوت به توجه
 نیا کسب تا کرده بیترغی آموزش بسته نیای هاآموزش و هانیتمر

  .ندانند دسترس از دور را هامهارت
	SPSSی آمار افزارنرم توسط هاداده  لیتحل آزمون قیطر از 24
 نیهمچن. گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد مکرری هااندازه با انسیوار
 ا،هداده نرمال عیتوزی بررسی برا رنوفیاسم -کولموگروف آزمون از

ی برا باکس آزمون و هاانسیواری برابری بررسی برا نیلو آزمون
  .شد استفاده وابستهی رهایمتغی هاانسیکواری تساوی بررس

  
   هاافتهی
 گروه در و سال۷۱/۳۷±۵۴/۴ کنترل گروه در مادرانی سن نیانگیم

) %۳/۱۴( نفر ۲ کنترل گروه در. بود سال ۱۴/۳۹±۱۳/۶ شیآزما
 نفر کی و پلمید التیتحص) %۶/۷۸( نفر ۱۱ پلم،ید ریز التیتحص

 نفر ۲ زین شیآزما گروه در. داشتندی دانشگاه التیتحص) ۱/۷%(
ی دارا) %۶/۷۸( نفر ۱۱ پلم،ید ریز التیتحصی دارا) ۳/۱۴%(

ی دانشگاه التیتحصی دارا) %۱/۷( نفر کی و پلمید التیتحص
 نفر کی و دارخانه) %۸/۹۲( نفر ۱۳ شیآزما گروه در نیهمچن. بودند

. بودند دارخانه) %۸/۹۲( نفر ۱۴ همه کنترل گروه در و شاغل) ۱/۷%(
ی داریمعنی آمار تفاوت کیدموگرافی رهایمتغ نظر از گروه دو نیب

  ).<۰۵/۰p( بودند همگن گروه دو و نداشت وجود
 و جانیه میتنظی دشوار شامل پژوهشی رهایمتغ نمرات نیانگیم

 آگاهانهذهنی فرزندپرور( شیآزما گروه در کودک -والد رابطه
 و آزمونپس مراحل در و کنترل گروه به نسبتی) اسالم -یرانیا
 ادندد نشانی داریمعن بهبود آزمونشیپ مرحله به نسبتی ریگیپ
)۰۵/۰p<۲ جدول ؛ .(  

  
 مرحله سه و گروه دو کیتفک به پژوهشی رهایمتغی آمار نیانگیم) ۲ جدول
  پژوهش
  شیآزما گروه   کنترل گروه   رهایمتغ
  کودک -والد رابطه
  ٥٧/٦٧±٣٤/١٠  ٨٦/٧٢±٢٣/١١  آزمونشیپ

  ٣٦/٧٨±١١/١١  ٦٤/٦٩±٥٤/١٣  آزمونپس
  ٥٠/٧٨±٢١/١١  ٢٨/٦٩±١٥/١٢  یریگیپ

  جانیه میتنظی دشوار
  ٢١/٩٥±٣٢/١٧  ٦٤/٩٦±٠٥/٢٢  آزمونشیپ

  ٢٨/٧٥±٥١/٩  ٩٣/٩٥±٤٣/٢١  آزمونپس
  ٣٦/٧٥±٤٧/٩  ١٤/٩٦±٦٣/٢٠  یریگیپ
  
 بهبود دری اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور ریتاث زانیم

 با بربرا بیترت بهی ریگیپ و آزمونپس دری جانیه میتنظی دشوار
 اب برابر بیترت به کودک -والد روابطه بهبود در و %۸/۶۰ و ۶/۵۸%
 در پژوهشی رهایمتغ نمرات نیانگیم اما .بود %۲/۵۴ و ۹/۴۴%

ی داریمعن تفاوت شیآزما گروه دری ریگیپ و آزمونپس مراحل
  ).<۰۵/۰p( نداشت

  

  بحث
 -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور ریتاثی بررس حاضر پژوهش از هدف
 مادرانی جانیهی میخودتنظ و کودک -والد رابطه بری اسالم
  . بود) ساله۱۲-۱۳( هفتم هیپا دختر آموزاندانش
 دیدجی روشی اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپروری آموزش بسته
 هجینت در. ندارد وجود باشد همخوان آن با کامالً  کهی پژوهش و است

 رابطهی رهایمتغ با را آگاهانهذهنی فرزندپرور کهیی هاپژوهش
 جینتا نظر از و اندکردهی بررسی جانیهی میخودتنظ و کودک -والد

  . شوندیم ذکر هستند همخوان
 شیآزما گروه نمرات حاضر، پژوهش در آمدهدستبهی هاافتهی طبق
 در .داشتندی داریمعن تفاوت کودک -والد رابطه ریمتغ در کنترل و
 -الدو رابطه بری اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور بسته جهینت

 و دونالدمک مطالعات جینتا با افتهی نیا. دارد ریتاث کودک
 دانکن ،[9]شاور و کلدول ،[19]همکاران و ورثکوآتس ،[20]نگزیهست
 ایگاوو و [18]کاناوارو و رایمور ،[16]همکاران و پرنت ،[17]همکاران و
 نیای رهایمتغ بای داخل مطالعات در. است همسو [7]همکاران و

ی رورفرزندپ بار نیاولی برا و است نگرفته صورتی قیتحق پژوهش،
 و کودک والد رابطه همراهبهی اسالم -یرانیا آگاهانهذهن

  . گرفت قراری بررس موردی جانیهی میخودتنظ
 دیبا انانس تیترب در که کرد نییتب گونه نیا توانیم را جهینت نیا

 نیا بستر. دهد جلوه مخلوقات اشرف را او تا باشدی شواهد
 متس به دیبا فرزندان. شودیم فراهم هاخانواده دست به ،یریگشکل
 نیچن الزمه که شوند داده سوقی نیمع روش و وهیش خاص،ی هدف
ی اطالعات کودکان. است فرزند و نیوالد انیم سالم ارتباط ،یتیهدا
ی عاطف روابط تیماه که کنندیمی درون را مراقبانشان با ارتباط از
 و فرزند انیم ارتباط تیاهم و دهدیم لیتشکی بزرگسال در را آنها
 و کنندهلیتسه عوامل از. دهدیم نشان را کودكی روان رشد در مادر
 آگاهانهذهنی فرزندپرور کودک، و نیوالد نیب رابطه در بخشقوام
 آموزش کنندگانشرکت به آگاهانهذهنی فرزندپرور در. [21]است
 و قضاوت بدون همدالنه،ی کردیرو فرزندشان به نسبت تا دهندیم

ی قابلت وی تعاملی الگوها تا باشند داشته شتریب رشیپذ با توام
ی فرزندپرور. [23]شود جادیا کودک -والد نیب مثبت و کنندهتیحما
 -فرزند رابطه در مثبت جاناتیه شیافزا عامل عنوانبه آگاهانهذهن
 استفاده با. [24]شودیم مطرح زینی فرزندپرور تیفیکی ارتقا و والد
 با مرتبطی ادب میمفاه و اسالم دری فرزندپرور نیمضام از

 ردکیرو نیا کاربرد وی اثربخش شد تالش آگاهانهذهنی فرزندپرور
  . ابدی شیافزا

 -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور بسته داد نشان جینتا نیهمچن
 اب افتهی نیا. دارد ریتاث نیوالدی جانیهی میخودتنظ بری اسالم

 و [19]همکاران و ورثکوآتس ،[25]باراداک و دانکنی هاپژوهش
 مطالعه با افتهی نیا نیهمچن. است همسو [16]همکاران و پرنت
  . است همخوان [21]انیباقر و زرگری مورد
 یبرا که کرد اشاره موضوع نیا به توانیم افتهی نیا نییتب در

 و کودکانی رفتار مشکالت کاهش و نیوالدی شناختروانی سازگار
. دهند قرار هدف مورد را نیوالد که است ازینی مداخالت نوجوانان،
 نهیزم در دیجدی هاروش ازی کی عنوانبهی آگاهذهن آموزش
 تیحما کردیرو نیا ازی تجرب شواهد و شودیم محسوبی فرزندپرور

 كکود -مادر روان سالمت بهبودی برا موثر روش کی عنوانبه و کرده
ی) ناگهان وی واکنش اعمال( نیوالدی منف جاناتیه کاهش و

 لیتعد باعث آن آموزش وی آگاهذهن. [26]شودیم شناخته
ی جسم وی روان احساسات به نسبتی آگاه شیافزا و احساسات

 ،یکیزیفی هادهیپد و جاناتیه رشیپذ و دنیدواضح به و شودیم
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 در فرد به جهینت در. کندیم کمک افتند،یم اتفاق که طور همان
ی ارهارفت میتنظ به منجر و کرده کمکی منف افکار و رفتارها لیتعد
 موردی راهبردها از استفاده. [27]شودیمی سالمت با مرتبط مثبت
 ردفی ریپذبیآس مثبت، مجددی ابیارز مانندی آگاهذهن در دیتاک
 به آگاهانهذهنی فرزندپرور. [24]کندیم کمتر را هااختاللی برا
ی میخودتنظ قیطر از نظم و ثبات جادیا در نیوالدیی توانا شیافزا
 یفرزندپرور مداخالت با نیوالد آموزش نیبنابرا. [17]شودیم منجر
 [18]دفرزن -نیوالد رابطه بهبود نهیزم آگاهانهذهنی فرزندپرور ژهیوبه
 کردیرو نیا. کندیم فراهم را نیوالدی جانیهی میخودتنظ و

 رب میرمستقیغ صورتبه و نیوالد بری بادوام و قیعمی اثربخش
ی هابرنامه با سهیمقا در برنامه نیا زیمتمای ژگیو و دارد کودک
  . [27]کندیم مشخص را گریدی آموزش
 زای جدانشدن جزء نید که است نیا انگریب تیبشر جهان خیتار
 یزندگ عیوقا با کنارآمدن و آرامش کسبی برا و است مردمی زندگ
ی جامع نید اسالم ،یاله انیاد مجموعه در. کندیم کمک افراد به

 و دهدیم قرار توجه مورد را انسانی زندگی ایزوا همه که است
. شمردیم بر اوی برا را آخرت و ایدن سعادت به دنیرس کسبی هاراه

ی هاهیسرما از متاثر که خانواده درونی فرهنگی فضاها نیهمچن
ی ریگشکلی چگونگ دری مهم اریبس ریتاث است،ی مذهب وی فرهنگ
 و دیعقا خانواده در. داشت خواهد فرزندان فرهنگ و تیشخص
 خانواده نیبنابرا. ابدییم انتقال فرزند به مادر و پدری هاارزش
 ودهب اسالم توجه مورد همواره ت،یترب و میتعل نهاد نیترمهم عنوانبه

 کمال و ندهیآ نسلی استعدادها و فطرت پرورش گاهیجا و است
 با را خانواده نهاد کهیی هامداخله و آموزش جهینت در. هاستانسان
 حتت نید و فرهنگی مبنا بری تیترب موثری کردهایرو از استفاده
 به توجه با. بود خواهند تربادوام و تراثربخش دهند قرار آموزش
 در موجودی هانهیشیپ براساس و پژوهش نیا در ذکرشده مطالب

 رهیس و اتیروا ،یفارس اتیادب آگاهانه،ذهنی فرزندپرور نهیزم
 پرداخت یآموزش بسته نیتدو به پژوهشگر فرزند، تیترب در )ص(امبریپ
 نابعم از بتواند آگاهانهذهنی فرزندپرور قوت نقاط و ایمزا بر عالوه تا
 نیالدو رشیپذ شیافزا با و برده بهره نهیزم نیا دری نید وی ادبی غن

یی کارآ یآموزش بسته نیا شدهنیتدوی هانیتمر و میمفاه به نسبت
  . ببرد باال را آن
 حجم در پژوهش نیا: از عبارتند پژوهش نیا در هاتیمحدودی برخ
. دش انجام هفتم هیپا دختر آموزاندانش مادران نیب در کوچک نمونه
 آن جینتا و شد انجام مادران جامعهی رو حاضر پژوهش نیهمچن
 رد پژوهش نیا که نیا علت به. ستین والد دو هر به میتعم قابل
 اب دیبا جینتا میتعم در است گرفته صورت مشخص مکان و زمان
  . شود عمل اطیاحت
 بر یاسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور آموزش ریتاث به توجه با

 قالب در کردیرو نیا آموزش آزمون،پس مرحله در کودک -والد رابطه
 جهت در نیوالدی برا مشاوره مراکز ای مدارس دری آموزش کارگاه
 نیا جینتا. است موثر رابطه نیا تیتثب و کودک -والد رابطه بهبود

 دیمف وی کاربرد متخصصان و مشاوره مراکز مشاوران،ی برا پژوهش
 نیا کنار در فرزندان به آگاهانهذهنی هاکیتکن آموزش با. است
 معهجا اریاخت دری موثرتر و ترقیدق جینتا توانیمی آموزش بسته
 زانیم باالبردن منظوربه شودیم شنهادیپ. داد قراری علم
  .شود استفادهی شتریب نمونه تعداد از جینتای ریپذمیتعم

  

  یریگجهینت
 بهبود دری اسالم -یرانیا آگاهانهذهنی فرزندپرور آموزش
 نیا و بوده اثربخش کودک -والد روابط وی جانیهی میخودتنظ

  . است تداومی دارای اثربخش
  

 مدرسه مسئوالن و دختر آموزاندانش و مادران ازی: قدردان و تشکر
  .میمتشکر مانهیصم کردندی اری را ما پژوهش نیای اجرا در که
 پژوهش تهیکم ازی اخالق کدی دارا پژوهش نیای: اخالق هیدییتا
  .است IR.IAU.KHUISF.REC.1397.056 با برابری علم قاتیتحق

  .ندارد وجودی منافع تعارض :منافع تعارض
(نویسنده اول)، نگارنده  یانیآدری مهر میمرسهم نویسندگان: 

ی نادی محمدعل)؛ %٦٠مقدمه/ پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (
 انیسجاد لنازیا)؛ %٢٠شناس/تحلیلگر آماری ((نویسنده دوم)، روش

  )%٢٠(نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی (
 شده انجامی مال تیحما گونه چیه بدون پژوهش نیا ی:مال منابع
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