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و خـــودݡکارآمـــدی والــدینــی در مــــادران کـودݡکان با اخــتـالل طـیــف ُاتیسم
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چکیده
بـر دشـواری در تنظیـم هیجـان و  گاهانـه  آمـوزش والدگـری ذهن آ اثربخشـی  بـا هـدف تعییـن  ایـن پژوهـش  زمینـه و هـدف: 

تیسـم انجـام شـد. 
ُ
ا بـا اختـال طیـف  کـودکان  خودکارآمـدی والدینـی در مـادران 

گـواه بـود. جامعـه آمـاری شـامل  گـروه  روش: پژوهـش حاضـر از نـوع مطالعـات نیمه تجربـی بـا طـرح پیش آزمون-پس آزمـون و 
کـودکان  آموزشـی  کـز  بـه مرا  1401 اول سـال  کـه در سـه ماهـه  بـود  تبریـز  تیسـم شـهر 

ُ
ا بـا اختـال طیـف  کـودکان  مـادران  تمامـی 

مطالعـه  بـه  ورود  ک هـای  ما گرفتـن  نظـر  در  بـا  کـه  بـود  مادرانـی  از  نفـر   30 شـامل  آمـاری  نمونـه  نمودنـد.  مراجعـه  اسـتثنایی 
شـامل  اطاعـات  جمـع آوری  ابـزار  شـدند.  جایگزیـن  گـواه  و  آزمایشـی  گـروه  دو  در  و  انتخـاب  هدفمنـد  نمونه گیـری  روش  بـه 
آزمایشـی  گـروه  آزمودنی هـای  پرسشـنامه های مشـکل در نظم بخشـی هیجانـی و خودکارآمـدی والدینـی بـود. در ایـن پژوهـش، 
از  اسـتفاده  بـا  داده هـا  تجزیه وتحلیـل  نمودنـد.  دریافـت  را  گاهانـه  ذهن آ والدگـری  آموزش هـای  سـاعته   2 جلسـه   8 میـزان  بـه 

شـد.  انجـام   26 نسـخه   SPSS برنامـه  در  تک متغیـری  کوواریانـس  تحلیـل 

کاهـش میانگیـن دشـواری در تنظیـم  گاهانـه منجـر بـه  آمـوزش والدگـری ذهن آ کـه  یافته هـا: یافته هـای پژوهـش نشـان داد 
کنتـرل تکانـه، فقـدان  هیجـان و مؤلفه هـای عـدم پذیـرش پاسـخ های هیجانـی، مشـکل درگیـر شـدن در رفتـار هدفمنـد، مشـکل 
گاهـی هیجانـی، دسترسـی محـدود بـه راهبردهـای تنظیـم هیجـان و فقـدان وضـوح هیجانـی و افزایـش میانگیـن خودکارآمـدی  آ

گـواه شـده اسـت.  گـروه  آزمایشـی در مقایسـه بـا  گـروه  والدینـی شـرکت کنندگان 

و  مؤثـر  مداخلـه  گاهانـه  ذهن آ والدگـری  آمـوزش  کـه  کـرد  مطـرح  می تـوان  پژوهـش  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا  نتیجه گیـری: 
تیسـم 

ُ
کـودکان بـا اختـال طیـف ا قابل توجهـی بـرای بهبـود دشـواری در تنظیـم هیجـان ارتقـای خودکارآمـدی والدینـی در مـادران 

می باشـد. 

کـودکان بـا اختـال  گاهانـه، خودکارآمـدی والدینـی، دشـواری در تنظیـم هیجـان،  کلیـدی: آمـوزش والدگـری ذهن آ واژه هـای 
تیسـم، مـادران

ُ
طیـف ا

* Email: bahramaslefatahi@yahoo.com

: آذر و دی 1401        ● نوع مقاله: پژوهشی        ● صفحات 46 - 34 ● تاریخ دریافت: 1401/06/26        ● تاریخ انتشار
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مــقـدمـــه

تیسـم1 یـک اختـال عصبـی رشـدی اسـت که با 
ُ
اختـال طیـف ا

ارتباطـات اجتماعـی و تعامـل،  مشـکات در عایـق، فعالیت هـا، 
و بـا الگوهـای رفتـاری محـدود و تکـراری مشـخص می شـود. طبـق 
تعریـف، عائـم در اوایـل رشـد کـودک شـروع می شـود و بـر عملکـرد 
 
ً
تیسـم تقریبـا

ُ
کـودکان بـا اختـال طیـف ا روزانـه تأثیـر می گـذارد )1(. 

را تجربـه می کننـد )2(،  تمـام جنبه هـای رشـد خـود مشـکاتی  در 
کـودکان بـا اختـال  نقـص در مهارت هـای اجتماعـی و ارتباطـی در 
تیسـم اغلـب بـا مشـکات رفتـاری همـراه اسـت و آشـفتگی 

ُ
طیـف ا

را  اصلـی  مراقـب  نقـش  کـه  مـادر  به ویـژه  و  والدیـن  بـرای  زیـادی 
طیـف  اختـال  بـا  کـودکان  مـادران   .)4  ,3( می کنـد  ایجـاد  دارد، 
کـودکان  تیسـم سـطوح باالتـری از اسـترس را در مقایسـه بـا مـادران 

ُ
ا

عـادی تجربـه می کننـد )5(.
کـودکان  کـه برخـی از ویژگی هـای مـادران  بـر ایـن اسـت  تصـور 
کـودک،  رشـد  فراینـد  در  اسـت  ممکـن  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـال  بـا 

کیفیـت رابطـه والد-فرزنـدی و میـزان اسـترس تجربه شـده آنهـا مؤثر 
باشـد )6(. بنابرایـن، عاقـه بـه سـاختار تنظیـم هیجـان در مـادران 
تیسـم در حـال افزایش اسـت )7(. ازنظر 

ُ
کـودکان بـا اختـال طیـف ا

بیرونـی  و  درونـی  فرایندهـای  به عنـوان  هیجـان،  تنظیـم  تامپسـون 
کنش هـای هیجانـی و تغییـر  مسـئول نظـارت، ارزیابـی و اصـاح وا
شـدت حـاالت عاطفـی بـرای دسـتیابی بـه اهـداف مفهوم سـازی 
بـه  منجـر  فرایندهـا  ایـن  به کارگیـری  در  نقـص   .)8( می شـود 
دشـواری در تنظیـم هیجـان می شـود )9(، کـه بـه عـدم توانایـی فرد 
بـرای رویارویـی سـازگارانه باتجربـه و بیـان هیجانـی خـود، به صـورت 
تنظیـم  توانایـی  کـه  والدینـی   .)10( دارد  اشـاره  خـودکار  یـا  ارادی 
بـرای  بهتـری  توانایی هـای  تمایـل دارنـد  باالیـی دارنـد،  هیجانـات 
توانایـی  و  بیشـتر  سـازگاری  و  انعطاف پذیـری  اسـترس،  بـا  مقابلـه 
باالیـی بـرای تغییـر عاطفـه مطابـق بـا موقعیـت از خود نشـان دهند 
تیسـم 

ُ
)11(. بـا توجـه بـه مطالعات مادران کودکان با اختال طیف ا

کـودکان عـادی از راهبردهـای ناسـازگار بیشـتر و  نسـبت بـه مـادران 
راهبردهـای مثبـت کمتـری همچـون بازارزیابی مثبـت، تمرکز مجدد 
و یـا برنامه ریـزی اسـتفاده می کننـد )12(. نتایج یک فراتحلیل نشـان 
آسیب شناسـی مشـکات  بـا  کـه دشـواری در تنظیـم هیجـان  داد 
اسـت  مرتبـط  کـودکان  و  بزرگسـاالن  میـان  در  بیشـتر  درونی سـازی 
روش هـای  بـا  می توانـد  تیسـتیک 

ُ
ا کـودکان  مـادران  در  و   ،)13(

تربیتـی خشـن و مبتنـی بـر تنبیـه همـراه باشـد )14(.
والدینـی2   خودکارآمـدی  کـه  اسـت  شـده  پیشـنهاد  سـویی،  از 
کلیـدی  یـک عامـل  اسـت  نیـز ممکـن  تیسـتیک 

ُ
ا کـودکان  مـادران 

ارتقـاء دهنـده کیفیـت رابطه والد-فرزندی باشـد )15(. از نظر بندورا 
از خودکارآمـدی  زیرمجموعـه ای  به عنـوان  والدینـی  خودکارآمـدی 
ارزیابـی خــود فـــرد از  بـه  شـــخــصی یـک فـــرد تعریـف مــی شــود و 
کـه عاملـی حیاتی  شایسـتگی در نقـــش والدینـی اشـــاره دارد )16(، 
آموزشـی والدگـری در خــانواده هـــای  بـرای اثربخـــشی برنامه هـای 
و  کات  ادرا ایـــن  تیسـم اسـت )17(. 

ُ
ا اخـــتال طــیـــف  بـا  کـودکان 

در  والدیـن  شایسـتگی  و  سـازگاری  اصلـی  شـناختی  کلیـد  باورهـــا 
بـه  باالتـر  خودکارآمـدی  بـا  والدیـن  هسـتند.  کـودک  بـا  عـــملکرد 
کـه می توانـد رفـاه و   احتمال زیـاد رفتارهـای مثبـت والدینـی دارنـد 
کنـد )18(. از طریـق بهبـود خودکارآمـدی  کـودکان را تسـهیل  رشـد 
رفتارهـای  از  ناامیـدی  هنـگام  در  می تواننـد  مـادران  والدینـی، 
داشـته  بیشـــتری  اعتمادبه نفـس  احــــساس  فــــرزندشان  تکـراری 
باشـند )18( و تمایـل بیشـتری بـه جسـتجو، دریافـت و درک سـطح 
باالیـی از حمایـت اجتماعـی نشـان دهنـد )19(. ایـن ممکـن اسـت 
بـا  کـودکان  خانواده هـای  در  والدینـی  نقـش  از  بهتـر  رضایـت  بـه 
تیسـم کمـک کنـد )20(. یـک مطالعـه تجربی نشـان 

ُ
اختـال طیـف ا

تیسـم سـطوح پایین تری 
ُ
داد کـه والدیـن کـودکان بـا اختال طیف ا

عـادی  کـودکان  والدیـن  بـه  نسـبت  را  والدیـن  خودکارآمـدی  از 
.)21( می کننـد  تجربـه 

هیجـان  تنظیـم  فرایندهـای  بهبـود  بـرای  اخیـر  سـال های  طـی 
تیسـتیک مداخـات مختلفـی 

ُ
ا کـودکان  مـادران  و خودکارآمـدی 

کـه یکـی از جدیدتریـن و امیدبخش تریـن  به کارگرفتـه شـده اسـت 
گاهــــی  ذهـــن آ مــــداخات  زمــــینه  ایـن  در  مــــطرح  رویکردهـای 
گاهـی،  ذهن آ مـــــداخات  در  کلیـدی  پیشــــرفـــت  یـک  اســــت. 
گاهـی بـه روابـط والد-فرزنـدی در قالـب والدگـری  گسـترش ذهن آ
گاهانه توســــط  گاهانـه3 اسـت. مــــفهوم والــدگـــــری ذهــــن آ ذهن آ
گاه بـودن  آ کابات زیـن در ســــال 1997 ابـداع و به عنـوان فراینـد 
بـه  قضـاوت  بـدون  و  کنشـی  وا غیـر  شـیوه  بـه  عمـدی  توجـه  و 
گاهانـه در  کـودک در هـر لحظـه تعریـف شـد )22(. اتخـاذ موضـع آ
والدگـری مسـتلزم ایجـاد چندیـن ویژگـی والدینـی اسـت، دانکـن، 
مـدل  یـک  توسـعه  بـا  را  مفهـوم  ایـن   )23( گرینبـرگ  و  کاسـتورث 
والـــدگـــری  کـه  آنچـــه  از  کــلیدی  نکتـه   5 بـا  گاهانـه  آ والدگـری 
گـســـترش داد: 1( گوش دادن با توجه  گاهانه مـــستلزم آن است  آ

3. Mindful Parenting1. Autism spectrum disorders )ASD(
2. Parental self-efficacy
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کـودک  کیفیـت و توانایـی درک دقیـق آنچـه  کامـل1 )ارائـه توجـه بـا 
قــضــــاوت  بـدون  پذیـرش   )2 دارد(،  ارتبـاط  برقـراری  در  ســـعی 
کـودک؛ تشـخیص وجـود  کـودک2 )تحسـین ویـــژگــی هــــای  خــود و 
چالش هـا، اشـتباهات و انتظـارات بـرآورده نشـده، امـا هــمـچــنین 
گاهــــی  آ  )3 کـودک(،  رفتـار  بـرای  واضـح  اسـتانداردهای  ایجـاد 
عاطفـی  نیازهـای  بـه  )پاســخگـــویی  کـودک3   و  خـود  از  عاطفـی 
کـودک؛ شناسـایی صحیـح عواطـف در خود و کودک برای کاهش 
بی نـظــمــی عاطفــی، 4( خــودتنظیـمــــی در روابـط والدینـی4  )تمریـن 
نمایـش  بـه  نسـبت  کمتـر  کنـش  وا و  خودکنترلـی  هیجانـی،  تنظیـم 
مــطابـــق  فــــرزندپروری  تکانــش گـــری؛  کاهــش  کـودک(.  عاطفـــی 
بـا اهــــداف و ارزش هـا و 5( شـــفــقت نسـبت بـه خـــود و فــــرزند5 
کمتـر در تاش هـای والدینـی،  )بخشـنده  بـودن، و خودسرزنشـی 

عاطفـه مثبـت در رابطـه والـد و فرزنـد؛ )24(. 
از  می توانند  بهتر  والدین  والدگری،  ویژگی های  این  ایجاد  با 
اجتناب  ناسازگارانه  تعامات  و  کنش پذیری  وا منفی  چرخه های 
که باارزش ها و اهداف  کنند  کنند و رفتارهای والدینی را انتخاب 
داده  نشان  فزاینده  مطالعات   .)25( باشد  سازگار  آنها  والدینی 
گاهـــانه مــی تواند برای والدین و فـــرزندان  آ که والــدگــــری  است 
گاه ممکن است روابط امن و مثبت تری با  آ مفید باشد. والدین 
که به نوبه خود می تواند توسعه  کنند )26(،  فرزندان خود برقرار 
گاهانه  آ کند )27-29(. والدگری  تنظیم هیجانی سازگار را تقویت 
، ســــطوح باالتر  ، ســامـــت روانی بهـــتر کــمـــتر با اســـترس والدینی 
گرمی و تقویت( و ســـطوح  شــــیوه های فرزندپروری مــــثبت )مانند 
کارآمد )مثًا اجبار یا خصومت(،  پایین تر شیوه های فرزندپروری نا
رابطه،  این  مرتبط است )30-32(. در  بهتر  والدگری مشارکتی  و 
گاهانه  که بین والـدگـــری ذهـــن آ کانوارو مـــطــرح نمـــودند  مـــوریرا و 
با خـــودشــفـــقتی رابطه مـــثبت، و با انعطاف ناپذیری و دشــــواری 
در تنظیم هـــیجان نوجوانان رابطه مـــنفی وجود دارد، هـــمچنین 
دشواری  بر  قابل توجهی  غیرمستقیم  تأثیر  گاهانه  ذهن آ والدگری 
دارد  انعطاف ناپذیری  و  خودشفقتی  طریق  از  هیجان  تنظیم  در 
)33(. کاچادور و موریرا اشاره نمودند که ارتباط منفی و معنا داری 
وجود  گاهانه  ذهن آ والدگری  و  هیجان  تنظیم  در  دشواری  بین 
والدگری  که  ساخــتند  مـــطرح  یانگ  و  گئو  سان،  لیو،   .)34( دارد 
گاهانه نقــش معنا داری در پیش بینی رضــایت از زندگی از  ذهــن آ

طــریق خــودکارآمــدی مــقابله ای دارد )35(. 

گاهانه،  مرور پژوهش های انجام شده درخصوص والدگری ذهن آ
کثریت  تنظیـم هیجـان و خودکارآمـدی والدین نشـان می دهـد که ا
و  همبسـتگی  روش هـای  براسـاس  گرفتـه  صـورت  پژوهشـی های 
پژوهش هـای  زمینـه  در  عمیقـی  شـکاف  و  بوده انـد  مدل سـازی 
گاهانه بر تنظیم هیجان  تجربی مرتبط با اثربخشـی والدگری ذهن آ
اختـال  بـا  کـودکان  مـادران  در  به ویـژه  والدینـی  خودکارآمـدی  و 
تیسـم وجـود دارد کـه ایـن پژوهـش درصـدد رفـع این خاء 

ُ
طیـف ا

پژوهشـی اسـت. بنابرایـن، پژوهـش حاضـر بـا هـدف پاسـخگویی 
گاهانـه  آمـوزش والدگـری ذهن آ آیـا  کـه  بـه ایـن سـوال انجـام شـد 
بـر دشـواری در تنظیـم هیجـان و خودکارآمـدی والدینـی در مادران 

تیسـم اثربخـش اسـت؟
ُ
کـودکان بـا اختـال طیـف ا

روش پژوهش

ایـــــــن پـــژوهـــــش از نــوع مـــــطالعـــات نیمــــــه تجـــــــربی بــا طـــــــرح 
گــواه بــود. جامعــه آمــاری شــامل  گــروه  پیش آزمون-پس آزمــون و 
تیســم شــهر تبریــز بــود که 

ُ
کــودکان بــا اختــال طیــف ا تمامــی مــادران 

کــودکان اســتثنایی  کــز آموزشــی  در ســه ماهــه اول ســال 1401 بــه مرا
آمــاری روش هــای  نمونــه  تعییــن حجــم  بــرای  نمودنــد.  مراجعــه 
پیشــنهاد  بــه  بنــا  پژوهــش  ایــن  در  کــه  دارد  وجــود  مختلفــی 
آزمایشــی و نیمه آزمایشــی 15  صاحب نظــران بــرای پژوهش هــای 
گرفتــه می شــود. نمونــه آمــاری شــامل  گــروه در نظــر  نفــر بــرای هــر 
ک هــای ورود  گرفتــن ما بــا در نظــر  کــه  بــود  از مادرانــی  30 نفــر 
گــروه  بــه مطالعــه بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب و در 2 
آمــاری  گــواه جایگزیــن شــدند. نحــوه انتخــاب نمونــه  آزمایشــی و 
در  مشــکل  پرسشــنامه های  ابتــدا  کــه  بــود  بدین صــورت  نیــز 
نظــم بخشــی هیجانــی و خودکارآمــدی والدینــی در بیــن مــادران 
کــه یــک انحــراف معیــار باالتــر از  مراجعه کننــده اجــرا شــد و مادرانــی 
ــک  ــن ی ــی و همچنی ــی هیجان ــاس نظم بخش ــروه در مقی گ ــن  میانگی
گــروه در مقیــاس خودکارآمــدی  انحــراف معیــار پایین تــر از میانگیــن 
گرفتــه  والدینــی دریافــت نمودنــد، به عنــوان نمونــه آمــاری در نظــر 
شــامل  پژوهــش  بــه  ورود  ک هــای  ما مطالعــه،  ایــن  در  شــدند. 
تیســم، دامنــه 

ُ
کــودک بــا اختــال طیــف ا گاهانــه، داشــتن  رضایــت آ

ک هــای خــروج شــامل ناقــص یــا  ســنی 25 تــا 50 ســال و نیــز ما
مخــدوش بــودن پرسشــنامه ها، داشــتن 3 بــار غیبــت یــا بیشــتر در 

جلســات مداخلــه بــود. 

4. self-regulation in the parenting relationship
5. compassion for self and child

1. listening with full attention
2. non-judgmental acceptance of self and child
3. emotional awareness of self and child
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۱آذر و دی ۴ 0 ۱

ابـزار

1( مقیاس مشـکل در نظم بخشی هیجانی1 

گراتــز و  کــه توســط  گویــه ای اســت  ایــن مقیــاس یــک ابــزار 36 
روئمــر )36( ســاخته شــده و توســط خانــزاده، ســعیدیان، حســین 
چــاری و ادریســی )37( در نمونه هــای ایرانــی هنجاریابــی شــده 
نظم بخشــی  در  دشــواری  معمــول  ســطح  مقیــاس  ایــن  اســت. 
هیجانــی افــراد را در 6 حــوزه شــامل؛ عــدم پذیــرش پاســخ های 
گویــه(، مشــکل در درگیــر شــدن در رفتــار هدفمنــد )5  هیجانــی )6 
گاهــی هیجانــی  گویــه(، فقــدان آ کنتــرل تکانــه )6  گویــه(، مشــکل در 
هیجــان  تنظیــم  راهبردهــای  بــه  محــدود  دسترســی  گویــه(،   6(
اندازه گیــری  گویــه(   5( هیجانــی  وضــوح  فقــدان  و  گویــه(   8(
یــک  طریــق  از  مقیــاس  ایــن  در  گویه هــا  نمره گــذاری  می کنــد. 
گویه هــای 1،  درجه بنــدی لیکــرت 5 درجــه ای صــورت می گیــرد. 
2، 6، 7، 8، 10، 17، 20، 22، 24 و 34 دارای نمره گــذاری معکــوس 
کثــر نمــره در ایــن پرسشــنامه 36 و 180  هســتند. حداقــل و حدا
و حــد متوســط نمــره نیــز 108 اســت. نمــرات باالتــر نشــان دهنده 
گراتــز و روئمــر  دشــواری های بیشــتر در نظم بخشــی هیجانــی اســت. 
)36( روایــی مقیــاس را از طریــق تحلیــل عاملــی تأییــد و پایایــی 
گــزارش  کل مقیــاس 0/93  کرونبــاخ بــرای  آن را بــا اســتفاده از آلفــای 
ــکاران پایایــی زیرمقیاس هــای پرسشــنامه را  ــزاده و هم ــد. خان کردن
کرونبــاخ، در دامنــه بیــن 0/86 تــا 0/88 و  آلفــای  بــا اســتفاده از 
ضریــب پایایــی بازآزمایــی زیــر مقیاس هــای پرسشــنامه را پــس از 
کرده انــد )37(. همچنیــن  گــزارش  تــا 0/91  از 0/79  یــک هفتــه 
خانــزاده و همــکاران در بررســی ســاختار عاملــی و روایــی ســازه 
ــر  ــی زی ک ــی ما ــد و روای ــاس را تأئی ــی مقی ــاختار 6 عامل ــاس، س مقی
ــراب  ــردگی و اضط ــیاهه های افس ــا س ــنامه را ب ــای پرسش مقیاس ه

آورده انــد )37(. بــک از 0/11 تــا 0/51 به دســت 

2(خودکارآمدی والدینی2
، جکسـون  ایـن مقیـاس در سـال 1996 توسـط دومـکا، اسـتورزینگر
بـا  مرتبـط  امـور  در  والدیـن  خودکارآمـدی  ارزیابـی  بـرای  روسـاد  و 
کارایـی و ناامیـدی والدیـن را در مواجهـه بـا  والدگـری تهیـه شـده و 
موقعیت هـای تعاملـی بـا فرزنـد، توانایی آنها را در حل تعارض های 
والدگـری  بـا  مرتبـط  امـور  در  را  مقاومت شـان  و  والد-فرزنـدی 
مثبـت  )5 عبـارت  مـاده   10 دارای  ایـن سـنجش  ارزیابـی می کنـد. 
لیکـرت  مقیـاس  براسـاس  آن  نمره گـذاری  و  منفـی(  عبـارت   5 و 
 ،3 ،1 تـا 7 »همیشـه« اسـت )38(. پرســـش های  1 »بنـدرت«  از 
در  بـاال  نمـره  نمره گـذاری می شـود.  به صـورت معکـوس   8 و   6  ،5
ایـن آزمـون خودکارآمـدی والدینـی بـاال و نمـره پاییـن خودکارآمـدی 
همسـانی  همـکاران  و  دومـکا  می دهـد.  نشـان  را  پاییـن  والدینـی 
درونی این مقیاس را در مادران انگلیسـی زبان با سـطح اقتصادی 
کرونباخ 0/70 و در بررسـی دیگر با 94 مادر  متوسـط ضریب آلفای 
کرونبـاخ را 0/68  انگلیسـی زبـان بـا سـطح اقتصـادی پاییـن آلفـای 
کرده انـد )38(. در ایـران نیـز اعتبـار سـازه ایـن سـنجش بـا  گـزارش 
کتشـافی بررسـی شـد و نتایج نشـان داد  اسـتفاده از تحلیل عاملی ا
کـه همـه ماده هـای آن روی یـک عامـل بارگـذاری می شـود و اعتبـار 
از  اسـتفاده  بـا  و   0/76 کرونبـاخ  الفـای  ضریـب  از  اسـتفاده  بـا  آن 

کـردن برابـر 0/73 بـود )38(.  روش دونیمـه 

معرفـی برنامه مداخله

گاهانه:  در این پژوهش مداخله براساس برنامه والدگری ذهن آ
راهنمای متخصصان سامت روانی بوگلس، لنتون و رستیفو )38( 
کاهش تنیدگی  که مبتنی بر اصول اساسی دو روی آورد  انجام شد، 
گاهی  گاهی و شـــناخت درمانی مبتنی بر ذهــن آ براساس ذهــن آ
گروهی اجـرا شـــد.  اســـت و در قــالب 8 جلسه 2 ساعته به شکل 

خاصه محتوای این بسته در جدول )1( ارائه شده است.

گاهانه جدول 1(محتوایجلسههایوالدگریذهنآ

محتواعنوان

توضیحاصول)والدگریتکانشی(،تمثیلخلبانخودکار1.والدگریخودکار

2.والدگریباذهنآغازگر
،بازخـوردمهربانـی،موانـع مقابـلحالـتبـودن،دیـدنفرزنـدبـاذهـنآغازگـر حالـتانجـامدادندر

تفسـیرها و انتظارهـا گاهـی، تمریـنذهنآ

3.ارتباطمجددبابدندر
موقعیتهایوالدگری

شـرایطتنیدگیوالدگری-بازشناسـی حواسبدنی-هشـیاریبهتجاربخوشایند-مشـاهدهبدندر
شـرایطتنیدگی محدودیتها-شـفقتخـوددر

2. Parenting Self-Agency Measure )PSAM(1. difficulties in emotion regulation scale )DERS(
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محتواعنوان

گاهانهبهجای 4.جایگزینیپاسخآ
گاهانهبهتنیدگیوالدگری کنشغیرآ وا

تنیدگـی، تشـدید  در  افـکار  تأثیـر تنیدگـی، کـردن رهـا و گرفتـن والدگـری، تنیدگـی پذیـرش و گاهـی آ
تنیدگـی بـه کنـشدهـی وا بـهجـای پاسـخدهی

5.طرحوارههاوالگوهایوالدگری
کـردنوبـودنبـاهیجانهـایشـدید،هشـیاریبـه کودکـیوالـد،تحمـل بازشناسـیالگوهـایدوران

تنبیهگر/پرتوقـع والـد و آسـیبپذیر/عصبانی کـودک طرحوارههـای

6.تعارضهایوالد-فرزندی
کـردنرابطـه،توجـهبـههیجانهـایدرونـی گسسـتهشـدنوترمیـم کی، گیـری،توجـهاشـترا دیـدگاه

فرزنـدان

7.عشقورزیوپذیرشمحدودیتها
گاهانه، ذهنآ تنظیم محدودیتها، به هشیاری فرزند، و خود با دوستی مهربانی، عشقورزی و شفقت

محدودیتها

والدگری گاهانهدر 8.آغازسفرذهنآ
گزینیبرایتمرین-نحوه دسـتاوردهایشـخصیاعضا-تعیینچشـماندازیبرایآینده-هدف مرور

خـودوفرزند مراقبـتاز

روش اجرا 

آمـوزش و پـرورش  بعـد از اخـذ مجوزهـای الزم و ارائـه بـه اداره 
از  بعـد  شـد.  مراجعـه  مربوطـه  مـدارس  بـه   ، تبریـز شـهر  اسـتثنایی 
بـا هـــماهنگی مدیریـت مدرسـه  شناسـایی دانش آمــوزان هـدف، 
گرفتـه شـــد. در صـورت موافقـت  کودکـــان تمـاس  بـا والدیـن ایـن 
والدیـن بـرای مــشارکـــت در مـــطالعه از مــادران دعـوت شـد تـا بـه 
اهـداف  مـادران مراجعه کننـده  بـرای  کننـد. سـپس  مدرسـه مراجعـه 
بـرای شــــرکت در  پژوهــــش تشــــریح شــــد و در صـــورت رضـــایــــت 
گرفـت  قـرار  والدیـن  اختیـار  در  پژوهـش  پرسشـنامه های  پژوهـش 
و اطاعـات الزم بـرای تمـاس بعـدی اخـــذ شـــد. در مـــرحله بعـد 
آنهـا  نمـره  کـه  مادرانـی  از  نفـر   30 بـا  و  بررسـی شـده  پرسشـنامه ها 
یـک انحـراف معیـار باالتـر از میانگیـن همـه شـرکت کنندگان بـود و 
ک هـای خـروج بودنـد، تمـاس  ک هـای ورود و فاقـد ما حائـز ما
آنهـا دعـوت شــــد در مــــدرسه حـــضور یابنـد. در  گرفتـه شــــد و از 
گـواه 15 نفـری  آزمایشـی و  گـروه  آزمودنی هـا به تصـادف در 2  ادامـه 
گـروه  آزمـــــودنی هـــای  گــمـــارش  فـــرایند  از  بعـد  جایگزیـن شـدند. 
والـــدگری  آمـــوزش های  میـزان 8 جلسـه 2 ساعــتـــه  بـه  آزمایشـی 
گـواه  گـروه  آزمودنی هـای  امـا  نمودنـد،  دریافـت  را  گاهــانه  ذهــن آ
گروه انتظار  که در  گفته شـد  مــداخـــله ای دریافت نکردند و به آنها 
قـرار دارنـد. در نهایـت بعـد از اتمـام دوره آموزشـی پرسشـنامه های 
گـروه  آزمـون در اختیـار شـرکت کنندگان 2  پژوهـش در مرحلـه پـس 
گفتـه شـد  آزمودنی هـا  کـه بـه همـه  گرفـت. شـایان  ذکـر اسـت  قـرار 
کامـًا اختیاری اسـت و همچنین اطاعات  کـه شـرکت در پژوهـش 

آنهـا محرمانـه بـوده و نتایـج فقـط در جهـت اهداف پژوهشـی مورد 
رضایـت  بـا  آزمودنی هـا  همـه  همچنیـن  می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده 
در  پژوهـش  ایـن  همچنیـن،  کردنـد.  شـرکت  مطالعـه  در  گاهانـه  آ
کمیتـه اخـاق در پژوهـش دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد تبریـز با کد 
IR.IAU.TABRIZ.REC.1401.127 تصویـب شـده اسـت. تجزیـه 
کوواریانـس تک متغیـری و  و تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از تحلیـل 

SPSS  نسـخه 26 انجـام شـد. چند متغیـری در برنامـه 

یافـــته هــا

در ایـن پژوهـش، میانگیـن سـنی بـرای گروه آزمایشـی 37 سـال، 
شـرکت کنندگان  کل  سـنی  میانگیـن  و   38/40 گـواه  گـروه  بـرای 
37/70 بـود. همچنیـن، از 30 نفـر شـرکت کننده پژوهش در 2 گروه 
آزمایشـی و گـواه، 5 نفـر دارای تحصیـات ابتدایـی و راهنمایـی، 16 
نفـر دبیرسـتان و دیپلـم، 6 نفـر لیسـانس و 3 نفـر فوق لیسـانس و 

باالتـر بودنـد.  
میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد نمـرات پیش آزمـون و پس آزمـون 
گـواه در جـدول )1( ارائه  گـروه آزمایشـی و  متغیرهـای پژوهـش در 2 
شـده اسـت. همچنیـن در ایـن جـدول نتایج آزمون شـاپیرو-ویلک 
گـزارش شـده  گروه هـا  بـرای بررسـی نرمـال بـودن توزیـع متغیرهـا در 
اسـت. بـا توجـه بـه ایـن جـدول، نتایـج آزمـون شـاپیرو-ویلک بـرای 
تمامـی متغیرهـا معنـا دار نیسـت، بنابرایـن می توان نتیجـه گرفت که 

توزیـع ایـن متغیرهـا نرمال اسـت.
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گواه گروهآزمایشیو دو جدول 4-1(شاخصهایتوصیفینمراتپیشآزمونوپسآزموندر

سطح معناداریآماره S-Wانحراف استانداردمیانگینگروهمرحلهمتغیر

پیشآزمون
18/602/230/880/05آزمایشی

19/203/000/940/40گواهعدمپذیرش

پاسخهایهیجانی
پسآزمون

16/472/470/910/16آزمایشی

18/532/990/970/85گواه

پیشآزمون
16/201/780/950/56آزمایشی

15/471/300/960/66گواهمشکلدرگیریشدن

رفتارهدفمند در
پسآزمون

13/801/470/940/56آزمایشی

15/131/850/950/57گواه

پیشآزمون
21/732/220/930/32آزمایشی

کنترلتکانه مشکل
22/472/690/910/21گواه

پسآزمون
19/402/290/900/15آزمایشی

22/072/280/890/08گواه

پیشآزمون
18/002/070/960/72آزمایشی

گاهیهیجانی فقدانآ
17/732/080/920/18گواه

پسآزمون
15/871/680/960/75آزمایشی

16/931/380/940/44گواه

پیشآزمون
29/532/130/950/70آزمایشی

28/872/720/970/65گواهدسترسیمحدودبه

راهبردتنظیمهیجان
پسآزمون

26/132/130/940/50آزمایشی

28/132/900/900/11گواه

پیشآزمون
16/131/880/960/65آزمایشی

فقدانوضوحهیجانی
16/601/350/970/69گواه

پسآزمون
13/671/170/890/06آزمایشی

15/331/340/950/57گواه

پیشآزمون
41/477/740/950/56آزمایشی

46/406/710/940/34گواه

پسآزمون
42/874/080/970/88آزمایشی

44/074/060/960/69گواه

ان
یج

 ه
یم

نظ
ر ت

ی د
وار

ش
د

خودکارآمدی والدینی

گاهانه بر دشواری در تنظیم  جهت بررسی تأثیر والدگری ذهن آ
هیجان از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج آزمون 
و پس آزمون دشواری  رگرسیون پیش آزمون  بررسی همگنی شیب 

که شیب  گواه نشان داد  آزمایشی و  گروه  در تنظیم هیجان در 2 
گروه برابر است  )F=1/237 ،P=0/28(.  نتایج  رگرسیون در هر 2 
گروه ها  آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیر وابسته در 
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تنظیمهیجان گواهدردشواریدر گروههایآزمایشیو کواریانستکمتغیریبرایبررسیتفاوت جدول 2(نتایجآزمونتحلیل

توان آزمونمجذور اتاSSdfMSFPمنبع

1202/0722601/03664/4490/0000/8271الگویتصحیحشده

327/2721327/27235/0930/0000/5651پیشآزمون

860/1361860/13692/2330/0000/7741گروه

251/795279/326خطا

در  دشـواری  متغیـر  بـرای   F آمـاره   ،)2( جـدول  بـه  توجـه  بـا 
کـه  اسـت  معنـادار   0/000 سـطح  در   )92/233( هیجـان  تنظیـم 
گـروه در سـطح دشـواری در تنظیـم هیجـان  نشـان می دهـد بیـن 2 
در  اتـا  مجـذور  میـزان  همچنیـن  دارد.  وجـود  معنـاداری  تفـاوت 
از  گروهـی، 77 درصـد  کـه عضویـت  جـدول )2( نشـان می دهـد 
تغییـرات دشـواری در تنظیـم هیجـان را تبیین می کنـد. نتایج تحلیل 
گـروه  کـه میانگیـن تصحیح شـده پس آزمـون  کوواریانـس نشـان داد 
آزمایشـی در دشـواری در تنظیـم هیجـان )105/378( و میانگیـن 
کـه بـا توجـه به آماره F در سـطح 0/000  گـواه )116/088( بـود  گـروه 
آمـوزش  کـه  گفـت  معنـادار اسـت. بـا توجـه بـه ایـن یافتـه  می تـوان 
کاهـش سـطح دشـواری در تنظیـم  گاهانـه موجـب  والدگـری ذهن آ

تیسـم می شـود. 
ُ
کـودکان بـا اختـال طیـف ا هیجـان  مـادران 

گاهانه  والــدگــری ذهن آ آمــوزش  تأثیر  بررسی  همچنین، جهت 
درگـــیری  مـــشکل  هیجانی،  پاســخ های  پذیری  عــدم  کاهــش  بر 
گاهی هیجانی،  آ کنترل تکانه، فقدان  در رفـــتار هــدفمــند، مشکل 
دسترسی مـــحدود به راهبردهای تنظیم هیجان و فقدان وضوح 
کوواریانس چندمــتغیری اســـتفاده شـــد. نتایج  هـیجانی از تحلیل 
آزمون بررسی هـمگنی شیب رگـرســیون پیش آزمون و پس آزمون 
عدم پذیری پاسخ های هیجانی، مشکل درگیری در رفتار هدفمند، 
گاهی هیجانی، دسترسی محدود به  آ کنترل تکانه، فقدان  مشکل 
گروه های  راهبردهای تنظیم هیجان و فــقدان وضوح هیجانی در 
گـــروه  که شـــیب رگرســــیون در هــر 2  گـــواه نشــان داد  آزمـــایشی و 
برای  لوین  آزمون  نتایج   .)F=0/617  ،P=0/753( است  برابر 
نشــان  گــروه ها  در  وابسته  مـــتغیرهــای  واریانس  همـگــنی  بررسی 
 ،P=0/80( هیجانی  پاسخ های  پذیرش  عدم  واریانس  که  داد 

 ،P=0/47( هــدفمـــند  رفـــتار  در  درگـــیـــری  مـــشکل   ،)F=0/064
 ،)F=0/304 ،P=0/58( کــنترل تکــانــه F=0/539(، مـــشکــل در 
گاهی هیجانی )F=0/010 ،P=0/92(، دسترسی محدود  آ فقــدان 
فقدان  و   )F=0/436  ،P=0/51( هیجان  تنظیم  راهــبردهای  به 
است.  برابر  گــروه هـــا  در   )F=0/015  ،P=0/90( هــــیجانی  وضوح 
کوواریانس متغیرهای  کــس برای بررسی ماتریس  آزمون ام با نتایج 
که ماتریس  گواه نیز نشان داد  گروه  گروه آزمایشی و  وابسته در بین 
 ،P=0/431( گــروه برابر اســت کوواریانس مــتغیرهای وابســـته در 2 
بارتلت  دو  خی  آزمون  نتایج   .)Box's M=25/739  ،F=1/020
پاسخ های  عدم پذیری  بین  معناداری  یا  کرویت  بررسی  برای 
کنترل تکانه،  هیجانی، مشکل درگیری در رفــتار هــدفمــند، مشکل 
تنظیم  راهبردهای  به  محدود  دسترسی  هیجانی،  گاهی  آ فقــدان 
آنها  بین  رابطه  که  داد  نشان  هیجانی  وضوح  فقدان  و  هیجان 
معنادار است )X2=55/414، df=20 ، P=0/000(. پس از بررسی 
آزمـــون  نتایج  کوواریانس چــندمــــتغیری،  پـــیش فــرض های تحلیل 
گــروه در عـــدم پذیری پاســخ های هــیجانی،  که بین 2  نشـــان داد 
فقدان  تکانه،  کنترل  مشکل  هدفمند،  رفتار  در  درگیری  مــــشکل 
گاهی هـیجانی، دسترسی مـــحدود به راهـــبردهای تنظیم هیجان  آ
 ،P=0/000( و فقدان وضوح هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد
Wilks' Lambda = 0/143 ،F=16/993(. بـــرای بررســـی اینکـــــه 
کدام یک از عدم پذیری پاسخ های  گواه در  گروه  آزمــایشی و  گروه 
تکانه،  کنترل  مشکل  هدفمند،  رفتار  در  درگیری  مشکل  هیجانی، 
تنظیم  راهبردهای  به  محدود  دسترسی  هیجانی،  گاهی  آ فقدان 
هیجان و فقدان وضوح هیجانی با یکدیگر تفاوت دارند در جدول )3( 

گزارش شده است. کوواریانس تک متغیری  نتایج تحلیل 

گروه ها  در  هیجان  تنظیم  در  دشواری  واریانس  که  داد  نشان 
تحلیل  نتایج   )2( جدول  در   .)F=0/308  ،P=0/58( است  برابر 

آزمایشی و  گروه های  کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت 
گزارش شده است. گواه در دشواری در تنظیم هیجان 
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تنظیمهیجان مؤلفههایدشواریدر گواهدر گروه گروهآزمایشیو کواریانستکمتغیریبرایبررسیتفاوت جدول 3( نتایجآزمونتحلیل

SSdfMSFpتوان آزمونمجذور اتا

191/215727/31611/4940/0000/7851عدمپذیرشپاسخهیجانی

رفتارهدفمند 57/28678/1845/2670/0010/6260/983درگیریدر

کنترلتکانه 162/416723/20213/6300/0000/8131مشکل

گاهیهیجانی 57/85078/26410/4790/0000/7691فقدانآ

174/021724/86014/6060/0000/8231دسترسیمحدودبهراهبرد

35/59475/0853/7410/0080/5430/917فقدانوضوحهیجانی

15/905115/9056/6920/0170/2330/696عدمپذیرشپاسخهیجانی

رفتارهدفمند 25/826125/82616/6230/0000/4300/973درگیریدر

کنترلتکانه 35/026135/02620/5760/0000/4830/991مشکل

گاهیهیجانی 10/243110/24312/9880/0020/3710/931فقدانآ

46/199146/19927/1420/0000/5520/999دسترسیمحدودبهراهبرد

19/922119/92214/6560/0010/4000/955فقدانوضوحهیجانی

مؤلفه های دشواری در تنظیم هیجان

ده
حش

حی
تص

ی
گو

ال
وه

گر

پذیــرش  عــدم  بــرای   F آمـــــاره   ،)3( جـــــدول  بــه  توجـــــه  بــا 
پاســخ های هیجانــی )6/692(، مشــکل درگیــری در رفتــار هدفمنــد 
گاهــی  آ فقــدان   ،)20/576( تکانــه  کنتــرل  مشــکل   ،)16/623(
هیجانــی )12/988(، دسترســی محــدود بــه راهبردهــای تنظیــم 
در   )14/656( هیجانــی  وضــوح  فقــدان  و   )27/142( هیجــان 
گــروه در این  کــه نشــان می دهــد بین 2  ســطح 0/001 معنــادار اســت 
مؤلفه هــا تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. همچنیــن میــزان مجــذور 
گروهــی، 23/3  کــه عضویــت  اتــا در جــدول )3( نشــان می دهــد 
درصــد از تغییــرات عــدم پذیــرش پاســخ های هیجانــی، 43 درصــد 
درصــد   48/3 هدفمنــد،  رفتــار  در  درگیــری  مشــکل  تغییــرات  از 
کنتــرل تکانــه، و 37/1 درصــد تغییــرات فقــدان  تغییــرات مشــکل 
گاهــی هیجانــی، 55/2 درصــد تغییــرات دسترســی محــدود بــه  آ
راهبردهــای تنظیــم هیجــان و 40 درصــد تغییــرات فقــدان وضــوح 
هیجانــی را تبییــن می کنــد. نتایــج میانگین هــای تصحیح شــده در 
ــروه آزمایشــی در عــدم  گ ــن  ــه میانگی ک پس آزمــون نشــان می دهــد 
در  درگیــری  مشــکل    ،)16/728( هیجانــی  پاســخ های  پذیــرش 
 ،)19/588( تکانــه  کنتــرل  مشــکل   ،)13/483( هدفمنــد  رفتــار 
ــه  ــحدود ب ــترسی مـــ ــیجانی )15/780(، دســ ــی هــــ گـاهـ ــدان آ فقــــ
راهبردهــای تنظیــم هیجــان )25/817( و فقــدان وضــوح هیجانــی 

گــواه در ایــن مؤلفه هــا به ترتیب  گــروه  )13/636(  کمتــر از میانگیــن 
و   )28/449(  ،)17/020(  ،)21/879(  ،)15/451(  ،)18/272(
کــه  گفــت  )15/364( اســت. بــا توجــه بــه ایــن یافته هــا می تــوان 
کاهــش عــدم پذیــرش  گاهانــه موجــب  آمــوزش والدگــری ذهن آ
ــار هدفمنــد، مشــکل  پاســخ های هیجانــی، مشــکل درگیــری در رفت
بــه  محــدود  دسترســی  هیجانــی،  گاهــی  آ فقــدان  تکانــه،  کنتــرل 
راهبردهــای تنظیــم هیجــان و فقــدان وضــوح هیجانــی در مــادران 

تیســم می شــود. 
ُ
کــودکان بــا اختــال طیــف ا

بـر  گاهانـه  ذهن آ والدگـری  تأثیـر  بررســی  بـرای  ادامــــه،  در 
کوواریانـس تک متغیـری اسـتفاده  خودکارآمـدی والدینـی از تحلیـل 
آزمـون بررسـی همگنـی شـیب رگرسـیون پیش آزمـون و  شــد. نتایـج 
گـواه  آزمــایـشــــی و  گـروه  پس آزمــــون خودکـارآمـــدی والدینـی در 2 
 ،P=0/92(  گروه برابر است که شیب رگرسیون در هر 2  نشان داد 
بـرای بررسـی همگنـی واریانـس  آزمـون لویـن  نتایـج    .)F=0/237
کـه واریانـس خودکارآمـدی  گـــروه ها نشـان داد  مـــتغیر وابســـته در 
گروه ها برابر اسـت )F=2/25 ،P=0/144(. در جدول  والدینی در 
تفـاوت  بررسـی  بـرای  تک متغیـری  کوواریانـس  تحلیـل  نتایـج   )4(
گـزارش شـده  گـواه در خودکارآمـدی والدینـی  گروه هـای آزمایشـی و 

اســت.
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گواهدرخودکارآمدیوالدینی گروه گروهآزمایشیو کواریانستکمتغیریبرایبررسیتفاوت جدول 4(نتایجآزمونتحلیل

توان آزمونمجذور اتاSSdfMSFPمنبع

812/5672406/284123/5330/0000/9011الگویتصحیحشده

771/7341771/734234/6500/0000/8971پیشآزمون

91/748191/74827/8960/0000/5081گروه

88/799273/289خطا

خودکارآمـدی  متغیـر  بـرای   F آمـاره   ،)4( جـدول  بـه  توجـه  بـا 
نشـان  کـه  اسـت  معنـادار   0/000 سـطح  در   )27/896( والدینـی 
تفـاوت  والدینـی  خودکارآمـدی  سـطح  در  گـروه   2 بیـن  می دهـد 
معنـاداری وجـود دارد. همچنیـن میـزان مجـذور اتـا در جـدول )4( 
تغییـرات  از  درصـد   50/8 گروهـی،  عضویـت  کـه  می دهـد  نشـان 
کوواریانـس  خودکارآمـدی والدینـی را تبییـن می کنـد. نتایـج تحلیـل 
آزمایشـی  گـروه  کـه میانگیـن تصحیـح شـده پس آزمـون  نشـان داد 
گـواه  گـروه  میانگیـن  و   )46/994( والدینـی  خودکارآمـدی  در 
کـه بـا توجـه بـه آمـاره F در سـطح 0/000 معنـادار  )43/473( بـود 
کـه آمـوزش والدگـری  گفـت  اسـت. بـا توجـه بـه ایـن یافتـه  می تـوان 
مـادران  والدینـی  خودکارآمـدی  بهبـود  موجـب  گاهانـه  ذهن آ

می شـود.  تیسـم 
ُ
ا طیـف  اختـال  بـا  کـودکان 

بحـث و نتیجه گیری

والدگـری  آمـوزش  اثربخشـی  تعییـن  هـدف  بـا  پژوهـش  ایـن 
گاهانـه بـر دشـواری در تنظیـم هیجـان و خودکارآمـدی والدینی  ذهن آ
تیسـم انجام شـد. یافته های 

ُ
کـودکان بـا اختـال طیـف ا در مـادران 

گاهانه مـــنجر  آمــــوزش والدگـری ذهـــن آ کـه  پژوهـــش نشـــان داد 
هیجـان  تنظیـم  در  دشـواری  در  گروه هـا  بیـن  معنـا دار  تفـاوت  بـه 
هیجانـی،  پاسـخ های  پذیـرش  عـدم  شـامل  آن  مؤلفه هـای  و 
تکانـه،  کنتـرل  رفتـار هدفمنـد، مشـکل  بـا  مشـکل در درگیـر شـدن 
گاهـی هیجانـی، دسترسـی محـدود بـه راهبردهـای تنظیـم  فقـدان آ
هـــــیجان و فـــقدان وضـــوح هــــیجانی شــــده اسـت. به طوری کـه، 
کاهـش میانگیـن نمـرات  گاهانـه منجـر بـه  آمـوزش والدگـری ذهن آ
و  هیجـان  تنظیـم  در  دشـواری  در  آزمایشـی  گـروه  شـرکت کنندگان 
عـدم پذیـرش پاسـخ های هیجانـی، مشـکل در درگیر شـدن بـا رفتار 
گاهی هیجانی، دسترسـی  هدفمنـد، مشـکل کنتـرل تکانـه، فقـدان آ
محـدود بـه راهبردهـای تنظیـم هیجـان و فقـدان وضـوح هیجانـی 
کـرد  گـواه شـده اسـت. ازایـن رو می تـوان مطـرح  گـروه  در مقایسـه بـا 
گاهانـه بـر دشـواری در تنظیـم هیجـان  کـه آمـوزش والدگـری ذهن آ

و ابعـاد عـدم پذیـرش پاسـخ های هیجانی، مشـکل در درگیر شـدن 
گاهـی هیجانـی،  آ کنتـرل تکانـه، فقـدان  بـا رفتـار هدفمنـد، مشـکل 
دسترسـی محـدود بـه راهبردهـای تنظیـم هیجـان و فقـدان وضـوح 
اثربخـش  تیسـم 

ُ
ا طیـف  اختـال  بـا  کـودکان  مـادران  در  هیجانـی 

امیرفخرایـی،  بدیعـی،  یافته هـای  از  بخشـی  بـا  یافتـه  ایـن  اسـت. 
و  بورگــــــدورف   ،)29-27( آیدیـن   ،)39( مــــحمدی  و  ســــماوی 
کــاچــادور و مـــوریرا )34(، مــــاه، مـــــوری، لـوک و  همکــاران )28(، 
ایـن  در  دارد.  همسـویی   )33( کانـوارو  و  موریـرا  و   )40( ســـربرت 
والدگـری  کـه  دارنـد  اشـاره  نیـز  پژوهش هـا  از  برخـی  نتایـج  رابطـه، 
هیجـان،  تنظیـم  مشـکات  بـا  قابل توجهـی  به طـور  گاهانـه  ذهن آ
دلبسـتگی  سـطح  والدینـی،  اسـترس  کاهـش  کـودک،  سـازگاری 
والد-فرزنـدی، انعطاف ناپذیـری، و نظـم جویـی شـناختی هیجـان 
ارتبـاط دارد )33, 34, 41(. در توضیـح ایـن یافتـه می تـوان مطـرح 
کـه به جـای توجـه  کـه در ایـن روش مـادران آمـوزش می بیننـد  کـرد 
تیسـتیک 

ُ
کـودک ا بـه مشـکات درونـی و رفتارهـای مشـکل آفرین 

و آسـیب ها و اسـترس خودشـان، بـر لحظـه حـال و رویدادهـای در 
شـامل  گاهانـه  ذهن آ والدگـری   .)41( شـوند  متمرکـز  جریـان  حـال 
گاهـی هشـیارانه از تعامل هـای والد-فرزنـدی، داشـتن دیـدگاه باز  آ
و غیـر قضاوتـی همـراه بـا توجـه بـه لحظـه کنونـی، تـاش بـرای پذیرا 
، هیجان هـا و رفتارهـای  بـودن، شـــفقت و مهربانـی در برابـر افـکار
، هیجان هـا و نیازهـای فرزنـدان  خـــود هــمراه بـا بازشـــناسی افکـــار
کــنتـــــرل  گاهانه از طریق  اســـت )33(. آمــــوزش والــــدگری ذهـــن آ
اسـترس والدگـری و پیشـگیری از پاسـخ های افراطـی بـه رفتارهـای 
بیـن  منفـی  چالش هـای  کاهـش  باعـث  تیسـتیک 

ُ
ا کـودکان  منفـی 

کودکان  والد و فرزند و افزایش تجربه های موفق در مدیریت رفتار 
آموزشـی  شـیوه  ایـن  کـه  اسـت  آن  اهمیـت  حائـز  نکتـه  می شـود. 
بیـن  موفقیـت  کسـب  و  خانوادگـی  موفـق  تعامل هـای  افزایـش  بـا 
فـردی در درجـه اول در خانـواده موجـب بـاور بـه توانایی مدیریت 
و ایجـاد اثـرات مثبـت اجتماعـی بـر اعمـال کودکان می شـود )34(؛ 
در نتیجـه ایـن شـیوه آموزشـی از طریـق کاهـش تعامل هـای منفـی و 
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استرس بین والد و فرزند باعث کاهش دشواری در تنظیم هیجان 
کـه در آمـوزش والدگـری  مـادران می شـود. تبییـن دیگـر ایـن اسـت 
گریـز  گاهانـه، والـد، الگوهـا و مدل هـای پاسـخ دهی جنـگ،  ذهن آ
و درجـازدن را بـا اسـتفاده از مثال هـای شـخصی می آمـوزد و قـادر 
می شـود الگـوی پاسـخ دهی رایـج خـود را در مواجهـه بـا مشـکات 
پاسـخ های  فرصـت  بینـش  کسـب  بـا  و  کنـد  شناسـایی  والدگـری 
کسـب بینـش در  هشـیارانه تر را به دسـت آورد )42(. به عبارتـی، بـا 
کنترل تکانه،  فراینـد پاسـخ دهی، مادر می تواند مشـکات مرتبط بـا 
راهبردهـای  بـه  محـدود  دسترسـی  و  هدفمنـد  رفتـار  بـا  درگیـری 
تنظیـم هیجـان را بهبـود بخشـد و بتوانـد در مواجـه بـا نامایمـات 
گسـترده ای داشـته باشـد و پاسـخ های هشـیارانه ای  خزانـه رفتـاری 
در  هــــمچنین،  کـــند.  اتخـاذ  هیجانـی  دشـوار  موقعیت هـای  در 
فرزنـدان  بـا  وی  متقابـل  روابـط  در  کـه  می پذیـرد  والـد  روش  ایـــن 
همـواره اختافاتـی وجـود خواهـد داشـت و والدگـری در مواقعـی 
و  نمی کننـد  رهـا  را  فرزنـدان  والدیـن  امـا  می شـود؛  چالش برانگیـز 
کـه  آنـان بیـان می کننـد  اسـتانداردها و انتظـارات واضحـی را بـرای 
کـه  نمـود  باشـد. می تـوان اشـاره  آنهـا  بـا فرهنـگ و سـن  متناسـب 
گسـترده ای در مـادر نیازمنـد پذیـرش  دسـتیابی بـه چنیـن دیـدگاه 
گاهی هیجانـی بهتر و وضوح  بیشـتر پاسـخ های هیجانـی خویـش، آ
ک، شـدید  کنـار آمـدن بـا احساسـات دردنـا هیجانـی باالتـر اسـت. 
بااین حـال،  ک بسـیار سـخت اسـت.  گاهـی اوقـات حتـی ترسـنا و 
آنهـا درواقـع  گاهـی بیشـتر نسـبت بـه  آ پذیـرش ایـن احساسـات و 
کنـد.  کمـک  تعـادل عاطفـی  و  تنظیـم هیجـان  بهبـود  بـه  می توانـد 
همچنیـن، ایـن شـیوه والدگـری از طریق اسـتفاده هم زمان از اصول 
گاهـی نقـش مهمـی در بهبـود روابـط  والدگـری و مداخـات ذهـن آ
گاهـی  آ ایجـاد  بـا   ، والدیـن و فرزنـدان دارد )27(؛ به عبارت دیگـر
گاه بهتـر می تواننـد  آ بـا فرزنـدان، والدیـن ذهـن  ذهنـی در تعامـل 
پاسـخ های  از  همچنیـن  و  خـود  کـودک  احساسـات  و  رفتارهـا  از 
به وضـوح  و  گاه شـوند  آ رفتارهـا  آن  بـه  شـناختی و هیجانـی خـود 
می تواننـد  بهتـر  آنهـا  نتیجـه،  در  یابنـد.  دسـت  باالتـری  هیجانـی 
کمتـری نسـبت بـه فرزنـدان  کنشـی  کننـد و موضـع وا خودتنظیمـی 
چرخه هـای  از  تـا  می دهـد  اجـازه  آنهـا  بـه  کـه  نماینـد  اتخـاذ  خـود 
کننـد  کنش پذیـری و تعامـات ناسـازگار والدیـن اجتنـاب  منفـی وا
کـه  کننـد  انتخـاب  را  والدینـی  رفتارهـای  و  کننـد  قطـع  را  آنهـا  یـا 
آنهـا سـازگار باشـد. درنتیجـه عوامـل  باارزش هـا و اهـداف والدینـی 
گاهانـه بتوانـد  کـه آمـوزش والدگـری ذهن آ مذکـور باعـث می شـوند 
مـادران  در  هیجانـی  تنظیـم  فرایندهـای  بهبـود  در  مؤثـری  نقـش 

تیسـم داشـته باشـد.
ُ
کـودکان بـا اختـال طیـف ا

گاهانه  که آموزش والدگری ذهن آ یافته دیگر پژوهش نشان داد 
گروه هـا در خودکارآمـدی والدینـی  بیـن  بـه تفـاوت معنـا دار  منجـر 
گاهانـه  ذهن آ والدگـری  آمـوزش   ، به عبارت دیگـر اسـت.  شـده 
آزمایشـی  گـروه  منجـر بـه افزایـش میانگیـن نمـرات شـرکت کنندگان 
گـواه شـده اسـت.  گـروه  بـا  در خودکارآمـدی والدینـی در مقایسـه 
گاهانـه  ذهن آ والدگـری  آمـوزش  کـه  کـرد  مطـرح  می تـوان  ازایـن رو 
طیـف  اختـال  بـا  کـودکان  مـادران  در  والدینـی  خودکارآمـدی  بـر 
تیسـم اثربخـش اسـت. ایـن یافتـه بـا یافته هـای مهـری و همـکاران 

ُ
ا

)32(، محمـدی و همـکاران )38(، شـریفی ریگـی و همـکاران )30(، 
توضیـح  در  دارد.  همسـویی   )43( چـو  و   )35( همـکاران  و  لیـو 
والدگـری  آمـوزش  در  کـه  نمـود  مطـرح  می تـوان  پژوهـش  یافتـه 
والدیـن،  توجـه  تقویـت  طریـق  از  می شـود  تـاش  گاهانـه  ذهن آ
بـه  مربـوط  تنیدگی هـای  بـه  آنهـا  هشـیاری  و  گاهـی  آ افزایـش 
کنش گـری والدیـن در موقعیت هـای تعاملـی  کاهـش وا والدگـری، 
بـه  کارآمـد  نا والدگـری  الگوهـای  نسـلی  بیـن  انتقـال  کاهـش  و 
کــــمک  والد-فرزنـدی  رابـــطه  ارتقـای  و  والدینـی  خـــودکارآمدی 
والدگـری  آمــــوزش  از  اصلـی  هــــدف  و  چــــهارچوب   .)44( شـود 
گاهانـه ایـن اسـت کـه والدیـن بـا دیدگاهـی مبتنـی بر شـفقت،  ذهن آ
مهربانـی، پذیـرش و درک همدالنـه بـه تعامل با خود و فرزندانشـان 
مقابـل  طـرف  و  خـود  عملکـرد  نحـوه  و  پویایی هـا  بـه  و  بپردازنـد 
و  تکالیـف   .)44( باشـند  هشـیار  و  گاه  آ روزانـه  تعامل هـای  در 
تمرین هـای ایـن روی آورد تاشـی بـرای ایجـاد تـوازن و تعادل میان 
توجـه بـه خـود و توجـه بـه فرزنـد در مسـند والدگـری اسـت )43(. 
کشـفیات خـود را از خصوصیـات مثبـت  در ایـن مداخلـه، مـادران 
مـرور  را  چیزهایـی  همـه  و  او  بـا  تعاملـی  مثبـت  وجـوه  فرزندشـان، 
کـه طـی سـالیان متمـادی به دلیـل تمرکـز بـر دشـواری های  می کننـد 
و  پنداشـت ها   پیـش  قضاوت هـا،  از  گرفته انـد.  نادیـده  ارتباطـی 
و  می شـوند  گاه  آ فـردی  بیـن  تعامل هـای  در  برچسب هایشـان 
نقـش ایـن قضاوت هـا و برچسـب ها را در ایجـاد سـازه های ذهنـی 
از خـود و فرزنـدان، تشـدید هیجان هـای منفـی و تضعیـف  ثابـت 
توانایـی در مهـار چالش هـای والدگـری بررسـی می کننـد. همچنیـن 
تمرین هـای شـفقت و مهـرورزی، میـزان تجربـه روزانـه هیجان هـای 
مثبـت چـون عشـق، شـادی و رضایتمنـدی را در مـادران افزایـش 
سـبک  مثبـت  وجـوه  می کنـد  کمـک  آنهـا  بـه  و   )35( می دهـد 
دربـاره  سرسـختانه  قضـاوت  از  و  شناسـایی  را  خـود  والدگـری 
پرهیـز  خـود  تیسـتیک 

ُ
ا کـودک  بـا  ارتباطـی  و  تربیتـی  شکسـت های 

کـه مـادر بتوانـد بـا عدسـی شـفقت و مهربانـی بـه خـود  کننـد. زمانـی 
کـودک نمی پـردازد و ایـن تغییـر  کنـد، بـه سـرزنش گری خـود یـا  نـگاه 
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گام مهمـی در افزایـش احسـاس همدلـی و خودکارآمـدی  دیـدگاه 
موقعیت هـای  در  خودمراقبتـی  توجـه  ایجـاد  و  والدگـری  در  والـد 
گاهانـه ممکـن اسـت  تنیدگـی زا اسـت. همچنیـن، والدگـری ذهن آ
تیسـتیک ایجـاد 

ُ
کـودک ا ارزیابی هـای شـناختی دقیق تـری از رفتـار 

کنـد، و بـه والدیـن ایـن امـکان را می دهـد تـا بـا نیازهـای فرزندشـان 
هماهنگی بیشـتری داشـته باشـند و از بسـیاری از جنبه های زندگی 
گاهی بیشـتری داشـته باشـند.  کـه بـر رفتـار کـودک تأثیر می گذارند، آ
کمتـری  کـودک درگیـر می شـوند بـه احتمـال  کـه بـا  درنتیجـه، زمانـی 
می تواننـد  بهتـر  و  می کنـد  سـرزنش  را  خـود  ناعادالنـه  به صـورت 
کشـمکش های والد-فرزنـدی را عادی سـازی نماینـد. لـذا، چنیـن 
فراینـدی ممکـن اسـت باعـث شـود والدین احسـاس شایسـتگی و 
خودکارآمـدی بیشـتری داشـته باشـند و در هنـگام بـروز مشـکات، 

کننـد. کمتـری را تجربـه  اسـناد منفـی مرتبـط بـا والدگـری 
از محدودیت هـای مهـم پژوهـش حاضـر می تـوان بـه اسـتفاده 
در  پیشـنهاد می شـود  نمـود.  اشـاره  نمونه گیـری هدفمنـد  از روش 
تعـداد  بـا  تصادفـی  نمونه گیـری  روش هـای  از  آتـی  پژوهش هـای 
در  انـدک   

ً
نسـبتا نمونـه  حجـم  شـود.  انجـام  بیشـتر  نمونه هـای 

دیگـر  از  بلندمـدت  در  درمانـی  نتایـج  پیگیـری  عـدم  و  گروه هـا 
طرح هـای  از  می شـود  پیشـنهاد  بـود.  پژوهـش  محدودیت هـای 
نتایـج  بلندمـدت جهـت پیگیـری  بـا دوره هـای پیگیـری  تصادفـی 
آمـوزش  بـودن  اثربخـش  بـه  توجـه  بـا  شـود.  اسـتفاده  درمانـی 
آموزشـی  ایـن مداخلـه  گاهانـه پیشـنهاد می شـود  والدگـری ذهن آ
بـرای بهبـود فرایندهـای تنظیـم هیجانـی و خودکارآمـدی والدینـی 

گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مشـاوره  کـز  مرا در  مـادران 

سپاسگزاری

مراحـل  در  کـه  کسـانی  و  پژوهـش  شـرکت کنندگان  تمامـی  از 
سپاسـگزاری  صمیمانـه  بودنـد،  مطالعـه  اجـرای  یاری گـر  مختلـف 

می شـود. 
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