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زهرا بندار كاخكي و همكاران

نتايج اين پژوهش بیانگر افزايش ذهن آگاهي در بافت

فرزندپروری حوزهی نسبتاً جديدی است که توجه

فرزندپروری در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری بود (.)1

پژوهشهای زيادی را به خود جلب کرده است؛ زيرا

ذهنآگاهي 3يعني تجربه سرکوب نكردن يا غلو نكردن

فرزندپروری تالشي است که برای رسیدن نوزاد انسان به بلوغ

احساساسات .افكار و هیجانات منفي با گشودگي و آگاهي و

الزم و ضروری است ()1؛ تالش برای ارتقای سالمت روان

حضور پويا در لحظه با اجتناب تجربهای و خود-شفقتي رابطهای

کودکان ،نیازمند توجه به نوع فرزندپروری والدين در سالهای

تنگاتنگ دارد .در واقع ذهنآگاهي حالتي غیرقضاوتي و پذيرا

نخستین زندگي کودک است .از اين رو آموزشِ والدين به

از ذهن است که در اين حالت افراد افكار و احساسات خود را

عنوان اصلي ضروری در بهبود زندگي فرزندان و رفع مشكالت

همان گونه که هستند ،بدون تالش برای سرکوبي يا انكار آنها

آنها بايد مورد توجه قرار بگیرد ( .)6فرزندپروری ذهنآگاهانه،1

مشاهده ميکنند( .)8در موقعیت فرزندپروری ،ذهن آگاه بودن

يک مفهوم تازهای در مطالعات فرزندپروری است و به عنوان

يعني آوردن توجه و آگاهي متمرکز به زمان حال ،نگرش باز و

مجموعهای از شیوهها يا مهارتهای والدين توصیف شده است

پذيرا نسبت به افكار ،احساسات و رفتارها ،عكس العمل مناسب

که به دنبال تقويت آگاهي لحظه به لحظه در روابط والدين و

در موقعیتهای تنش زای زندگي از جمله تربیت ( )10 ,1که

فرزند است ( )3و نوع خاصي از فرزندپروریِ هدفمند و

مخالف با اجتناب از تجربهی هیجانهای فرزندان و اقدام در اين

غیرقضاوتي است که بر حضور آگاهانه والدين در زمان حال و

موقعیتها است .ازين رو اجتناب تجربهای 1تالشي برای اجتناب

توجه به کودک بدون پیش داوری تاکید دارد ( .)1تحت شرايط

از افكار ،احساسات ،خاطرات ،احساس بدني و ديگر تجارب

تنیدگي ،مهارتهای فرزندپروری برای اکثر والدين ،رنگ

دروني ( )11و عدم تمايل به تجربه کردن اين رويدادها و

ميبازند ()1؛ با اين حال ،فرزندپروری ذهنآگاهانه باعث

تالشهای عمدی برای کنترل يا فرار از آنها اطالق ميشود(.)16

پیشرفت در فرزندپروری تحت شرايط تنیدگي زياد و همچنین

به نظر ميرسد که اين فرآيند از طريق تقويت منفي حفظ

کمک به والدين دارای فرزند با نشانههای آسیبهای رواني شده

ميشود يعني در کوتاه مدت باعث آسودگي ميشود و احتمال

است ( .)5آموزش فرزندپروری ذهنآگاهانه هم برای

ماندگاری رفتار اجتناب را افزايش ميدهد .عدم تمايل دائمي

خانوادههای دارای فرزند با اختاللهای رواني و هم برای

(عادتي) برای تجربه افكار و احساسات ناخوشايند (اجتناب و

والديني که تنیدگي والديني يا مشكالت والدگری را تجربه

بازداری اين تجارب) با دامنه وسیعي از مشكالت ارتباط دارد

ميکنند ،مداخلهای موثر است ( .)2نتايج پژوهش چاپلین 6و

( .)13پژوهشهای بسیاری نشان دادند که شدت اجتناب

همكاران ( )7نشان داد رويكرد فرزندپروری ذهنآگاهانه در

تجربهای در اختاللهای تنیدگي و اضطرابي باال است(.)11

مقايسه با ديگر مدلهای آموزشي فرزندپروری ،تنیدگي والدين

اجتناب تجربهای با هیجانات منفي و مشكالت مقابلهای ارتباط

را بیشتر کاهش داده است .طبق مطالعهی بهبهاني و همكاران ()9

دارد( .)15اين افراد نسبت به هر دو محرکهای خوشايند و

آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه باعث کاهش تنیدگي

ناخوشايند تجارت هیجاني را شديدتر تجربه ميکنند(.)12

والديني ،تعامل منفي والد-فرزند و ويژگيهای مشكل ساز

اجتناب تجربهای نقش مهمي را در سبب شناسي ،حفظ و

فرزندان در گروه مداخله شد .محققان در مطالعات ديگر

شكلگیری شكلهای مختلف آسیب شناسي رواني دارد و عامل

بررسي کردند که آيا اين برنامه ،ذهن آگاهي را به همان

آسیب پذيری مهمي برای پريشاني هیجاني است ( .)17در

اندازهی ذهن آگاهي در بافت فرزند پروری افزايش ميدهد ،که

پژوهشي که بر روی 71والد و  76کودک هدف در ده گروه
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اجرا شد ،اثربخشي فرزندپروری ذهن آگاهانه را بر اجتناب

شفقتي ،ذهن آگاهي و بهزيستي نشان دادهاند .خود-شفقتي

تجربي و تنیدگي والدين بررسي کردند که در پسآزمون و

باعث کاهش ريسک ابتال به اختاللهای رواني و کاهش

پیگیری کاهش معناداری در اجتناب تجربي و تنیدگي والديني

الگوهای ناکارآمد شناختي و رفتاری شده است .برای مثال

گزارش شد که بیانگر میزان کمتری از اجتناب تجربهی

خودشفقتي باعث کاهش خطر ابتال به افسردگي ميشود (,60

هیجانهای خود و فرزندشان بود به عالوه کاهش تنیدگي

.)61
خود شفقتي تا حدود زيادی به بخشش نزديک است اما با

والديني که در پیگیری نیز معنادار بود اما افزايش نیافت(.)1
از آنجايي که شدت اجتناب تجربهای بیشتر با استفاده از

قضاوت کردن خود يا توجیه کردن خود و دلیل تراشي متفاوت

خودتخريبي ،انكار و خودسرزنشي نیز بیشتر همراه است()15

است؛ همچنین که مطالهای نشان داد ،خود-شفقتي با رضايت

وجود مداخالت و برنامههای آموزشي که به کاهش اجتناب

بیشتر در روابط ،بخشش بیشتر و رفتارهای تدافعي کمتر (مثل

تجربهای و افزايش مهارتهای خود شفقتي در برابر خود

انزوا ،سلطه گری و پرخاشگری کالمي کمتر) ارتباط دارد ()66

سرزنشي منجر شوند ،ضروری است .اساس برنامه فرزندپروری

( .)63در پژوهش باگلز و همكاران( ،)1اثربخشي آموزش

ذهن آگاهانه بر شفقت و مهرباني برای والدين و فرزندان قرار

فرزندپروری ذهن آگاهانه بر روی  11والد دارای کودک با

دارد که برای رويارويي با رنج اجتناب ناپذير در خانوادهها

انواع اختاللهای رواني که برای اولین بار مولفه خودشفقتي در

ضروری است .خود-شفقتي 1تمايلي برای مهربان ،گرم ،دلسوز

نسخه نهايي برنامه آموزشي وارد شده بود بررسي شد ،نتايج

و پذيرا بودن نسبت به خود با وجود درد و رنج و ناکامي و

حاکي از افزايش میزان فرزندپروری ذهن آگاهانه با بیشترين

شكست به جای خود انتقادی و تجربه هیجانهای منفي است

اندازه اثر( )1/3در اين پژوهش و افزايش ذهن آگاهي عمومي و

( .)19شفقت با خود ،ساده و درعین حال پاد زهری قوی در

انعطاف پذيری رواني و کاهش میزان اجتناب تجربهای والدين و

برابر گرايش به بينقص بودن به عنوان والد است( .)1به گفته

تنیدگي والديني و عاليم دروني سازی و برون سازی هم در

نف 6خود شفقتي با آگاهي (در لحظهای که زجری به ما تحمیل

کودک و هم در والدين بود .عالوه بر اين در خصوص اهمیت

ميشود) ،مهربان بودن با خود (پاسخ با مهرباني به زجرهايي که

شفقت به خود در اين پژوهش نیز ارزيابي انجام شد که با نمره

داريم) ،ارتباط با انسانیت معمول خود ( تمامي والدين اشتباهاتي

 9/1از ده ،اين مولفه اثرگذار در رابطه والد-فرزندی تلقي شد و

دارند) همراه است (.)19

در نسخه نهايي برنامه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه

مطالعات متعددی فوايد خودشفقتي را نشان دادهاند .برخي

ماندگار شد .در اين مدل ،آموزش شفقت در دو گام صورت

مطالعات حاکي از اين است که فرزندپروری آگاهانه با بهبود

ميگیرد اول شفقت و دلسوزی نسبت به خود و در گام دوم

ذهن آگاهي والدين و خودشفقتي آنها همراه است ،در حالي

شفقت و مهرباني نسبت به ديگران مطرح ميشود(.)1

که برخي ديگر نشان ميدهند که فرزندپروری ذهن آگاهانه

هم چنین ذهن اگاهي که مستلزم توجه منعطف به زمان حال

ميتواند استرس و تنیدگي والدين را کاهش داده و فرزندپروری

است ،بر اساس پژوهشهای مختلف توانايي شناخته شده است

مثبت را ارتقا دهد( .)3عالوه بر اين در مطالعهای نف و

که رابطه مثبت و معناداری با آگاهي از حاالت دروني ،انعطاف

گرمر( )18نشان دادند که شرکتکنندگاني که دورهی خود

پذيری شناختي ،تجربه پذيری ( برخالف اجتناب تجربي) و

شفقتي ذهن آگاهانه( 3)MSCرا گذراندهاند در مقايسه با

خودشفقتي دارد( .)61پژوهشها نشان داده است که

گروهي که در لیست انتظار بودهاند افزايش معناداری در خود

فرزندپروری ذهن آگاهانه با سطح باالتری از ذهن آگاهي،
خودشفقتي و سبک فرزندپروری مقتدرانه و میزان کمتری از

Self-Compassion

1

Neff
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تنیدگي والديني و سبک فرزندپروری سلطه گرايانه همراه است
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زهرا بندار كاخكي و همكاران

( .)3نتايج حاکي از آن است که آموزش فرزندپروری ذهن

دارای کودک پیش دبستاني که به پلي کلینیک دانشكده

آگاهانه ممكن است يک مداخله مؤثر باشد نه تنها برای

روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه فردوسي مشهد (در سال)82

خانوادههای دارای کودکاني با اختاللهای رواني که نیازمند

مراجعه نمودند .نمونه پژوهش  28نفر که پس از مصاحبه بالیني و

مراقبتهای رواني هستند بلكه برای والديني که تنیدگي والديني
يا مشكالت ناشي از فرزندپروری را تجربه ميکنند ،نیز
موثراست ( .)2با توجه به اينكه اکثر پژوهشهای انجام شده در
حیطه فرزندپروی ذهنآگاهانه و والدين تنیده ،متمرکز بر والدين

اجرای تست تنیدگي والديني آبیدين ( )PSIو کسب حداقل
نمره  620به عنوان مادر تنیده ،انتخاب شدند که نمونه نهايي
شامل  17مادر تنیده دارای کودک پیش دبستاني بود .سپس اين

با مشكالت و يا کودکان با نیازهای ويژه بوده و کمتر پژوهشي با

افراد در دو گروه آزمايش و مداخله نما به صورت تصادفي جای

هدف پیشگیری زودهنگام مشكالت در اين زمینه بر نمونههای

گذاری شدند .گروه آزمايش  63نفر و گروه مداخله نما شامل

غیر بالیني صورت گرفته است ،اهمیت برنامههای آموزشي

 61نفر بودند.گروه آزمايش  9جلسه مداخله آموزشي

پیشگیری زودرس آشكارتر ميشود .بنابراين در اين پژوهش
هدف از مداخله آموزشي زودهنگام برای پیشگیری از بروز
مشكالت عمیق والدين و فرزندان و پاسخ به اين مسئله است که
فرزندپروری ذهنآگاهانه تا چه میزان ميتواند سبب بهبود

فرزندپروری ذهن آگاهانه ،دريافت کردند و گروه مداخله نما 9
جلسه آموزش زبان انگلیسي دريافت کردند .تعداد نهايي اعضای
گروه آزمايش که در حداقل  2جلسه و جلسه پیگیری شرکت

اجتناب تجربهای و خود-شفقتي و ذهنآگاهي مادران دارای

داشتند  60نفر بود و گروه مداخله نما نیز به  60نفر تقلیل يافت.

کودک پیش دبستاني شود؟

پس از اجرای  9جلسه آموزش فرزندپروری ذهنآگاهانه ،با

روش کار

فاصله زماني  6ماهه يک جلسه پیگیری برگزار شد .دياگرام

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،با طرح شبه آزمايشي
و مراحل پیش آزمون /پس آزمون و پیگیری (دوماهه) و همراه

شرکت کنندگان در پژوهش در شكل 1و خالصه جلسات
مداخله فرزندپروری ذهنآگاهانه در جدول  1ارائه شده است.

با اجرای گروه مداخله نما بود .جامعه پژوهش متشكل از مادران
جدول  -5خالصه  9جلسه آموزش گروهي فرزندپروری مبتني بر ذهنآگاهي (برگرفته از مدل باگلز رستیفو)6013 ،
عنوان جلسه

محتوا

تمرين رسمي

*فرزندپروری غیرواکنشي

*وارسي بدن

*حالت انجام دادن-حالت بودن

*تمرين کشمش

*ديدن کودک با ذهن بكر

*وارسي بدن

*تنیدگي صبحگاهي از ديد دوست

*نگرش مهرباني

*مراقبه نشسته :تنفس

*فیلم گوريل

*بررسي موانع تمرين و انتظارات

*مراقبه ديدن

*تمرين قدرداني

*حس های بدني

*يوگا :دراز کشیده

*آگاهي از رويداد های خوشايند

*مراقبه نشسته :تنفس و بدن

 .1فرزندپروری خودکار

 .6فرزندپروری با ذهن بكر

 .3برقراری ارتباط با بدن خود به
عنوان يک والد

تمرين فرزندپروری ذهن آگاهانه

*تمرين تنیدگي صبحگاهي

* بررسي واکنشهای بدن به تنیدگي
فرزندپروری
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*مشاهدهی بدن در تنیدگي فرزندپروری

 .1پاسخ به جای واکنش به تنیدگي
فرزندپروری

* آگاهي و پذيرش تنیدگي فرزندپروری
* افكار چگونه تنیدگي را تشديد ميکنند
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* تنفس3دقیقه ای

*خود-شفقتي

*مراقبه نشسته :تنفس و بدن ،صدا و

*واکنش جنگ-گريز-میخكوب شدن و

افكار

رقص

*يوگای ايستاده

*تصور فرزندپروری ذهن آگاهانه

*تنفس  3دقیقه ای

*تنفس سه دقیقه ای

*شناسايي الگوهای کودکي خود
*مراقبه بدن ،صداها ،افكار و
.5الگوهای فرزندپروری و طرحواره
ها

*تحمل هیجان های شديد

هیجانات

*آگاهي از حالت های کودک عصباني و

*مراقبه در محیط داخلي

*تمرين شناسايي الگو های خود
*تحمل هیجانات شديد با مهرباني

آسیب پذير و والد تنبیه گر و سخت گیر
*ديدگاه گیری ،توجه مشترک ،گسیختگي
 .2تعارض و فرزندپروری

و ترمیم
*هماهنگي با حاالت هیجاني کودک

 .7عشق و محدوديت ها

*مراقبهی:آگاهي غیرانتخابي
* مراقبهی در محیط بیرون

*شفقت و عشق-محبت

*تصويرسازی :تعارض والد-فرزند
*ديدگاه ،گسستن و پیوستن

*تمرين 10دقیقه ای خود
*تصوير سازی :محدوديتها
*نقش بازی کردن :محدوديت ها

*دوستي با خود و کودک درون
*خودشفقتي

*من به چه چیزی نیاز دارم؟

*آگاهي و تنظیم محدوديت ها
*مرور رشد خود به صورت نمادين يا
 .9مسیر ذهن آگاهانه فرزندپروری

داستان-نگاه به آينده

*وارسي بدن-عشق و محبت

* اشتراک گذاری روند رشد به صورت
نمادين-تمرين قدرداني

*چگونه از خودم (و فرزندم) مراقبت کنم؟
پیگیری

*تجربیات ،موانع و مقاصد جديد

*وارسي بدن-مراقبه سنگ

*مراقبه کوهستان-آرزوی خوب

داده ها با استفاده از تحلیل واريانس با اندازهگیری های مكرر و تحلیل کوواريانس تک متغیره تجزيه و تحلیل شد.
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زهرا بندار كاخكي و همكاران

شكل ( -)1دياگرام شرکت کنندگان در پژوهش
عدم دستيابی به

ارزيابی جهت ورود به پژوهش ( 16نفر)

مالکهاي ورود ( 61نفر)
انصراف به علت سفر

83

تابستانی ( 5نفر)
انصراف به دليل بارداري

دريافت رضايت آگاهانه براي شرکت در پژوهش ( 74نفر)
38

( 6نفر)

تصادفی سازي ( 74نفر)

تکميل مطالعه ( 02نفر)

مداخله نما ( 07نفر)

آزمايش ( 02نفر)

تکميل مطالعه ( 02نفر)

عدم تمايل به ادامه

عدم تمايل به ادامه

شرکت در پژوهش

شرکت در پژوهش

( 7نفر)

پيشآزمون ( 02نفر)

پيشآزمون ( 02نفر)

پسآزمون ( 02نفر)

پسآزمون ( 02نفر)

پیگيري ( 02نفر)

پیگيري ( 02نفر)

( 7نفر)

ابزار پژوهش

فزون طلبي ،خلق ،نارسايي توجه /فزون کنشي ،تقويت گری) و

 .5شاخص تنیدگی والدینی :)PSI( 5اين شاخص توسط

قلمروی والدين (افسردگي ،دلبستگي ،محدوديتهای نقش،

آبیدين6و آبیدين ( )65ساخته شده است و پرسشنامهای است که

حس صالحیت ،انزوای اجتماعي ،روابط با همسر و سالمت

بر اساس آن ميتوان اهمیت تنیدگي در نظام والدين -کودک را

والد) .نمره گذاری به روش لیكرت بر حسب پاسخهای  1تا ( 5

ارزشیابي کرد .تعداد سواالت اين فرم پرسشنامه  101ماده اصلي

از کامال موافقم تا کامال مخالفم) انجام ميشود؛ آبیدين و

در دو قلمروی مربوط به والدين و کودک و  18ماده اختیاری به

آبیدين در يک گروه از مادران آمريكايي ضريب قابلیت اعتماد

عنوان مقیاس تنیدگي زندگي است .زير مقیاسهای مربوط به هر

همساني دروني اين پرسشنامه را برای کل پرسشنامه  0/83بدست

قلمرو عبارتند از قلمروی کودک (سازش پذيری ،پذيرندگي،

آوردند ( .)65ضريب اعتبار کل برای شاخص تنیدگي  0/98و

Parent Stress Index
Abidin, R

1
2

دامنه همبستگي تنیدگي والدين با پرسشنامه  CBCLاز  0/63تا
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 0/29محاسبه شد( .)62در اين پژوهش آلفای کرونباخ  0/99به

ضريب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای مهرباني به خود،

دست آمد.

قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انساني ،انزوا ،ذهنآگاهي

 .2پرسشنامه پذیرش و عمل -نسخه دوم:(AAQ-II) 5

و همانندسازی افراطي به ترتیب 0/86 ،0/99 ،0/81 ،0/97 ،0/93

اين پرسشنامه  10سوالي توسط بوند و همكاران 6وی ساخته شده

و  0/77بدست آمده است .در اين پژوهش آلفای کرونباخ 0/91

است که بر روی يک مقیاس لیكرت  7درجهای  ( 1به هیچ وجه

به دست آمد و فقط از نمره کل اين مقیاس استفاده شد.

در مورد من صدق نميکند) تا  ( 7همیشه در مورد من صدق

 .1مقیاس ذهنآگاهی ،توجه و هشیاری:(MAAS) 1

ميکند) نمره گذاری ميشود .اين پرسشنامه پذيرش ،اجتناب

اين مقیاس يک پرسشنامه  15سوالي است که توسط ريان و

تجربي و عدم انعطاف پذيری رواني را اندازه ميگیرد که نمرات

براون )6003( 2که به منظور اندازه گیری سطح هوشیاری و

باالتر بیانگر انعطاف پذيری رواني بیشتر است .سواالت ،1 ،3 ،6

توجه نسبت به رويدادهای جاری زندگي ساخته شده است .نمره

 9 ،7 ،5و  8نمره گذاری معكوس دارند .میانگین ضريب آلفا

گذاری در يک مقیاس لیكرتي  2درجهای از نمره يک برای

 0/91و اعتبار بازآزمايي در فاصله  3تا  16ماه به ترتیب  0/91و

(تقريبا همیشه) تا نمره  2برای تقريبا هرگز است .اين مقیاس يک

 0/78و آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/97تا  0/98بدست آمد(.)67

نمره کلي از ذهنآگاهي بدست ميدهد که دامنه آن  15تا 80

نسخه فارسي اين پرسش نامه نیز همساني دروني و ضريب

است و نمره باالتر بیانگر ذهنآگاهي بیشتر است .همساني

تنصیف ( )0/71-0/98قابل قبولي داشت ( .)16در اين پژوهش

دروني سوالهای مقیاس بر اساس ضريب آلفای کرونباخ از

آلفای کرونباخ  0/97به دست آمد.

 0/90تا  0/97گزارش شده است و روايي مقیاس با توجه به

 .3مقیاس خودشقفتی -فرم کوتاه :(SCS-SF) 3اين

همبستگي منفي با ابزارهای سنجش افسردگي و اضطراب و

مقیاس توسط ريس و همكاران 1در سال 6011ساخته شده است

همبستگي مثبت با ابزارهای سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود،

که شامل  12گويه است که پاسخهای آن در يک دامنه 5

کافي گزارش شده است( .)31در نمونه چیني نیز اين ابزار نرم

درجهای لیكرتي از ) 1تقريبا هرگز) تا ( 5تقريبا همیشه) قرار

شده و از اعتبار و روايي قابل قبولي برخوردار است( .)36در اين

ميگیرند .نمره باالتر سطح شفقت خود بیشتر را نشان ميدهد.

پژوهش میزان آلفای کرونباخ  0/93به دست آمد.

اين مقیاس سه مولفهی دو قطبي را در  2زير مقیاس مهرباني با
خود/خود-قضاوتي (معكوس) ،ذهنآگاهي /هماندسازی
افراطي (معكوس) و اشتراکات انساني و انزوا (معكوس) اندازه
گیری ميکند .نمره گذاری سواالت  11 ،8 ،9 ،1 ،1و  16به

پروتکل درمانی
در اين مطالعه ازپروتكل آموزش گروهي فرزندپروری مبتني بر
ذهنآگاهي (برگرفته از مدل باگلز رستیفو)6013 ،استفاده شد.

صورت معكوس انجام ميشود ( .)69فرم کوتاه با فرم بلند

نتایج

همبستگي بااليي ( )0/87 =rدارد و اعتبار بازآزمايي 0/86

دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS-23تجزيه و تحلیل شد.

گزارش شده است ( .)68در پژوهش شهبازی و همكاران ()30

شاخصهای آمار توصیفي (میانگین وانحراف استاندارد) و آمار
استنباطي (تحلیل واريانس با اندازه گیریهای مكرر 7و تحلیل

1

Acceptance and Action Questionnaire-II
Bond et al
3 Self-Compassion Scale- short form
4 Raes et al
2

Mindful Attention Awareness Scale

5

Brown, K., & Ryan, R

6

repeated measures analysis of variance

7
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کوواريانس تک متغیره) و نتايج آزمون لوين و کالموگروف

زهرا بندار كاخكي و همكاران

شناختي مادران دو گروه آزمايش و مداخله نما را نشان ميدهد.

اسمیرنوف در ادامه ارائه شده است .جدول  6مشخصات جمعیت
جدول  -2ويژگيهای جمعیت شناختي مادران (شرکت کنندگان)
گروه آزمايش (نمونه=)60

گروه مداخله نما (نمونه=)60

سن کودک (میانگین  ±انحراف معیار)

1/28 ± 2/61

1/51 ± 2/87

سن مادر ( میانگین  ±انحراف معیار)

5/63 ± 36/82

1/81 ± 36/75

تحصیالت ،تعداد (درصد)
ديپلم

)60( 1

)15 ( 3

فوق ديپلم

)10( 6

)10( 6

لیسانس

)10( 9

)50( 10

فوق لیسانس

)30( 2

)65( 5

فرزندان ،تعداد(درصد)
يک فرزند

)10( 9

)30( 2

دو فرزند

)10( 9

)50(10

سه فرزند

)60( 1

)60( 1

جدول  3میانگین و انحراف معیار دو گروه در پیش آزمون و

نتايج آزمون لوين برای بررسي برابری واريانسها در نمرات

پس آزمون و پیگیری نشان ميدهد .دادههای توصیفي به دست

اجتناب تجربهای ،خود-شفقتي و ذهنآگاهي نشان داد که بین

آمده در جدول شماره  ،6حاکي از اين است که میانگین و

واريانسها در تمام متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود

انحراف استاندارد گروهها در پیش آزمون ،پس آزمون و

ندارد( .)p <0/05نتايج آزمون کالموگروف اسمیرنوف نشان

پیگیری يكسان نیست و تفاوتهايي باهم دارند .به اين صورت

داد که اين آزمون برای متغیرهای اين پژوهش در گروههای

که نمرههای گروه آزمايش در مرحله پس آزمون و پیگیری در

مداخله نما و آزمايش و در مراحل پیش آزمون و پس آزمون و

نمره کلي اجتناب تجربهای ،خود-شفقتي و ذهنآگاهي نسبت به

پیگیری معني دار نشد ()p >0/05و بنابراين نتیجه گرفته ميشود

پیش آزمون بهبود يافته است .برای مشخص کردن میزان تفاوت

که توزيع دادهها نرمال بود .پس دو پیشفرض تحلیل

واقعي و معنادار از آزمون تحلیل واريانس با اندازه گیری مكرر

کوواريانس تک متغیره و تحلیل واريانس با اندازه گیری مكرر

استفاده شده است که در جدول  1نتايج آن ارائه شده است.

رعايت شده است.

جدول  -3ويژگيهای توصیفي دو گروه آزمايشي و کنترل در نمره اجتناب تجربهای ،خوشفقتي و ذهنآگاهي در پیش آزمون و پس
آزمون و پیگیری
گروه

متغیر

تعداد پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

آزمایش

اجتناب تجربهای 60

69/25

9/69

15/1

9/75

16/35

8/35

60

65/15

2/08

11/05

7/25

10/05

2/77

خود-شفقتي
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60

ذهنآگاهي
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32/9

5/26

51/95

7/16

18/8

7/16

69/65

7/97

69/6

7/78

69/1

7/37

مداخله نما خود-شفقتي

60

61/7

5/98

61/15

1/92

61/15

1/29

ذهنآگاهي

60

32/6

5/93

35/55

5/93

31/6

2/66

اجتناب تجربهای 60

جدول  -4ن تايج آزمون تحلیل واريانس با اندازه گیری مكرر برای معناداری تفاوت میانگین نمرات دو گروه آزمايشي و مداخله نما برای
اجتناب تجربهای ،خود-شفقتي و ذهنآگاهي
منبع

میانگین

df

F

P

ضريب ايتا

مجذورات
اجتناب تجربهای
خود-شفقتي
ذهنآگاهي

درون آزمودني

131203/009

757/15

1

0/00

0/85

بین گروهي

3655/609

19/31

1

0/00

0/36

درون آزمودني

109190/07

1121/786

1

0/00

0/82

بین گروهي

3218/009

39/822

1

0/00

0/502

درون آزمودني

188627/5

1882/987

1

0/00

0/89

بین گروهي

3516/53

35/5

1

0/00

0/19

نتايج جدول فوق نشان ميدهد که میانگین نمرات دو گروه باهم

از اثربخشي متغیر مستقل و حذف اثر پیش آزمون از تحلیل

تفاوت معناداری دارند( .)p <0/01به طوری که آموزش

کوواريانس تک متغیره نیز استفاده شد و تمامي نتايج مورد تايید

فرزندپروری ذهن آگاهانه در مرحله پس آزمون باعث افزايش

قرار گرفت .همچنین نتايج تحلیل کوواريانس بیانگر معناداری

معنادار انعطاف پذيری شناختي (نمرات باال بیانگر انعطاف

نمرات آزمودنيهای گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل به

پذيری روانشناختي بیشتر و اجتناب تجربهای کمتر است) ،خود-

واسطه مداخله آموزش گروهي فرزندپروری مبتني بر ذهن

شفقتي و ذهنآگاهي در گروه آزمايشي شده بود .برای اطمینان

آگاهي است( )p <0/01که نتايج در جدول  5و  2آمده است.

جدول  -1نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیره تاثیر آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر میزان اجتناب تجربهای ،خود-شفقتي و
ذهنآگاهي در پیش آزمون -پس آزمون گروههای مداخله نما و آزمايش
اجتناب تجربهای

خود-شفقتي

ذهنآگاهي

منبع

میانگین مجذورات

F

df

P

پیش آزمون

1189/810

18/97

1

0/00

گروه

6750/672

81/5

1

0/00

پیش آزمون

292/71

68/03

1

0/00

گروه

6571/66

109/7

1

0/00

پیش آزمون

511/18

12/13

1

0/00

گروه

6565/52

78/63

1

0/00

زهرا بندار كاخكي و همكاران

 -01اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهنآگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای ،خود-شفقتی و ذهنآگاهی

جدول  -6نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیره تاثیر آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه بر میزان اجتناب تجربهای ،خود-شفقتي و ذهنآگاهي در پیش آزمون-
پیگیری گروه های مداخله نما و آزمايش
اجتناب تجربهای

خود-شفقتی

ذهنآگاهی

منبع

میانگین مجذورات

F

df

P

پیش آزمون

1612/56

30/38

1

0/00

گروه

1927/51

12/22

1

0/00

پیش آزمون

519/10

67/32

1

0/00

گروه

6679/12

113/27

1

0/00

پیش آزمون

523/58

17/1

1

0/00

گروه

6333/61

70/78

1

0/00

بحث ونتیجه گیری

جهت که فرزندپروری ذهن آگاهانه در اين پژوهش ذهن

فرزندپروری حوزهی نسبتا جديدی است که توجه پژوهشهای

آگاهي عمومي را افزايش نداده است.

زيادی را به خود جلب کرده است؛ زيرا فرزندپروری تالشي

عالوه بر اين چندين پژوهش اثر برنامه فرزندپرروی ذهن آگاهانه

است که برای رسیدن نوزاد انسان به بلوغ الزم و ضروری است

را بر تنیدگي والديني بررسي کردهاند و نشان دادند که اين

()1؛ تالش برای ارتقای سالمت روان کودکان ،نیازمند توجه به

رويكرد بر بهبود تنیدگي والديني موثر بوده است ()7( )31( )1

نوع فرزندپروری والدين در سالهای نخستین زندگي کودک

( .)9از منظر تكاملي استرس و تنیدگي در موقعیتهای تنشزای

است .از اين رو آموزشِ والدين به عنوان اصلي ضروری در

فرزندپروری منجر به فرزندپروری واکنشي ،مضطربانه و فوق

بهبود زندگي فرزندان و رفع مشكالت آنها بايد مورد توجه قرار

حفاظتي ميشود .تنیدگي مادران حاصل تنش افراطيِ وابسته به

بگیرد ( )6لذا مطالعه حاضر به بررسي عوامل موثر در اين مساله

تعامالت مادر و کودک است .شواهد نشان ميدهد وقتي مادران

پرداخته است.

تنیده يا افسرده هستند يا از استرس حاد رنج ميبرند و يا

هدف مطالعه حاضر بررسي اثربخشي آموزش فرزندپروری

تعارضاتي در روابط شان تجربه ميکنند ،احتماالً در

ذهنآگاهانه بر بهبود اجتناب تجربهای ،خود-شفقتي و

فرزندپروری کارآمد که پاسخگو و حساس نسبت به فرزندانشان

ذهنآگاهي مادران تنیده دارای کودک پیش دبستاني بود.

باشند ،با مشكالتي مواجه ميشوند ( .)10ازين رو شناسايي

يافتههای حاصل از بررسي متغیرهای اجتناب تجربهای،

موقعیتهای تنیدگي زای والدين ،فرزندان و کسب مهارتهای

خودشفقتي و ذهن آگاهي مادران گروه آزمايش نسبت به گروه

برخورد صحیح با فرزندان از الزامات فرزندپروری است که در

مداخله نما در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت آماری

اين پژوهش به اثرات آن از رويكرد فرزندپروری ذهن آگاهانه

معناداری را نشان دادند بطوری که مداخله فرزندپروری ذهن

پرداخته شد .يكي از اهداف فرزندپروری ذهن آگاهانه ،پیشرفت

آگاهانه منجر به کاهش اجتناب تجربهای (افزايش انعطاف

در فرزندپروری تحت شرايط تنیدگي زياد است .در اين

پذيری رواني) و افزايش خود-شفقتي و ذهن آگاهي مادران

رويكرد ،تمرکز اولیه آموزش به جای مشكالت رفتاری کودک

تنیده گروه آزمايش شد .يافتههای اين پژوهش همسوست با

بر تنیدگي ،رنج و آسیب شناسي رواني والدين-در صورت

مطالعات ()61( )18 ,2( )3( )1از اين جهت که اجتناب تجربي

وجود -ميباشد(.)1

را کاهش و انعطاف پذيری رواني و خودشفقتي و ذهن اگاهي را

هم چنین ،از جمله ويژگيهای اختالل های اضطرابي و

افزايش مي دهد و ( )33ازين جهت که منجر به افزايش ذهن

آسیبهای ناشي از تنیدگي اجتناب يا فرار از موقعیتها يا

آگاهي ميشود .همچنین با نتايج پژوهش ( )5ناهمسوست ازين

محرکهای تنش زا ست که به صورت اجتناب تجربهای تعريف
ميشود :تالشي برای اجتناب از افكار ،احساسات ،خاطرات،
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احساس بدني و ديگر تجارب دروني ( )11و عدم تمايل به تجربه

کرده باشد( .)18به همین دلیل است که خودشقتي منجر به

کردن اين رويدادها و تالشهای عمدی برای کنترل يا فرار از

کاهش تنیدگي والدين ميشود.

آنها( .)16پیامد فوری اين تالشها رهايي آني از حالتهای

اجرای تمرينهای ذهن آگاهي با بكارگیری بخش قشری و

آزارنده ايست که فرد در حال تجربه کردن شان بوده است ولي

پیش پیشاني مغز فعالیت زير قشری مغز را که مربوط به حالت

در طوالني مدت شدت ،فراواني و مدت زمان اين تجارب

هیجاني (غمگیني ،تنیدگي و خشم) است ،مديريت ميکند.

آزاردهنده به حدی ميرسد که فرد زندگياش را محدود

والديني که در تنظیم هیجانهايشان مشكل دارند ،انعطاف

ميکند و هرکاری برای رهايي ازين حالتها انجام ميدهد

پذيری رواني کمتر و اجتناب تجربهای بیشتری داشته و قادر به

(.)11

تحمل مشكالت و چالشهای زندگي و ناراحتي نیستند که اين

آنچه از تاريخچه تكاملي متوجه ميشويم اين است که

امر منجر به آسیب های رواني و سالمت روان کمتر

همیشه نیاز داشتهايم که بین مقتضیات فرزندپروری و مراقبت

ميشود( .)16ازين رو فرزندپروری ذهن آگاهي با آموزش

کردن از خودمان تعادل ايجاد کنیم ،ما فقط زماني ميتوانیم از

تمرينهای ذهن آگاهي به والدين ،باعث شد آنها فارغ از شرايط

فرزندمان مراقبت کنیم که منابع کافي برای مراقبت از خودمان و

زندگي ،گذشته و آينده شان ،ظرفیت خود را برای ذهن آگاهي

فرزندانمان در اختیار داشته باشیم .وقتي نیازهای جسمي و

و شفقت و انعطاف پذيری رواني(کاهش اجتناب تجربهای) در

هیجاني فرزندپروری بیشتر از توان مان ميشود ،ممكن است

طي تمرينهای گروهي افزايش دهند (.)1

احساس تنیدگي ،خستگي ،بي کفايتي ،افسردگي و خود انتقادی

مادراني که از شیوههای تربیتي ذهن آگاهانه استفاده

داشته باشیم .بسیاری از ما بهعنوان والدين ممكن است خود را

مينمايند ،به فرزندان خود مشتاقانه گوش داده و آنها را بدون

نقد کنیم و اين نقد را زماني که نسبت به فرزندان خود کم صبر

قضاوت ميپذيرند و بدين وسیله رابطة صمیمانه و خوبي را با

بودهايم يا اشتباهاتي (که بهعنوان والدين امری معمول و

فرزندان برقرار نموده و منجر به بهبود تعامالت ميشوند .مادران

اجتنابناپذير است) را تكرار کردهايم ،انجام دهیم .از طرفي اگر

با اين روش ميتوانند از انگیزههای عادتي رهايي يابند که اين

همین اتفاق برای دوست ما رخ بدهد ،احتماالً بیشتر به همدردی

نیز به نوبة خود منجر به افزايش و بهبود تعامالت بین آنها و

وشفقت با او تكیه مي کنیم .پژوهش ها نشان ميدهد در اين

فرزندان شان ميشود( )35و نهايتا منجر به پذيرش هیجانات

لحظات والدين بیشتر از همیشه به خود-شفقتي نیاز دارند.

شديد فرزندشان و اجتناب کمتر نسبت به آنها مي شود(.)16

بنابراين تمرين ذهن آگاهي سنتي نه تنها بر ذهن آگاهي به عنوان

تكیه بر يافتهها و تبیینهای اين پژوهش و بررسي آثار

يک مهارت فردی تاکید ميکند بلكه با هدف انسان مشفقتر

پژوهشي در اين زمینه نشان ميدهد که ذهن آگاهي در بهبود

شدن پیش ميرود( .)1برخي از والدين که تحت آموزش برنامه

تنیدگي والديني رويكردی قابل پذيرش و مداخلهای امیدبخش

فرزندپروری ذهن آگاهانه بودند بیان کردند که خودشفقتي را،

برای متخصصان حیطه سالمت روان و خانواده با هدف بررسي و

راهي برای آرام کردن خود يافتهاند .درست مانند اين است که

رفع مشكالت والدين در اين دورهی مهم تحولي است .به واقع

آنها خود را بغل کرده باشند و يا دست دور گردن خود انداخته

رويكرد فرزندپروری ذهن آگاهانه به عنوان مداخلهای نوين ،با

باشند .اين کار حسهای زيادی را به همراه خواهد داشت:

کاهش تنیدگي والديني منجر به افزايش سالمت رواني والدين و

تحقیقات نشان داده است اگر ما خود را در آغوش بگیريم و

افزايش شفقت به خود ميشود که با کاهش میزان اجتناب

سعي در تسلي دادن به خود باشیم ،اين کار باعث آزاد شدن

تجربهای فرصت تجربهگری را به والدين و کودک ميدهد.

اکسیتوسین ميشود .درست مانند زماني که ديگری ما را آرام

اين پژوهش با دو محدوديت رو به رو بود .نخست اينكه به
دلیل عدم حضور پدر و کودک در جلسات آموزشي ،تعمیم

زهرا بندار كاخكي و همكاران

شفقتی و ذهنآگاهی- خود، اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهنآگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای-02

مداخالتي مختلف کودکان و پدران نیز همراه با مادران تحت

 هم چنین برای.يافتهها به جامعه با محدوديت همراه است

 هم چنین مقايسه.آموزش مداخالت ذهن آگاهي قرار گیرند

انتخاب نمونه از جمعیت غیر بالیني به گزارش شخصي افراد با

اثربخشي فرزندپروری ذهنآگاهانه با ديگر رويكردهای

 پرسشنامهها عالوه بر اينكه.پرسشنامههای خودسنجي اکتفا شد

فرزندپروری به متخصصان برای انتخاب مداخالت اثربخشتر

در مدت زمان کوتاهي اطالعات ارزشمند و گستردهای در

.کمک ميکند

. ممكن است دارای سوگیری نیز باشند،اختیار ميگذارند
پیشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي در قالب طرحهای
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was investigating the effectiveness
of mindful parenting training on improvement of experiential avoidance,
self-compassion and mindfulness in stressed mothers with preschooler child.
Methods: The design of the present study is experimental with pre-test,
post-test and follow-up with sham group. Participants of 40 mothers with
preschool children who were randomly divided into experimental and sham
groups. The experimental group received 8 sessions of 2-hour mindful
parenting educational intervention and the sham group received 8 sessions
of 2-hour English language training. For measuring experiential avoidance,
self-compassion, mindfulness, in order Acceptance, Action Questionnaire-II
(AAQ-II), Self-Compassion Scale- short form (SCS-SF), and Mindful
Attention Awareness Scale (MAAS) were used. Questionnaires were used in
3 phases including pre-test, post-test and two month-follow-up. Statistical
analysis of data based on repeated measures analysis of variance and
covariance
Results: The findings showed that the mean scores on the experimental
avoidance, self-compassion and mindfulness variables in the experimental
group at the post-test and follow-up phase were significantlyhigher than the
intervention group(p <0.01).
Conclusion: The results of this study indicate that mindful parenting
training is effective on improving the experience avoidance and promoting
self-compassion and mindfulness of mothers with preschool children.
Key words: Mindful Parenting, experiential avoidance, self-compassion,
stressed mothers

