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Effectiveness of Mindfulness-Based Parenting Educational 
Program on the Anxiety, Parent-Child Conflict and Parent 
Self-Agency in Mothers with Oppositional Defiant Disorder Children 
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Aims Oppositional defiant disorder that occurs in pre-school or early school-age children 
and in pre-adolescent stage has a widespread impact on the child, family, teachers and 
society. The aim of the study was to determine the effect of mindful parenting education 
program on reducing the  anxiety and parent-child conflict and increasing the self-agency of 
parenting in mothers who have oppositional defiant disorder daughters. 
Materials & Methods This semi-experimental study with a pretest-posttest control group 
was performed during 2015-2016 academic year in 34 mothers of primary school girl 
students of Noorabad City, Iran, who were suffering from oppositional defiant disorder. The 
samples were selected by purposeful clustering method and were randomly divided into 2 
test and control groups (each had 17 members). The research tools were Child Behavioral 
Logbook and Teacher Report Form, Beck Anxiety Inventory, Conflict Strategy and Parent Self-
efficacy Questionnaires. Mindfulness-based parenting educational program was conducted 
for the experimental group one 2-hour session a week for 2 months. Data were analyzed by 
SPSS 23 software using MANCOVA test.
Findings The average of total anxiety, parent-child conflict and parental self-efficacy scores 
were higher in the experimental group in posttest. After controlling the effect of pre-test 
scores, there were significant differences between the test and control groups in terms of all 
variables (p<0.001).
Conclusion Mindfulness-based parenting educational program reduces the anxiety and 
parent-child conflict and increases the parental self-efficacy in mothers with oppositional 
defiant disorder.
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  دهیچک

دبستانی یا اوایل مدرسه و نافرمانی که در کودکان پیش-اختالل لجبازی اهداف:
ای بر کودک، خانواده، گسترده کند، تاثیردر مرحله قبل از نوجوانی بروز می

معلمان و جامعه دارد. هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر برنامه آموزش 
فرزندی و - آگاهی بر کاهش اضطراب و تعارض والد فرزندپروری مبتنی بر ذهن

- افزایش خوداثرمندی والدگری مادران دارای دختر مبتال به اختالل لجبازی
  نافرمانی بود. 
 با آزمون و پس آزمون پیش طرح با آزمایشی پژوهش شبه در این ها:مواد و روش

نورآباد در  شهر مقطع ابتدایی دختر آموزان دانش مادران نفر از ۳۴کنترل،  گروه
روش  نافرمانی بودند، به- که مبتال به اختالل لجبازی ۱۳۹۴- ۹۵سال تحصیلی 

نفری آزمایش ۱۷صورت تصادفی در دو گروه  ای هدفمند انتخاب شده و به خوشه
و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش، سیاهه رفتاری کودک و فرم گزارش معلم، 

نامه  نامه راهبردهای تعارض و پرسش ، پرسشبکنامه اضطراب  پرسش
آگاهی طی  برنامه آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهنوالدگری بود.  خوداثرمندی

 مدت دو ماه برای گروه آزمایش اجرا شد. صورت هفتگی و به جلسه دوساعته به ٨
و توسط آزمون تحلیل  SPSS 23افزار  شده با استفاده از نرم آوری های جمع داده

  کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
فرزند - آزمون، میانگین نمرات کلی اضطراب، تعارض والددر مرحله پس ها:یافته

و خوداثرمندی والدگری در گروه آزمایش بهبود یافت و بعد از کنترل اثر نمرات 
داری  آزمون، بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر این متغیرها تفاوت معنیپیش

  ).>۰۰۱/۰pمشاهده شد (
باعث کاهش  آگاهیبرنامه آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن گیری:نتیجه

فرزند و افزایش خوداثرمندی والدگری در مادران -اضطراب، کاهش تعارض والد
  شود. نافرمانی می-دارای کودک مبتال به اختالل لجبازی

 اضطراب، تعارض ،یآگاه ذهن ،ینافرمان-یاختالل لجباز ها: دواژهیکل

  

  ۲۲/۰۵/۱۳۹۵ افت:یخ دریتار

 ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ رش:یخ پذیتار

  nasrin.ramaghani@gmail.comسنده مسئول: ینو*

  

  مقدمه

لجبازی و نافرمانی از مراحل رشد طبیعی در کودکان است. بارزترین 
کند و در ماهگی نمود پیدا می۲۰تا  ۱۲ای بین رفتارهای مقابله

دبستانی های پیشرسد و سپس در سالسالگی به اوج خود می۳
شود  . این وضعیت زمانی نیازمند توجه بالینی می[1]یابد کاهش می

که از نظر تداوم، شدت و فراوانی وضعیتی غیرعادی پیدا کند، به 
. [2]این صورت که با وضعیت رشدی و سنی کودک هماهنگ نباشد

از تداوم و فراوانی این رفتارها باید برای متمایزکردن رفتاری که در 
ی است از رفتاری که بیمارگونه است استفاده شود. محدوده عاد

زمانی که این رفتارها با فراوانی زیاد تکرار شوند و حالت شدیدی به 
نافرمانی تبدیل - نام اختالل لجبازی خود بگیرند، به نوعی اختالل به

  .[3]شوندمی
براساس تعریف پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری 

نافرمانی با الگوی -، اختالل لجبازی(DSM V)اختالالت روانی 
جویی پذیر، رفتار جنجالی/نافرمانی یا کینهُخلق خشمگین/تحریک

شود. کودکان مبتال به این ماه ادامه دارد، مشخص می ۶که حداقل 
از کوره در  زود کنند،ترها جر و بحث می با بزرگ معموالً اختالل 

و فعاالنه در  اً مکررآنان  روند و خشمگین و زودرنج هستند. می
باعث  کنند و عمدتاً های بزرگساالن نافرمانی میمقابل درخواست

 ،رفتار خودوء و برای اشتباهات و س شوندناراحتی دیگران می
% است ۱۱. شیوع این اختالل بین یک تا کننددیگران را سرزنش می
دبستانی یا اوایل مدرسه و در مرحله قبل از که در کودکان پیش

کند. همچنین شیوع قبل از نوجوانی آن در پسران انی بروز مینوجو
   .[4]قدری بیشتر از دختران است

ای بر کودک، خانواده، نافرمانی تاثیر گسترده - اختالل لجبازی
. رفتارهای پرخاشگرانه این کودکان باعث [5]معلمان و جامعه دارد

همچنین منجر اخالل در روابط با گروه همساالن و طردشدن آنها و 
. وقتی [6]شودبه مشکالت یادگیری و نتایج تحصیلی ضعیف می

خانوادگی با والدین و دیگر  های درونچنین عواملی با تعارض
شوند، موجب کاهش عزت نفس، ُخلق اعضای خانواده همراه می

شوند. سیر ُخلقی می افسرده، تحمل کم برای ناکامی و حمالت کج
مزمن و تدریجی است. همچنین نافرمانی - اختالل لجبازی

های آگهی این اختالل نامطلوب بوده و کودکان مبتال در سال پیش
آینده در معرض خطر رشد مشکالت دیگری همچون اختالالت 
ُخلقی و اضطرابی، اختالل سلوک، مصرف مواد و الکلیسم و نیز 
اختالل شخصیت ضداجتماعی و رفتارهای بزهکارانه در دوران بلوغ 

  .[8 ,7]الی هستندو بزرگس
نافرمانی دخالت  - وجودآمدن اختالل لجبازی از عواملی که در به

های ژنتیکی توان به ترکیبی از خصوصیات و گرایشدارند می
کودکان، روابط خانوادگی و تاثیر متقابل شرایط اجتماعی و محیطی 

شناسی اختالل ترین عوامل در علتکه از مهم [9]اشاره نمود
انی، متغیرهای خانوادگی است. این اختالل در نافرم- لجبازی

تر است که در آنها مراقبت از کودک با کودکان و نوجوانانی شایع
آنها  کنندگان مختلف مختل شده یا در خانواده جانشینی مراقبت

  .[4]کار رایج استثبات یا مسامحههای فرزندپروری خشن، بیروش
 و عنوان سازنده به كه ستا عاملی ترین بادوام و نخستین خانواده
 حتی و شود می شناخته كودك رفتارهای بعدی و شخصیت زیربنای

 از اختالالت بسیاری ریشه باید شناسان روان از بسیاری عقیده به
 خانواده در اولیه پرورش در را روانی هایبیماری و شخصیت
 كه است اولین كسی مادر خانواده، اعضای میان . از[10]كرد جستجو

 پرورش در نقش را ترینمهم لذا كند،می برقرار رابطه او با نوزاد
 یا سالمتی كانون دارد و عهده كودك به عاطفی و روانی هایویژگی

اند که اختالالت نشان داده شود. تحقیقات می محسوب بیماری
نافرمانی در کودکان ارتباط - سازی از جمله اختالل لجبازیبرونی

های ویژه مادر) و شیوه وانی والدین (بهتنگاتنگی با مشکالت ر
-. کودکان مبتال به اختالل لجبازی[12 ,11 ,3]فرزندپروری آنها دارد

نظمی در زمان ریزی روزانه خود، بینافرمانی مشکالتی در برنامه
نظمی در انجام تکالیف مدرسه، رفتارهای پرخاشگرانه و خواب، بی

بار اضافی، باعث افزایش عنوان یک  نافرمانی زیاد دارند که به
ها . نتایج پژوهش[13]شوندشده توسط والدین می استرس ادراک

شده دارند (از  سازی اند مادران کودکانی که اختالل برونینشان داده
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نافرمانی)، احساس موفقیت و خوداثرمندی  - جمله اختالل لجبازی
فرزندی بیشتری را -احساس خشم، اضطراب و تعارض والدکمتر و 

تری نسبت به دهند و بنابراین سالمت عمومی پایینزارش میگ
. مشکالت روانی والدین از جمله [18-14]جمعیت عمومی دارند

سطوح باالی استرس، افسردگی و استفاده از راهبردهای حل 
تواند علت و پیامد مشکالت رفتاری تعارض پرخاشگرانه بیشتر، می

  . [14]این گروه از کودکان باشد
دهند عوامل خانوادگی مثل یی که تحقیقات نشان میاز آنجا

فرزند در -های ناکارآمد ارتباط بین والداضطراب والدین و شیوه
-رشد و حفظ مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالل لجبازی

اند که نافرمانی نقش مهمی دارند. همچنین مطالعات نشان داده
نافرمانی، غالباً در -ازیوالدین کودکان مبتال به اختالل لجب

شان، والدینی خشن و ناهماهنگ هستند و برخوردهای انضباطی
که این خوداثرمندی پایین والدین،  [21-19]خوداثرمندی پایینی دارند

بندی به درمان کودک  وجو و پای تاثیر منفی بر فرآیند جست
منظور پیشگیری از این  های موثر به. لذا از جمله روش[22]دارد

  .[23]، مداخالتی است که والدین را مورد هدف قرار دهنداختالل
شناختی والدین و  های موثر برای بهبود سازگاری رواناز جمله روش

کاهش مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان، رویکردهای مبتنی بر 
. این رویکرد باعث ارتقای فرزندپروری [25 ,24]آگاهی استذهن

-و همچنین رشد هیجانی سالم و سالمت جسمی مادر و کودک
  .[26]شوداجتماعی کودک می

نکردن،  عنوان "قضاوت آگاهی بهبیش از سه دهه است که ذهن
هشیاربودن در لحظه حال، افزایش خودآگاهی و توانایی بازشناسی 

های عادتی" توصیف العملمنظور جلوگیری از عکس تجارب به
رویکرد حمایت کرده . شواهد تجربی قابل توجهی از این [27]شود می

-عنوان یک روش موثر برای بهبود سالمت روان مادر و اخیرًا به
های بالقوه است و مباحثی پیرامون سودمندی  کودک شناخته شده

آگاهی والدین بر کاهش استرس و اضطراب و دیگر تمرینات ذهن
هیجانات منفی و پرخاشگرانه در والدین، افزایش هیجانات مثبت 

والد، افزایش خوداثرمندی والدین و در نهایت تغییر -نددر رابطه فرز
. همچنین بررسی [28 ,25 ,24]شودرفتار پرخاشگرانه کودکان مطرح می

آگاهی نشان داده است که این های مبتنی بر ذهنتاثیر برنامه
فردی و کارآمدی  تواند باعث افزایش کارکرد روابط بینها میبرنامه

ین دارای کودکان مبتال به مشکالت مقابله با استرس در والد
  .[29]سازی شود شناختی از جمله مشکالت برونی روان
های کمی آگاهی، پژوهشرغم تحقیقات مرتبط با کارآیی ذهنعلی

های آگاهی را در برنامهوجود دارد که اثربخشی استفاده از ذهن
های دارای کودک مبتال به فرزندپروری مخصوصاً در خانواده

نافرمانی بررسی - سازی از جمله اختالل لجبازیت برونیاختالال
آگاهی در بافت خانواده و ، طوری که استفاده از ذهن[30]کرده باشند

آگاهی فرزند، از کاربردهای جدید ذهن- طور خاص در رابطه والد به
آگاهی نشان است. بررسی مداخالت فرزندپروری مبتنی بر ذهن

روانی کودکان و پیامدهای مرتبط  توان از اختالالتدهد که میمی
با آن در مادران و همین طور از مشکالت فرزندپروری، جلوگیری یا 

نسلی از والدین به  های درونآن را درمان کرد و مانع انتقال اختالل
  .[29]ها شدبچه

آگاهی، بهبود تاثیر استرس  هدف برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن
فرزندپروری، با استفاده از تمرین مراقبه های مرتبط با چالش

آگاهی، با هدف نهایی ارتقای سالمت و بهزیستی خانواده  ذهن
  .[31]است

نافرمانی، مشکالت - ای کودک مبتال به اختالل لجبازیمادران دار
فرزندی -ان از جمله اضطراب و تعارض والدمربوط به سالمت رو

تجربه، احساس کنند که در نتیجه این بیشتری را تجربه می
تری نسبت به جمعیت عمومی شایستگی و خوداثرمندی پایین

خواهند داشت. این وضعیت منجر به ایجاد یک چرخه معیوب در 
شود؛ به فرزندی و همچنین مشکالت خود والدین می- روابط والد

لیاقتی داشته باشند، ناتوان این صورت که اگر والدین احساس بی
شوند و نفس پایین می اعتمادبه شده و دچار استرس شدید و

تدریج به اضطراب، افسردگی و سایر مشکالت روحی مبتال  به
شوند و این استرس شدید ناتوانی آنها را برای تربیت موثر تحت  می

دهد. همچنین احساس خوداثرمندی ضعیف در تاثیر قرار می
شود که این ثبات و غیرمقتدر منجر میوالدین به سبک والدگری بی

وامل منجر به تشدید مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالل ع
 شناختی مرتبط با آن در والدین نافرمانی و مشکالت روان- لجبازی
ناكارآمد  های ارتباطی. بنابراین برای تغییر در شیوه[32]شودآنها می

 افزایش نتیجه در فرزند، ارتقای سالمت عمومی والدین و- والد
كودكان، ضرورت توجه به مداخالت  در رفتاریمثبت  پیامدهای

شود. اثر درمانی که والدین را مورد هدف قرار دهند، احساس می
شناختی از  اختالالت روان آگاهی در زمینهمداخالت مبتنی بر ذهن

  .[34 ,33]جمله کاهش استرس و اضطراب دارای حمایت تجربی است
موزش فرزندپروری لذا هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر برنامه آ

فرزندی و - آگاهی بر کاهش اضطراب و تعارض والدمبتنی بر ذهن
افزایش خوداثرمندی والدگری مادران دارای دختر مبتال به اختالل 

  نافرمانی بود. - لجبازی
  

  هامواد و روش

و  آزمون پیش طرح با آزمایشی پژوهش شبه یك حاضر، مطالعه
 تمامی مادران بیناست که در  کنترل گروه با آزمون پس

 سال) ۱۲تا  ۶ششم (گروه سنی  تا اول سال دختر آموزان دانش
انجام  ۱۳۹۴-۹۵نورآباد در سال تحصیلی  شهر ابتدایی هایدبستان

 این به صورت گرفت؛ ای هدفمند روش خوشه به گیریشد. نمونه
سه دبستان  ابتدا از بین مدارس ابتدایی شهر نورآباد در كه ترتیب

طور تصادفی انتخاب شد. سپس به این مدارس مراجعه  بهدخترانه 
شد و با مسئوالن مدارس انتخابی، در ارتباط با پژوهش و 

های آموزان نمونه گفتگو شد. پس از هماهنگیهای دانش ویژگی
توسط  (CBCL)الزم با مسئوالن مربوطه، سیاهه رفتاری کودک 

سیاهه رفتاری  آموزان برای والدین ارسال شد. پس از تکمیلدانش
آموز  دانش ۶۸کودک توسط والدین و ارجاع مجدد آن به مدارس، 

شده آنها در سیاهه رفتاری کودکان،  سازی که نمره مشکالت برونی
منظور  ) بود، انتخاب شدند. سپس به۶۴باالتر از نمره برش (نمره 

توسط معلم  (TRF)تایید نظر والدین فرم گزارش معلم 
آموزی که در  دانش ۴۹تکمیل شد. در نهایت آموزان مربوطه  دانش

شده نمره باال گرفته بودند، انتخاب شدند. بعد از  هر دو ابزار استفاده
نامه، برای تشخیص  های پرسشانتخاب افراد نمونه با توجه به نمره

ای که دقیقه۲۰ای نهایی و دقیق از والدین دعوت شد که در مصاحبه
کت نمایند. سپس با مادران هر یک در یکی از مدارس انجام شد، شر

نافرمانی - های تشخیصی اختالل لجبازیاز کودکان براساس مالک
ای انجام شد تا نتایج صورت انفرادی مصاحبه ، بهDSM Vموجود در 

ها، با مصاحبه تطبیق داده شود و در نهایت نامه حاصل از پرسش
رمانی برای ناف -نفر از مادران کودکان مبتال به اختالل لجبازی ۳۴

  شرکت در پژوهش انتخاب شدند. 
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ها برای شرکت در  در مرحله بعد، پس از اعالم رضایت نمونه
نفری آزمایش ۱۷صورت تصادفی در دو گروه  نفر به ۳۴پژوهش، این 

و کنترل قرار گرفتند. معیارهای ورود این مادران به گروه نمونه، 
نافرمانی  - یساله مبتال به اختالل لجباز۱۲تا  ۶داشتن کودک 

و میزان تحصیالت حداقل دیپلم، و  DSM Vبراساس معیارهای 
پریشی در معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل وجود عاليم روان

مادر و کودک، سابقه سوء مصرف مواد مخدر مادر و غیبت در بیش 
  های برنامه آموزشی بود.از یک جلسه از کالس

  تفاده شد:برای انجام پژوهش از ابزارهای زیر اس
 :(TRF)و فرم گزارش معلم  (CBCL)سیاهه رفتاری کودک  -۱

سیاهه رفتاری کودک و فرم گزارش معلم، دو فرم نظام سنجش 
هستند که به ترتیب توسط والد و معلم،  آشتنباخمبتنی بر تجربه 

شوند. در این ماه گذشته تکمیل می ۶براساس وضعیت کودک در 
(متن  DSM-IV-TRهایی براساس اختالالت ها مقیاسنامه پرسش

تجدیدنظرشده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 
روانی) تنظیم شده است که عبارتند از؛ مشکالت عاطفی، اضطرابی، 

فعالی، تضادورزی جسورانه و مشکالت بدنی، کمبود توجه/بیش
صورت  ها بهنامه های این پرسشهنجاری. سئواالت مقیاس

شوند که به ترتیب  ای کامالً، معموالً و اصالً پاسخ داده میزینهگ سه
کنند. هنجاریابی این ، یک و صفر را دریافت می۲نمرات 
لحاظ زبانی، فرهنگی و  های الزم بهها پس از انطباقنامه پرسش

اجتماعی روی نمونه ایرانی انجام شد. نتایج نشان دادند که ضرایب 
در سطح  DSM-IV-TRمبتنی بر  های سندرومیآلفای مقیاس

و از  CBCLبرای  ۸۱/۰تا  ۶۴/۰بخشی قرار دارد و دامنه آن از  رضایت
  ].۳۵است [ TRFبرای  ۹۲/۰تا  ۶۲/۰
 ۲۱نامه شامل  این پرسش :(BAI) بکنامه اضطراب  پرسش -۲

های جسمانی، عاطفی (نشانه گزینه است که عالیم شایع اضطراب
ها برای پاسخگویی، میزان گیرد. آزمودنیو شناختی) را در بر می

های اصًال  رنجش خود در هفته گذشته را در ستون مقابل آن با گزینه
) و شدید ۲(با نمره صفر)، خفیف (با نمره یک)، متوسط (با نمره 

کنند. به این ترتیب دامنه نمره فرد  ) مشخص می۳(با نمره 
و  بکهنمای در نوسان باشد. طبق را ۶۳تواند از صفر تا  می

دهنده اضطراب جزیی، نمره  نشان ۷کسب نمره صفر تا  [36]همکاران
دهنده  نشان ۱۶- ۲۵دهنده اضطراب خفیف، نمره  نشان ۸- ۱۵

دهنده اضطراب شدید است.  نشان ۲۶-۶۳اضطراب متوسط و نمره 
همسانی درونی این آزمون در ایران با روش آلفای کرونباخ برابر با 

  . [37]گزارش شده است ۹۲/۰
 ۱۵نامه دارای  این پرسش :(CT)نامه راهبردهای تعارض  پرسش -۳

سئوال است که سه راهبرد حل تعارض شامل؛ استدالل، پرخاشگری 
ای.  موریسنجد و توسط کالمی و پرخاشگری فیزیکی را می

تهیه شده است. این مقیاس دارای سه فرم است که در فرم  اشتراس
سئوال دوم پرخاشگری  ۵استدالل،  سئوال اول ۵تعارض با فرزند، 

سئوال سوم پرخاشگری فیزیکی را مورد سنجش قرار  ۵کالمی و 
دهد. نمره کل نیز به سطح تعارضات موجود اشاره دارد. نمرات می

دهنده باالتربودن تعارض است. سئواالت  باال در کل مقیاس نشان
ا ای لیکرت (از خیلی کم تدرجه نامه روی یک مقیاس پنج پرسش

های متعددی در ایران، شود. پژوهش گذاری می خیلی زیاد) نمره
ها و نمره کل مقیاس را تایید مقیاس همسانی درونی خرده

روش آلفای کرونباخ برابر با  نامه به نمایند. پایایی این پرسش می
  .[38]گزارش شده است ۷۲/۰روش بازآزمایی برابر با  و به ۷۸/۰
و  دومکابار  اولین :(PSAM)نامه خوداثرمندی والدگری  پرسش -۴

همکاران این مقیاس را برای ارزیابی خوداثرمندی والدگری مورد 

عبارت  ۵آیتم است که  ۱۰استفاده قرار دادند. این مقیاس شامل 
عبارت منفی دارد و حس کلی والدین از اطمینان را در  ۵مثبت و 

گذاری صورت معکوس نمره ت منفی بهعبار ۵سنجد. نقش والد می
ای است که طیف آن درجه صورت لیکرت هفت شود. سئواالت بهمی

، طالعی) است. ۷ندرت" (با نمره یک) تا "همیشه" (با نمره  از "به
و روایی صوری  ۷۰/۰نامه را  آلفای کرونباخ نسخه فارسی این پرسش

  .[39]آن را مناسب گزارش نموده است
  

  آگاهی خالصه محتوای جلسات آموزشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن )۱جدول 

  جلسه اول 
تعیین اهداف جلسه، تنظیم خط مشی کلی با درنظرگرفتنفرزندپروری خودکار: 

کنندگان به تشکیلبودن و زندگی شخصی افراد، دعوت شرکت جنبه محرمانه
عنوان یک های دونفری و معرفی خود به یکدیگر و سپس به اعضای گروه بهگروه

تمرین تنفس تمرین خوردن کشمش،بیان رابطه بین استرس و تغییرات، واحد، 
(ایجاد وقفه قبل از عمل، تمرین وارسی بدنی، تکلیف خانگی آگاهانه،

یعتوز ،، بحث و تعیین جلسات هفتگیمثابه کشمش) درنظرگرفتن فرزند به
  .جزوات جلسه اول

  جلسه دوم 
تمرین وارسی بدنی، بازنگری تمرین، بازنگری: فرزندپروری با ذهنی مبتدی

ثبت وقایع خوشایندوالد،  - کشف تجربیات مثبت در رابطه فرزندتکلیف خانگی، 
تمرین نگرش همراه با مهربانی و بدون قضاوت نسبت به فرزند و، در این رابطه

  تمرین مراقبه نشسته، تعیین تکلیف خانگی. مشکالت رفتاری او،
  جلسه سوم 

بازنگری تمرین وارسی بدنی،عنوان یک والد:  برقرارکردن ارتباطی جدید با بدن به
گانه، آگاهی از رویدادهای ، آگاهی از حواس پنجبازنگری تکلیف خانگی ،تمرین

تمرینهای بدنی هنگام تجربه استرس فرزندپروری، خوشایند، آگاهی از حس
بازنگری تکلیف، تمرین ،حالت مراقبه دقیقه در ۴۰تا  ۳۰ "دیدن" یا "شنیدن"،

زا با فرزند، تعیین تکلیف، ثبت رویدادهای استرسایدقیقه فضای تنفس سه
  آگاهانه با فرزند).خانگی (تمرین انجام فعالیتی ذهن

  جلسه چهارم 
های رویتمرین برگواکنش در مقابل عدم واکنش به استرس فرزندپروری: 

، آگاهی از استرس فرزندپروریبازنگری تکلیف خانگی ،بازنگری تمرین رودخانه،
کردن معایب و مزایای و پذیرش آن، چگونگی تشدید استرس توسط افکار، روشن

عمیق و آگاهانهواکنش و عدم واکنش به استرس، انجام مراقبه نشسته، تنفس 
  ، تعیین تکلیف خانگی.افکار گاهی از تنفس، بدن، صدا ومدت سه دقیقه، آ به

  جلسه پنجم 
،بازنگری تمرین ،دقیقه مراقبه نشسته ۴۰: ها و الگوهای فرزندپروریطرحواره

، بازشناسی الگوهای فرزندپروری کودکی والدین،بازنگری تکلیف خانگی
روری والدین مادران بر نوع و کیفیت فرزندپروریچگونگی تاثیر کیفیت فرزندپ

تمرین فضای تنفسدادن مهربانانه به احساسات قوی و خشن،  اکنون آنها، پاسخ
  ، تعیین تکلیف خانگی.آگاهی زدن با ذهن قدم تمرین، ای و بازنگریدقیقه سه

  جلسه ششم 
آگاهی، بازنگریزدن با  تمرین وارسی بدنی، تمرین قدمتعارض و فرزندپروری: 

عنوان فرزند، دیدن موقعیت تعارضی به -تکلیف خانگی، بررسی تضادهای والد
زا و دشوار، افزایشجای یک موقعیت استرس برانگیز بهیک موقعیت چالش

آگاهی و پاسخ همراه با مهربانی به تجارب عاطفی مشترک با فرزندان، تمرین
  یف خانگی.سه دقیقه تنفس عمیق و آگاهانه، تعیین تکل

  جلسه هفتم 
تمرین سه دقیقه تنفس عمیق و آگاهانه، بازنگری تکلیفها: عشق و محدودیت

ها وداشتن همراه با مهربانی، خوددلسوزی، قراردادن محدودیت خانگی، دوست
شدن برای اتمام دوره، تمرین وارسی صورت آگاهانه، آماده کردن مرزها به مشخص

  بدنی، تعیین تکلیف خانگی.
  جلسه هشتم 

نشسته، دقیقه، مراقبه ۵تمرین دیدن یا شنیدن آگاهانه: فرزندپروری ذهن
ورزیدن، بازنگری تکلیف خانگی، استفاده از عشق تمرین ورزیدن، عشق مراقبه

بینی موانعنگری برای تغییر نگرش به زندگی و فرزندانشان، پیشبینش و درون
بندی. ه، بازنگری مطالب گذشته و جمعاحتمالی عدم موفقیت و پیشرفت در آیند

  

آموزانی که گیری، برای مادران دانشبعد از مراحل تشخیص و نمونه
در اتاق مشاور یکی از شرایط الزم برای انجام پژوهش را دارا بودند، 

ای برگزار شد و طی آن رضایت آگاهانه مادران جلسه معارفهمدارس، 
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کتبی جلب شد. همچنین  صورت برای شرکت در جلسات مداخله به
 کنندگان مواردی شامل رعایت اصل در این جلسه برای شرکت

 شناختی روان قرارگرفتن سالمت اولویتدر  ،دن اطالعاتبو محرمانه
 به تمایلدر صورت عدم  افراد درخواست به احترام کنندگان،شرکت
پزشک در  روان ارجاع بهخروج از طرح و  و روند مداخله در شرکت
  تشریح شد. درمان دارویی نیازمند به مشکل یا بحران بروز صورت

طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار  سپس این مادران به
آزمون روی آنها اجرا شد. در مرحله بعد، مادران گروه  گرفتند و پیش

آگاهی که طی  آزمایش در برنامه آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن
مدت دو ماه در روزهای  ت هفتگی و بهصور جلسه دوساعته به ٨

شده برگزار شد، شرکت نمودند و مجدداً از هر دو گروه  تعیین
ذکر است که بعد از اتمام اجرای عمل آمد. قابل  آزمون به پس

مدت سه جلسه در برنامه فرزندپروری  پژوهش، گروه کنترل نیز به
وزش آگاهی شرکت کردند. جلسات گروهی برنامه آممبتنی بر ذهن

شده  آگاهی برگرفته از برنامه تدوینفرزندپروری مبتنی بر ذهن
  ). ۱بود (جدول  [29]رستیفوو  بوگلزتوسط 

و  SPSS 23افزار  شده با استفاده از نرم آوری های جمع در پایان، داده
توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل 

فرض ابتدا واریانس، کوبرای استفاده از آزمون تحلیل قرار گرفتند. 
 -کولموگروفبا استفاده از آزمون ها  دادهبودن توزیع  نرمال

 لون، همگنیبرابری واریانس با آزمون  های مفروضهاسمیرنوف و 
باکس و  Mهای واریانس/کوواریانس با استفاده از آزمون ماتریس

  .قرار گرفت سیبررمورد ها همچنین همگنی شیب رگرسیون
  

  هایافته

سال و در گروه  ۴۵/۲۹±۰۶/۱میانگین سنی مادران در گروه آزمایش 
نفر  ۱۱سال بود. همچنین در گروه آزمایش  ۹۸/۲۸±۱۵/۱کنترل 

 ۱۰نفر تحصیالت دیپلم و در گروه کنترل  ۶تحصیالت باالی دیپلم و 
  نفر تحصیالت دیپلم داشتند. ۷نفر تحصیالت باالی دیپلم و 

آزمون، گروه آزمایش در میانگین نمرات کلی مرحله پسدر 
فرزند و خوداثرمندی والدگری بهبود یافت و  - اضطراب، تعارض والد

آزمون، بین دو گروه از نظر میانگین بعد از کنترل اثر نمرات پیش
فرزند و خوداثرمندی والدگری  - نمرات کلی اضطراب، تعارض والد

)؛ به این صورت که اندازه >۰۰۱/۰pداری مشاهده شد ( تفاوت معنی
آگاهی بر کاهش نمره اثر برنامه آموزشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن

و افزایش  ۳۸/۰فرزند  -، کاهش تعارض والد۵۰/۰کلی اضطراب 
  ). ۲بود (جدول  ۴۰/۰خوداثرمندی والدگری 

  

فرزند و -میانگین آماری نمرات کلی اضطراب، تعارض والد )۲جدول 
آزمایش و کنترل در مراحل  نفر) ۱۷(هر گروه  خوداثرمندی والدگری در دو گروه
  آزمون  آزمون و پس پیش

  گروه کنترل  گروه آزمایش  متغیرها

  اضطراب
  ۳۵/۲۲±۹۴/۹  ۱۱/۲۳±۱۷/۹  آزمون پیش
  ۱۷/۲۲±۱۱/۱۰  ۵۸/۱۹±۹۵/۸  آزمون پس

  فرزند - والد تعارض
  ۷۰/۳۷±۵۳/۱۴  ۶۴/۳۸±۱۶/۱۵  آزمون پیش
  ۱۰/۳۷±۹۵/۱۳  ۵۸/۳۵±۵۱/۱۴  آزمون پس

  خوداثرمندی والدگری
  ۷۰/۳۲±۹۷/۴  ۹۴/۳۲±۹۵/۴  آزمون پیش
  ۴۱/۳۳±۹۰/۵  ۵۲/۴۰±۲۸/۵  آزمون پس

  

  بحث 

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر برنامه آموزش فرزندپروری 
فرزند و  - آگاهی بر عالیم اضطراب، تعارض والدمبتنی بر ذهن

خوداثرمندی والدگری در مادران دارای کودک مبتال به اختالل 
نافرمانی بود. طبق نتایج این پژوهش، برنامه آموزش  - لجبازی

آگاهی توانست باعث کاهش عالیم فرزندپروری مبتنی بر ذهن
لد و افزایش  فرزند -مربوط به اضطراب، کاهش در تعارضات بین وا

خوداثرمندی والدگری در مادران دارای کودکان مبتال به اختالل 
های نافرمانی شود. نتایج این مطالعه همسو با یافته - لجبازی

  است. [32 ,28 ,25 ,24 ,14]تحقیقات پیشین
و  تیسدالتوان گفت طبق نظریه ها می در تبیین این یافته

افتد تعبیر و تفاق می، ذهن ما در مورد وقایعی که ا[40]همکاران
شود. ها و احساسات پایداری میکند و باعث واکنشتفسیر می

افرادی که مستعد هیجانات منفی هستند ذهنشان دایماً معطوف 
نوبه خود منجر به  کننده و منفی است که این نیز به به افکار ناراحت

آگاهی  شود. از آنجایی که ذهنتداوم و تشدید بیشتر آن هیجان می
اعث تعدیل احساسات بدون قضاوت و افزایش آگاهی نسبت به ب

دیدن و  شود و به واضحاحساسات و هیجانات روانی و جسمانی می
-پذیرش هیجانات و دیگر تجارب درونی، همان گونه که اتفاق می

تواند به مادران کودکان مبتال به ، بنابراین می[41]کندافتد، کمک می
مک نماید تا بتوانند پذیرشی بدون نافرمانی ک -اختالل لجبازی

قضاوت نسبت به فرزند خود و رفتارهای آنها داشته باشند و آگاهی 
آنها از رفتارها و هیجانات خود قبل از اینکه به رفتار کودک پاسخ 

نوبه خود مانع از تکرار چرخه  دهند، افزایش یابد که این امر به
 در تواند آگاهی می از این رو آموزش ذهن شود.بدرفتاری کودک می

نمرات خوداثرمندی این گروه از مادران نقش بسزایی داشته  تعدیل
تر و  لحظه از تجارب، احساس زنده به باشد. همچنین آگاهی لحظه
تر و  کند و همچنان که تجارب فعال موثرتری از زندگی فراهم می

تر و عمل موثر فراهم  صحیح  شوند، زمینه ادراک تر می روشن
ه منجر به حس کنترل بیشتر در فرد و در نهایت روابط شود ک می

  . [42]شود تر میاجتماعی اثربخش
آگاهی مادران در جلسات آموزشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن

اندازی تازه نگاه  شوند تا به تعامل خود با کودک با چشمتشویق می
های مثبتی که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است را کنند و جنبه

رد توجه آگاهانه قرار دهند. این مادران تجارب گذشته خود با مو
کودک را در گروه بیان نموده و از اعضای گروه همدلی و بازخورد 

کنند که این بازخوردها خود به آنان انگیزه داده و مثبت دریافت می
تواند عاملی برای افزایش شایستگی و خوداثرمندی والدگری در می

 اختالل علت ماهیت و در مورد توضیح طرف دیگر، . از[28]آنها باشد
 چه و خودشان در مورد چه والدین را نادرست هایتواند شناختمی

 و مقصربودن خاطر به گناه احساس کند و اصالح کودکانشان
 این .دهد کاهش را کودکان دلیل مقصردانستن به خشم احساس

منفی،  احساسات کاهش با که در بر خواهد داشت را این نتیجه امر،
 با روابط بهتر ایجاد آن متعاقب والدین و در افزایش خوداثرمندی

   .[43]یابد بهبود آنها والدین و کودکان این رفتاری کودک، عملکرد
آگاهی از طریق فرآیند تنظیم هیجان باعث کاهش  آموزش ذهن

شود که معموالً با تجربه اضطراب و تعارض بین عالیم جسمانی می
آگاهی به کودک همراه است؛ به این صورت که آموزش ذهنمادر و 
آرامی، تكنیك وارسی بدن و های مهمی از جمله تنتكنیك

ها به مادران آگاهی تنفس مجهز است و آموزش این تكنیك ذهن
نافرمانی (که دایم رفتارهای  -دارای کودک مبتال به اختالل لجبازی

تواند میزان دهند)، میای از خود نشان میپرخاشگرانه و مقابله
ای و بدنی آنان را كاهش دهد، زیرا آنها با های ماهیچهتنش
ها، شدن از احساسات بدنی و جسمانی خویش طی این تكنیك آگاه

میزان آگاهی خویش را نسبت به مشكالت و هیجانات فیزیكی و 
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های جسمانی باال برده و این امر منجر به كاهش گزارش تنش
یجه آن کاهش احتمال بروز رفتارهای جسمانی و در نت

رخه کننده یک چ توانست شروعشود که میای می پرخاشگرانه
  .[31 ,14]فرزند باشد- معیوب رفتاری در رابطه مادر

به  آگاهی، ذهن هایبنابراین آموزش فرزندپروری همراه با تمرین
 کند می نافرمانی کمک- مادران دارای کودک مبتال به اختالل لجبازی

 و بدن در که اضطرابی و استرس احساس هر نوع به نسبت تا
به افکار  است که معنی این به دارد، آگاه باشند. این وجود ذهنشان

و احساسات اجازه دهند تا وجود داشته باشند، بدون اینکه به آنها 
 اگر چه پاسخی داده شود یا سعی بر کنترل و حذف آنها نمایند.

 متوجه بعداً  ولی باشد، ترسناک خود دیخو به کار این رسدمی نظر به
 ها،نگرانی این که دهندمی خودشان اجازه به که زمانی شوندمی

 را سخت هیجانات و افکار و دیگر دردناک خاطرات ها،ناراحتی
 مسایل این با تا کنندمی خود کمک به کنند، احساس و بشناسند

 احساسات این از فرار یا جنگ انرژی برای صرف جای بیایند. به کنار
 فراهم را فرصت این ،"افتدمی بودن با "آنچه اتفاق همراه افکار، و

 هدایت را افراد هاینگرانی چیزی که آن به نسبت تا کندمی
 کشف نگرانی و اصلی هراس علت وقتی شوند. آگاه کند، می
 یادگیریِ  این فرآیند، آید. در اصل،می وجود به آزادی حس شود، می

جای اجتناب یا  هیجانات ناخوشایند به با بودن همراه و اعتمادکردن
  .[44]کردن آنهاست دادن و تحلیل  پاسخ

ها به  توان به محدودبودن نمونه های این پژوهش میاز محدودیت
نافرمانی و -گروه مادران دارای دختر مبتال به اختالل لجبازی

در شود  نداشتن مرحله پیگیری آموزش اشاره نمود. پیشنهاد می
های آتی، اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر  پژوهش

سازی از آگاهی بر مشکالت فرزندان مبتال به اختالالت برونی ذهن
شده و رفتارهای  های فرزندپروری ادارکجمله استرس و شیوه

  ای آنها مورد بررسی قرار گیرد.پرخاشگرانه و مقابله
  

  گیرینتیجه

تواند باعث آگاهی میمبتنی بر ذهنبرنامه آموزش فرزندپروری 
فرزند و افزایش خوداثرمندی - کاهش اضطراب، کاهش تعارض والد

نافرمانی  - والدگری در مادران دارای کودک مبتال به اختالل لجبازی
  شود.

  

دانند که نویسندگان این پژوهش بر خود الزم می تشکر و قدردانی:
سطح شهرستان از مسئوالن محترم آموزش و پرورش و مدارس 

خاطر همکاری صمیمانه در  نورآباد و همچنین مادران گروه نمونه، به
  اجرای این پژوهش، کمال قدردانی و سپاسگزاری را داشته باشند.

این پژوهش از نظر اخالقی در شورای پژوهشی  تاییدیه اخالقی:
  شناسی دانشگاه لرستان تایید شده است. گروه روان

  ط نویسندگان گزارش نشده است.موردی توس تعارض منافع:
 ،)اول نویسنده( فیروزه غضنفریسهم نويسندگان: 

السادات حسینی  %)؛ نسرین۳۰شناس/ویرایش مقاله ( روش
%)؛ سیده خدیجه ۲۵دمه و بحث ((نویسنده دوم)، نگارنده مق

پژوهشگر کمکی/اجرای برنامه آموزشی مرادیانی (نویسنده سوم)، 
  %) ۲۰گر آماری (تحلیل ،هادی پناهی (نویسنده چهارم) ؛%)۲۵(

  هزینه پژوهش توسط نویسندگان تامین شد. منابع مالی:
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