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 چکیده 
این  هدف آگاهتعیین    پژوهش از  والدگری ذهن  آموزش  بر    انه اثربخشی 

  ی شده و برون سازی ساز  روند  مشکالتو  شناختی هیجان مادران    تنظیم

بوددارای عالئم اضطرابی  ی  دبستان شیپ  کودکان  شده روش    .شهر تهران 

پیش طرح  با  آزمایشی  نیمه  با  پس-آزمونپژوهش  کنترل  گروه  و  آزمون 

  پنج  کودکان مادراندوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه 

سال  تهران شهر یهامهدکودک اضطرابی عالئم دارای سالهشش تا در   ،

نفر    40ی هدفمند  ریگنمونهبود که با استفاده از روش    1397-98تحصیلی  

نفری جایگذاری شدند. در این    20صورت تصادفی در دو گروه  انتخاب و به

هفته آزمایش  گروه  در  پژوهش  یکبار  برنامۀ  اقهیدق  90جلسۀ    8ای  ی 

  کنندگان شرکترا دریافت کردند. همچنین   انه آموزش والدگری ذهن آگاه

ی  جوی  نظم یهانامهپرسشو پیگیری    آزمون پس،  آزمونشیپدر سه مرحله  

هیجان همکاران،CERQ)  شناختی  و  گارنفسکی    سیاهه و    (2002، 

( را تکمیل 1991،آخنباخ و همکاران،  CBCLکان)رفتاری کودمشکالت  

نتایج   مکررریگاندازهبا   مختلط  واریانس تحلیلنمودند.  که   ی  داد  نشان 

انه بر کاهش راهبردهای نظم جویی شناختی  آموزش والدگری ذهن آگاه 

شده  سازیبرون مشکالت    ،(05/0p<  ،906/10=  F)  ناسازگارهیجان   ی 

(05/0p<  ،002/0=  F ( و مشکالت درون سازی شده کودکان )05/0p<  

،342  /0 =  F  در دوره پیگیری پایدار مانده است.    ریتأث(  اثر داشته و این

ی به  توجه  نظر  هاافتهبا  به  حاضر  پژوهش  نقش    رسدیمی  به  باید  که 

آگاهانه  والدگری ی  هادوره مشکالت    ذهن  کاهش  و  پیشگیری  در 

 توجه کرد. دبستان شیپکودکان  یشناختروان

درون   مشکالت ، هیجان شناختی جویی نظم  راهبردهای: هادواژهیکل
 انه. آگاه ذهن والدگری ،شده ی برون ساز مشکالت ، شده ی ساز

 Abstract 
The aim of this study was to determine the 

effectiveness of mindful parenting on cognitive 

emotion regulation of mothers and Internalized and 

externalized problems of preschool children with 

anxiety symptoms in Tehran. The research method 

was quasi-experimental with a pretest-posttest design 

and a one-month follow-up period with the control 

group. The statistical population included all mothers 

of children aged 5 to 6 years with anxiety symptoms 

in kindergartens in Tehran, in the academic year 1397-

98, 40 people were selected using the purposive 

sampling method and randomly placed in two groups 

of 20 people. In this study, the experimental group 

received a mindfulness parenting education program 

once a week in 8 sessions of 90 minutes. Participants 

also completed the cognitive emotion regulation 

Questionnaires  (CERQ, Garnefski et al., 2002) and 

the Children's Behavioral Problems List (CBCL, 

Achenbach et al., 1991) in three stages pre-test, post-

test and follow-up. The results of mixed analysis of 

variance with repeated measures showed that 

mindfulness parenting education reduces cognitive 

emotion regulation strategies of maladaptive emotion 

(p <0.05, F = 10.906), and externalized problems (p 

<0.05, F =  0.002). and Internalized problems of 

children (p <0.05, F =0. 342)  had an effect and this 

effect remained stable during the follow-up period. 

According to the findings of the present study, it seems 

that the role of mindful parenting courses in 

preventing and reducing psychological problems in 

preschool children should be considered. 
Keywords: cognitive emotion regulation strategies, 
Internalized problems, externalized problems,  
Mindful parenting . 
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 مقدمه 
 

 نیترع یاز شا  یکی  1یاختالالت اضطراب  .  است  مارگونهیب  و  شودیم  ناسازگار  شود،  دیشدت  که  یزمان  و  بعدی داردماهیتی چند    اضطراب   

  بر   عالوه  .(2022و همکاران،    2آگاروال )  ،دهدیم  قرار  ریتأث  تحت  را   جوانان  از  درصد  30  تا  که  است  یکودک   دوران  یروانپزشک  یهای ماریب

و همکاران،    3هالر )  کنندینم  برآورده  را  DSM-5  یارهایمع  که  هستند  ینیبال  مزمن و غیر  اضطراب  عالئم  یدارا   کودکان  از  یاد یز  تعداد  ن،یا

  ی برا   یشتر یب  خطر  معرض  در  و  برندیم  رنج  یتوجه  قابل  زانیم  به   زین  کودکان  نیا  ،اختالالت اضطرابی  به  مبتال  کودکان  مانند  ، ولی(2014

مطالعات    .(2014هالر و همکاران،  ؛2022و همکاران،  آگاروال  )  هستند  ندهیآ  در  یزندگ  یهااسترس   با  مرتبط  یروان  یشناسب یآس  جادیا

درصد( نسبت به   7/29)  در دخترانآن    وعیدرصد است که ش  6/26در کودکان    یعالئم اضطراب  وعیکه ش   دهندی نشان م  یرشناسیگهمه

انجام    رانیدر ا  (2020)  و همکاران  یکه محمد  یبر اساس پژوهش  نی. عالوه بر ا(2013و همکاران،  4ابو )است    شتریدرصد( ب  1/23)  پسران

محققان معتقدند   نیهمچن کنند.میاعالم  1/15و در دختران  2/13کودکان و نوجوانان را در پسران  یاختالل اضطراب وعیش زانیدادند م

در فرزندانشان    یاز وجود اختالالت اضطراب  نیاز والد  یادیاست و تعداد ز  رباالت  اریدر کودکان بس  یاختالالت اضطراب  یواقع  وعیش  زانیکه م

و    یاختالالت اضطراب وعی ش زانیبا توجه به مو  دارد یبعدچند  تیماه اضطراب که یی ازآنجا .(2019و همکاران،   5)کانالز  هستند اطالعیب

  عوامل در زمینه    را  ییهانش یب  است  ممکن  آن  شناسایی همه ابعادو    مطالعه  ،یاختالالت در کودک  نیعدم درمان ا  یامدها یپ  نیهمچن

در کودکان    یبروز عالئم اضطرابدر  عوامل خطر    ین راستا بررسیدر ا این اختالل در اختیار قرار دهد که بسیار مهم و ضروری است.    سازنهیزم

  ی و سابقه بستر   یسن، محل زندگ  ت،یکه جنس  کند یم  انیمطالعات ب  جیعالئم است. نتا  نیو درمان ا  یری شگیپ  هایپژوهش  تیدر اولو

با    یفرزندان  دعالوه بر اضطراب، وجو.  (2020محمدی و همکاران،    )  کند  ینیبش یرا پ  یاختالالت اضطراب  تواندی م  نیدر والد  یپزشکروان 

اضطراب    ،یبازدارندگ  ،یاجتماع  یهااز تعامل   یریگهستند و به شکل کناره   یدرون  تیدرون سازی شده  از نظر ماه  یشناختمشکالت روان 

افسردگ نا  شوندیم  یمتجل  یو  سازش  رفتاری  الگوهای  با  سازی شده  برون  با    یاافته یو مشکالت  تعارض  در  و    گریدهستند که  افراد 

  ریاعضای خانواده تأث  یکودکان منبع استرس است و بر سالمت روان  نیخاص ا  ازهاییدر خانواده با توجه به ن  رندیگی قرار م  اراتشانانتظ

های فرزند و نحوه پاسخگویی مادر وجود  بین ویژگی  یاطرفه  دو   دهیچیروابط پ  نکهیبا توجه به ا،    (2011و همکاران،  6آخنباخ  )  گذاردیم

ی م جادیمادر و کودک ا نیتعامل باست که در   یفرزندپرور یهاوه یش یو کودک به معنا  نیتعامل والد (2018و همکاران،  7شفیعی) دارد

  سالمت   و  یلیتحص  ،یمیخودتنظ  ،یعاطف  ،یاجتماع  رشد  بر  یمهم   راتیتأث  یفرزندپرور   یهاوه یش.  (2019و همکاران،   8کیمونیس )  ودش

اساس مدل .  (2021  همکاران،  و  9ساندرز )  گذارندیم  کودک  یکل پیگیری    یستمیس  یهابر  نظام خانواده  را در  اختالل  محققان کانون 

  لیو بر این باورند که فرد دچار اختالل نیست، بلکه با الگوهای تعامل درون نظام اجتماعی مشکل دارد. ازآنجاکه خانواده شبکه اص  کنندیم

  ن ی . والد(2017و همکاران ،    10کومر )  ، پس درواقع الگوی تعامل درون خانواده ناکارآمد استدهدیارتباط اجتماعی کودکان را تشکیل م 

و کنترل    جانینحوه ابراز ه  ، ی کودک و الگوساز  جاناتیود به هو با نحوه واکنش خ  شوندیمختلف کودک خود مواجه م  جاناتیهمه روزه با ه

  ن ی در نحوه ابراز و همچن  یمادران نقش مهم  جانی ه  میتنظ  لیدل  نیبه هم  (2018و همکاران،    ،11پینتار برین)   دهندیرا آموزش م  جاناتیه

  ی جانیه  میتنظ  یراهبردها  تیبا توجه به اهم  .(2018و همکاران،    12شوایزر   )دارد  کودکان    یشناختمشکالت روان  یو حت  جانیه  تیریمد

همچون اضطراب    یاملموضوع که عو  نیبا توجه به ا  نیکودکان، و همچن  یمانند عالئم اضطراب  یشناختعالئم روان  ینیبش یمادران در پ

شده کودکان    یساز یو برون  یساز  یدرون  یدر تداوم اضطراب و مشکالت رفتار  نیوالد  یاجتناب  یو راهبردها  یفرزند پرور   وهی ش  ن،یوالد

  13پارنت )باشد   کودکان مؤثر یدر کاهش عالئم اضطراب  تواندی ها مسازگار به آن  یجانیه  ینقش دارند، مشارکت مادران و آموزش راهبرها
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  ن یوالد  ،یدرمان  یهابرنامه   ن یرفتار با کودکان تمرکز دارند که در ا  حیبر نحوه صح  یاد یز  ی. مداخالت فرزند پرور(2020و همکاران ،  

  ) د دهنمیمثبت را آموزش    تیو به کودکان شجاعت، جسارت و تقو  شوندی مقابله با اضطراب کودک م  یهاآموزش روش   یمسئول اجرا

نشان    ری است که مطالعات در دهه اخ  یاز مداخالت فرزند پرور  یکی  یبر ذهن آگاه  ی. برنامه مراقبت مبتن(2017و همکاران ،    1وماس ت

والدگری ذهن آگاهانه    (2018،  2کورتورن  )دارد    یشناختو کاهش اختالالت روان  یشناختروان  یستی بهز  شی در افزا  ینقش مؤثر   دهندیم

والدگری    یهاوه ی و ش  فرزندانانواده،نسبت به خ   یداور ش یاز قضاوت و پ  یدر زمان حال و توجه خال  ن یعبارت است از حضور آگاهانه والد

  چند   سازه  کیعنوان  والدگری ذهن آگاهانه بهامروزه  .  (2005و همکاران،  3) کوات   شودیفرزندان و خودشان م  ترقیکه منجر به درک عم

  دهد ی مو نشان    است  کرده  تمرکز  نیوالد  یرفتارها   با  آگاهانه  یفرزندپرور   یهامؤلفه   ارتباط  یچگونگ  بر   که  در نظر گرفته شده است  یوجه

  عملکرد   با  در نتیجه  و  نیوالد  یرفتارها  با(  یآگاه  با  اقدام  قضاوت،  بدون  رشی پذ  مثال،عنوان    )به  یآگاه  ذهن  مختلف  یهاجنبه  چگونهکه  

  مشکالت   به  توجه  یجابه  که   نندیبی م  آموزش  نیوالد  روش  نیا  در  .(2022و همکاران،    4ریورال   )  است  مرتبط  فرزندانشان  یرفتار  و  یعاطف

و    5گوویا ) شوند متمرکز انیجر حال  در یدادهایرو و حال لحظه بر خودشان استرس و هاب یآس کودکان، نیآفر مشکل یرفتارها  و یدرون

  ی قضاوت  ریغ  و  روشن  دگاهی د  کسب  ،ی فرزند  والد  یهاتعامل  به  ارانهیهش  یآگاه  شامل  آگاهانه  ذهن  یوالدگر   آموزش  (2019همکاران،  

  عنوان به  خود  یرفتارها  و  هاجان یه  افکار،  قبال  در  یمهربان  و  شفقت  بودن،  رای پذ  یبرا   تالش  تعامل،  یکنون  لحظه  به  کامل  توجه  با  همراه

  در   رییتغ  یبرا   نیبنابرا  .(2018و همکاران،    6الکساندر )   باشدیم  فرزندان  یازها ین  و  هاجان یه  افکار،  به   ییپاسخگو  و  توجه  و  فرزند  و  والد

  توجه   ضرورت  کودکان،  در  ی رفتار  مثبت  یامدهایپ  شیافزا  جهینت  در  و  ن،یوالد  یعموم  سالمت  ارتقا  فرزند،-والد  ناکارآمد  یارتباط  یهاوه یش

  اختالالت   نه یزم  در  یآگاه  ذهن  بر  یمبتن  مداخالت  یاثربخش.  شود یم  احساس  دهند،  قرار  هدف  مورد  را  نیوالد  که  یدرمان  مداخالت  به

.  ( 2016  همکاران،  و  8بامبر   ؛2016  همکاران،  و  7گلر یز-برنت)  است  یتجرب  تیحما  یدارا   اضطراب  و  استرس   کاهشازجمله    یشناختروان 

  جاد یا  یبرا   یراهعنوان  به  یآگاه   ذهن  نیتمر  امکان  مورد  در  یچراغ   تواندی م  مادران  یبرا  یآگاه  ذهن  بر  یمبتن  مداخالت  جینتا  مطالعه

  وجود  یکم یهاپژوهش  ،یآگاه  ذهن ییکارا با مرتبط قاتیتحق  نیا رغمیعل  یول(.   2018، کورتورن)   باشد یپرور  فرزند در مثبت رییتغ

  ن ی سن  در  یاضطراب  عالئم  با   کودک  یدارا   یهاخانواده   درمخصوصاً    یفرزندپرور   یهابرنامه   در  را  یآگاه  ذهن  از  استفاده  یاثربخش  که  دارد

در    یو درمان عالئم اضطراب  یر یشگیو ضرورت پ  تیاهم  نیبا توجه به آنچه در باال گفته شد و همچن  .باشند  کرده  یبررس  یدبستانش یپ

به پژوهش حاضری،  دبستانشیپ  نیدر سن  خصوصکودکان  از  آگاه  یاثربخش  تعیین  هدف    یی نظم جو  یراهبردها  رب  انهوالدگری ذهن 

 شهر تهران است.   یدبستانشیشده کودکان پ  یو برون ساز   یمادران و مشکالت درون ساز   جانیه  یشناخت

 

 شرو

 

در    کنندهشرکت . افراد ، گروه کنترل و دوره پیگیری یک ماهه بودآزمون پس ،  آزمونش یپ طرح  با  آزمایشینیمه نوع    از حاضرپژوهش  

بودند. به  1397در سال    شهر تهران  یهامهدکودک   یعالئم اضطراب  یدارا   سالهشش   تا  پنجمادران کودکان    نفر از  40  شاملاین پژوهش  

  وپرورش آموزش مناطق    انیاز م  یتصادف  صورتبه  یستیالزم با سازمان بهز  یهای هماهنگ  انجام  در گام اول پس از  ی هدفمند،ریگنمونه روش  

انتخاب شد. در گام   یتصادف صورتبه مهدکودک  6طق ا من نیا یهامهدکودک  یتمام ستیانتخاب شد. سپس از ل  منطقه شهر تهران، سه

که کودکانشان    یها داده شد. در گام سوم از مادرانآن   یجهت سنجش شدت عالئم اضطراب  ،هاآن   مادران  یتمام  بهنامه اسپنس  دوم پرسش 

انتخاب و    و خروج  ورودی  هامالک با توجه به  کسب کردند    (01/50)  نیانگیباالتر از م  اریانحراف مع  کینمرات    اسپنس،  نامۀدر پرسش 

ی ورود شامل کسب نمره الزم در پرسشنامه اضطراب کودکان  هامالک گذاری شدند.  تصادفی در دو گروه مداخله و گواه جای   صورتبه

آگاهانه شرکت در برنامه    نامهتیرضاگزارش خود فرد و تکمیل فرم    اساس  برو باالتر(، عدم دریافت درمان دارویی    35ی )نمره  دبستانش یپ
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14        
 شهر تهران  اضطرابی عالئمی با دبستان ش یپ  شده کودکان سازی سازی شده و برون  درون مشکالت و  مادران هیجان  شناختی  جویی نظم راهبردهای بر هانهآگا ذهن والدگری ربخشیاث

The effectiveness of mindful parenting on cognitive emotion regulation strategies and Internalized and externalized ... 

  

 
 

ی آموزشی و عدم تمایل به ادامه پژوهش در طول  هابرنامه ، شرکت در سایر  جلسه  دو  متوالی  بتیغج شامل  ی خروهامالک آموزشی بود.  

ی را در فرایند پژوهش دریافت نکرده و در لیست انتظار برای دریافت مداخله  ا مداخلهشد که  جلسات بود. گروه گواه شامل مادرانی می

 ی مبتنی برفرزندپرور با روش آموزش    دهیدآموزش شناسی بالینی  کمک یک متخصص روان  بودند. مداخله در گروه گواه توسط پژوهشگر با

داشت. در پایان هر جلسه،    عهده   بر  هان یتمرانجام شد. آموزش توسط متخصص ارائه و پژوهشگر نقش کمکی در جلسات و    یآگاه  ذهن

در برنامۀ    آزمونشیپگروه مداخله پس از تکمیل    .شدیمه  داد  کنندگانشرکتی آن جلسه به  هانی تمرتمرینی عملی مرتبط با محتوا و  

  کنندگان شرکت ی دریافت نکرد.  امداخله ای، شرکت کردند و گروه انتظار  دقیقه  90جلسۀ    8ای در  به صورت هفته  آگاهانه  ذهنوالدگری  

ی پژوهش را تکمیل کردند. در سیر مراحل  هاپرسشنامه یک ماه پس از پایان مداخله(  )  یریگیپو    آزمون پس ،  آزمونش یپدر سه مرحلۀ  

و پیگیری از مطالعه    آزمونپس نفر از گروه انتظار به دلیل عدم تکمیل    4نفر از گروه مداخله به دلیل غیبت بیشتر از دو جلسه و    5پژوهش  

شد. جهت    لیوتحلهیتجز  ( 24)ویرایش    SPSS  افزارنرم توسط    شده ی آورجمع ی  هاداده   هانامه پرسش کنار گذاشته شدند. پس از تکمیل  

ی پژوهش از تحلیل کوواریانس )چند متغیر( استفاده شد. الزم به ذکر است که کلیه مالحظات اخالقی پژوهش  هادادهتجزیه و تحلیل  

د کلیه اطالعات پژوهش به صورت محرمانه نزد  به والدین شرکت کننده در پژوهش اطمینان خاطر داده ش   کهن یا  ازجملهرعایت گردید،  

. کلیه والدین شرکت کننده در گروه گواه پس از  شودی مجهت ارزیابی پژوهشی استفاده    صرفاًو از این اطالعات    ماندیمپژوهشگر باقی  

  ای شرکت کردند.   دقیقه  90جلسۀ    8ی به مدت  آگاه  ذهناتمام مراحل پژوهش، در برنامۀ فرزندپروری مبتنی بر  

 سنجش  ابزار

  ی طراح  هیگو  28  با(  2001)  همکارانکه توسط اسپنس و   این پرسشنامه  :1( PAS)  یدبستانشی پپرسشنامه اضطراب کودکان  

  ن ی ب  نمرات  دامنه  اند،شده   ی گذار  نمره  کرتی ل  یادرجه  پنج  پرسشنامه  اساس  بر  هاه یگو  باشد.می  نی والد  و  کودک  یهافرم   یدارا   و  شده

  آن   از باالتر و 35  نمره اضطراب صیتشخی برا  پرسشنامه این  برش نقطه .باشدیم  شتریب اضطراب دهنده نشان باالتر نمره و  است 112-0

ی  هااختالل ی مرضی با فهرست  هانشانه ی  بندخوشه شده و نتایج نشان داده است که    دییتأ  یعامل  تحلیل  روش  با  ابزار  سازه  ییروا  .است

در   زیر    DSMروانی  تمام  این  بر  عالوه  است،  داشته  رفتاری  هااس یمقمطابقت  فهرست  در  شده  سازی  درونی  مشکالت  با  آن  ی 

 (CBCLو باالیی داشته است و ضریب روایی همگرای این پرسشنامه با فهرست رفتاری کودک)  توجه  قابلهمبستگی  (  CBCL)کودک

  پایایی   یبررس.  (2001)اسپنس و همکاران،  اندکرده   گزارش  /.92را    کرونباخ  یآلفا  سانی درونی به روش/. گزارش شده است. همچنین هم68

  ب ی ضر  که  وسواس  یاستثنابه   ها،اس ی رمقیز  و88/0  پرسشنامه  کل  ۀنمر   یدرون  یهمسان  که  است  داده  نشان  رانیا  در  پرسشنامه  نیا  ییروا  و

  ها اس ی رمقیز  تمام  در  و  ؛/82  کل  ۀنمر   یهمبستگیک ماه    ییبازآزما  در.  است  شده  گزارش  73/0ز  ا  شیب  شده،  محاسبه/.  53  نآ  کرونباخ  یآلفا 

/. و همبستگی  6. پایایی بین اطالع دهندگان شامل همبستگی بین اطالعات کسب شده از مادر و پدر بیش از  است   بوده  7/0از    شیب

(. همچنین در مطالعه بدیعی و همکاران  1390است )قنبری و همکاران،  /. بوده6ماهه( بیش از    12بازآزمایی )در طول یک دوره زمانی  

 82/0با نمره کلی    هااس یمق/. محاسبه شد. در مورد اعتبار سازه همبستگی خرده  90( پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  2021)

 به دست آمد.   79/0اضر به روش آلفای کرونباخ  (. پایایی پرسشنامه در پژوهش ح1400حاصل شده است )بدیعی و همکاران،  40/0تا  

  گارنفسکی و همکاران   توسط  که  است  گزارشی  خود  ابزار  این پرسشنامه یک :  CERQ)2)هیجان شناختی جویی  نظم   پرسشنامه

  دیگران،   سرزنش  خود،  سرزنش: از  عبارتند  منفی راهبردهای.  باشدی م  مؤلفه  زیر  9  و  اصلی مؤلفه  2  و  ماده 36  دارای.  شد تدوین(  2006)

  مثبت   باز ارزیابی  و  مثبت  مجدد   توجه  ی،زیربرنامه   بر  مجدد  تمرکز  پذیرش،:  از  عبارتند  مثبت  راهبردهای  پنداری؛  آمیزفاجعه   ذهنی،  نشخوار

  حداقل   و  180  پرسشنامه  این   در  نمره  حداکثر  بنابراین.  است  شده  تنظیم  لیکرت  طیف   بر اساس  پرسشنامه  گذاری  نمره.  دیدگاه  اتخاذ  و

  همکاران   و  گارنفسکی  یسنجروان   مشخصات  بررسی  در.  باشدیم  هیجان  تنظیم  در  اشکال  دهنده  نشان  ترن ییپا  نمره  و  است،  36  نمره

  ، 91/0با    برابر  ترتیب   به  کرونباخ   آلفای  ضریب  از  استفاده  با  پرسشنامه  کل  و  منفی  مثبت،  راهبردهای  برای  را  آزمون  پایایی(  2002)

  آلفای   دامنه  با)  درونی  همسانی  یهابر اساس روش   پایایی پرسشنامه  ایران  در.  (2015  گارنفسکی،  و  کرایج)  آوردند  دست  به  93/0و87/0

  طریق   از  پرسشنامه  روایی  و(  77/0-51/0  همبستگی  دامنه  )با  ایهفته  4تا    3ی زمانی  بازه بازآزمایی در یک    و  (92/0تا    67/0کرونباخ  

  ی ها مؤلفه  مالکی  روایی  و(  67/0-32/0همبستگی  دامنه  با)  هااس یمق  خرده  بین  همبستگی  متعامد  چرخش  از  استفاده  با   اصلی  مؤلفه  تحلیل

  گیری،   دیدگاه  مثبت،  مجدد  ارزیابی  ی،زیربرنامه   بر  مجدد  تمرکز  مثبت،  مجدد  تمرکز  نشخوارگری،  پذیرش،  خویش،  مالمت)  پرسشنامه

 
1 Preschool Children Anxiety Scale 

2 Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
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  ، 42/0و48/0،  -25/0  ،-0/ 32  ،  - 29/0  ، -27/0  ،36/0،-25/0  ،38/0ترتیب    به   بک،  افسردگی  سیاهه  با  دیگران(  مالمت  و  سازی،  فاجعه

  نیز (  1398)  نیا و همکاران  محمودی  پژوهش  در(.  1389  حسنی،)   است  مالکی  روایی  بودن  مطلوب  دهنده  نشان  که  است  شده  گزارش

  به دست 79/0در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  .است  شده  گزارش87/0کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  پرسشنامه  پایایی

 آمده است. 

  شده  ساخته آخنباخ توسط  1991 سال  در کودک رفتاری مشکالت  : سیاهه 1(CBCLسیاهه مشکالت رفتاری کودکان آخنباخ)

  والدین   دیدگاه  از  را  سال  6-18  کودکان  اجتماعی  و  تحصیلی  یها یستگیشا  و  هاتوانمندی  همچنین  و رفتاری  -عاطفی مشکالت  که  است

/.  95/. تا  63از    هااس یمقضریب همسانی درونی  (.  1384  مینائی،)  شودیم  تکمیل  دقیقه  25  الی  20  درنوعاً    و  دهدی م  قرار  سنجش  مورد

 027/0( RMSEAی تقریب)است و جهت بررسی روایی از  تحلیل عاملی استفاده شده که دامنه شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطا 

  کرونباخ   آلفای  از  استفاده  باها  پرسشنامه   درونی  همسانی  ضرایب  دامنه  ،(1385)  مینایی  پژوهش  در(.  1385مینایی،  )حاصل شده است  

  0/  32  از  شده  بررسی  هفته  5-8  زمانی  فاصله  یک  با  بازآزمایی روش  از  استفاده  باها  پرسشنامه پایایی  .  است  شده  گزارش  95/0  تا  63/0از

  67/0  تا90/0از  ضرایب  این  دامنه  که  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  نیز  دهندگان  پاسخ  بین  توافق  همچنین.  است  آمده  دست  به  67/0تا

   آمده است.  به دست  83/0نفری    40در این پژوهش ضریب همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ در نمونه    است.    داشته  نوسان

 ( ذکر شده است. 2014پروتکل رستیفو و بوگلز )  اساس  بری از جلسات برنامه آموزشی والدگری ذهن آگاهانه،  اخالصه   1جدول    
 

 نه. خالصه جلسات برنامه آموزشی والدگری ذهن آگاها1جدول 

 
 هایافته

   
د که بر اثر ریزش در طی فرایند مداخله و  بودن  یدبستانشیپ کودکان    یدارا   انمادرنفر از    40در پژوهش حاضر شامل    کنندگانشرکت 

  نفر   16پسر( و    10دختر و    5)  شیگروه آزما(  53/35)معادل  نفر    15  نفری مورد بررسی قرار گرفتند.  31ی خروج، نمونههامالک با توجه با  

 
1 Akhenbach's Child Behavior Checklist  

 خالصه جلسات جلسه

    ، یصبحگاه  استرس  نی تمر،    یآرام  تن  :  آموزش وارسی بدن    و آگاهی،  آموزش خوردن یک کشمش با ذهن  گروه،  نیقوان  درباره  صحبت  ،ییآشنا  و  یمعرف اول
 آگاهانه ی روزمرۀ ذهن هاتیفعال

فرزند دوم به  نسبت  مبتدی  ذهن  دیدگاه  آموزش    ،  آموزش  بدن،  وارسی  نشستهتمرین   آموزش   دوست،  کی  نظر  از  ی صبحگاه  هایتمرین  ،مدیتیشن 

 ی اقهیدق 3تنفس ی،سپاسگزار

، زااسترس تقویم لحظات    پر کردنآگاهانه با فرزند،  فعالیت ذهن    ،درازکش   یوگا، یمشاهدۀ بدن حین استرس فرزندپروری  نشسته،  یآرام  تن  آموزش سوم

 ی اقهیدق 3تنفس 

 ی آرام تن آموزش، ی متفاوت به مشکالتهاواکنش ا، آموزش و ایفای نقش هآنجای کنار زدن و دوری کردن از به ندیناخوشاتمرین پذیرش چیزهای  چهارم 

با استرس تسلیم و کنار آمدن -فرار  جنگ، هایپاسخ از کردن یدور آموزش و  زاتنش  یدادهایرو درباره بحث افکار، و صداها به توجه با همراه نشسته

 .یوالدگر استرس رفتنیپذ و یآگاه قیطر از مثبت یرسازیتصو و استرس فشار ریز در ایدقیقهسه  یتنفس نیتمر  ستاده،یا  یوگای  آموزش و والدگری

 احساسات،  با همراه نشسته یآرام تن آموزش والدین، فرزندپروریی هاوهیشتجربیات دوران کودکی بر  ریتأثآگاهی از الگوهای کودکی خود، آگاهی از  پنجم

تقویم استرس    پر کردنمدیتیشن راه رفتن،  آموزش    ایدقیقه  سه  یتنفس  نیتمر  آنان،  یبازتاب  هایواکنش   و  نیوالد  هایوارهطرح   هایمدل   با  ییآشنا

 والدگری

  و   جاناتیه  رشیپذ  و  یآگاه  نیتمر،  نیوالد  ی فرزندپرور  یهاوهیش  بر   یکودک  دوران  اتیتجرب  ریتأث  از  یآگاه،خود  یکودک  یالگوها  از  یآگاه ششم

 گرانید دگاهید درک درباره نظر د یتجد و  بحث و  فرزند،  با یجد کشمکش  کی از بعد زدن قدم شنیتیمد نیتمر و آموزش،احساسات

  دو  هایتمرین  قیطر  از  یرسازیتصو  آموزش و ازهاین و یآگاه ذهن درباره  بحث وند،یپ و  یختگیگس نیتمر عشق،  و یمهربان با همراه یآرام تن آموزش  هفتم

 نفری

  یهانیتمر  بر  ی مرور  ی،شکرگزار  نیتمر  ،  شنیت یمد  متا،  بدن  یوارسشده،  ی آموختههاشنیت یمد، مرور  فرزندپروریآگاهی در  راهکارهای روزانه ذهن  ارائۀ هشتم

 گذشته 
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سطح تحصیالت در گروه آزمایش    نظر  ازدر پژوهش حاضر    کنندهشرکت . همچنین افراد  پسر(  11تر و  دخ  5)  گواهگروه    (62/36)معادل

سطح تحصیالت در گروه گواه   نظر  از. همچنین بودند نفر دارای تحصیالت لیسانس  4و پلمیدفوق نفر  5نفر دیپلم،   5نفر سیکل،   1شامل 

استاندارد  بودند لیسانس    نفر دارای تحصیالت  7نفر دیپلم،    8نفر سیکل،    1شامل   انحراف  و  جویی  راهبردهای نظم . همچنین میانگین 

،  آزمون ش یپ  تیموقع  سهدر    گواهو    شی در دو گروه آزما   مشکالت درون سازی و برون سازی کودکان  سازگار وو نا   شناختی هیجان سازگار

 آورده شده است.   2جدول  ی در  ری گیآزمون و پپس 
 

 ی پژوهش در گروه گواه و آزمایشرهایمتغی توصیفی هاشاخصه. 2جدول  

 گروه متغیر 

 پیگیری  آزمون پس آزمون پیش

 میانگین
انحراف 

 استاندارد 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد 

راهبردهای نظم  

جویی شناختی 

 هیجان سازگار 

 11/ 58 57/ 06 9/ 6 56/ 66 11/ 23 58/ 73 آزمایش 

 12/ 17 60/ 12 10/ 83 57/ 75 12/ 02 57/ 68 گواه

راهبردهای نظم  

جویی شناختی 

 هیجان ناسازگار 

 6/ 99 38/ 66 8/ 21 39/ 6 8/ 51 45/ 26 آزمایش 

 9/ 14 43/ 5 9/ 63 41/ 37 9/ 67 43/ 93 گواه

مشکالت درون سازی 

 کودکان 

 4/ 58 11/ 8 6/ 42 12 4/ 07 17/ 73 آزمایش 

 4/ 96 16/ 56 3/ 22 16/ 62 5/ 61 16/ 87 گواه

مشکالت برون  

 کودکان   سازی 

 6/ 23 11/ 26 6/ 77 11/ 66 6/ 22 15/ 73 آزمایش 

 8/ 13 15/ 87 8/ 5 16/ 81 6/ 43 16/ 31 گواه

 

که میانگین نمرات راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ناسازگار، مشکالت درون و برون سازی کودکان در    دهدی منشان    2جدول  

 آزمون تغییر کرده است اما این نمرات در گروه گواه تغییر محسوسی نداشته است. ش یپ  بهو پیگیری نسبت    آزمونپس گروه آزمایش در  

  ی و برون ساز   یمادران و مشکالت درون ساز  جانیه  یشناخت  یینظم جو  یراهبردها بر    انهوالدگری ذهن آگاهبرای تعیین اثربخشی    

گیری  ها از آزمون تحلیل واریانس اندازهها و همگنی ماتریس کوواریانس پس از بررسی مفروضه نرمال بودن، همگنی واریانس  شده کودکان

در همه متغیرهای  زمون شاپیرو ویلک استفاده شد که نتایج نشان داد  از آ  هاداده مکرر آمیخته استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع  

از آزمون لوین استفاده شد که نتایج  هاانس یوار. همچنین برای بررسی همگنی (>p 05/0از توزیع نرمال برخوردار بودند ) هاداده پژوهش 

جوبی شناختی هیجان ناسازگار  راهبردهای نظم (  p=  275/0و     =604/0F)این آزمون برای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگار  

(693/0F=    159/0و =p( مشکالت درون سازی کودکان مضطرب ،)234/0F=   632/0و =p  و مشکالت برون سازی کودکان مضطرب )

(065/0F=     801/0و  =p  بود، به عبارت دیگر مفروضه همسانی )ی همگنی  برای بررسی مفروضه  در مطالعه حاضر برقرار بود.  هاانس یوار

استفاده شد و  ماتریس کوواریانس  از آزمون کرویت موچلی  این مفروضه در متغیر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان   ازآنجاکهها 

  =p،21/7=027/0ناسازگار )
2

  χ)  001/0)، مشکالت درون سازی کودکان=p،31/18=  
2

  χ)  001/0)  کودکان   ن سازیو مشکالت برو=p  ،

088/21=  2
  χ  ی درون گروهی با تعدیل درجات آزادی و با استفاده از نتایج آزمون هوین فلت هاآزمونتوان از نتیجه  می ( برقرار نبود، لذا

p  ،69/1=  2=428/0. این مفروضه در مورد متغیر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگار )استفاده کرد
  χ  ) برقرار بود و در این متغیر 

   ی درون گروهی بدون تعدیل درجات آزادی استفاده شد.هاآزمون از نتیجه  
 

راهبردهای نظم جویی  برنامه والدگری ذهن آگاهانه بر به منظور بررسی اثربخشی  2×3گیری مکرر . نتایج تحلیل واریانس اندازه3جدول 

 کودکان   و مشکالت برون سازی   مشکالت درون سازی کودکان ، ناسازگار و شناختی هیجان سازگار

 توان آماری  اندازه اثر معناداری  مقدار F منبع واریانس متغیر 

راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان  

 سازگار 

 0/ 05 0/ 003 0/ 75 0/ 07 اثر اصلی گروه

 0/ 05 0/ 003 0/ 77 0/ 08 ی اجرا اثر اصلی سه مرحله
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شناختی هیجان  راهبردهای نظم جویی 

 ناسازگار 
 0/ 09 0/ 01 0/ 54 0/ 37 اثر اصلی گروه

 0/ 89 0/ 27 0/ 003 10/ 90 ی اجرا اثر اصلی سه مرحله 

 مشکالت درون سازی کودکان
 0/ 08 0/ 01 0/ 56 0/ 34 اثر اصلی گروه

 0/ 56 0/ 14 0/ 03 4/ 79 ی اجرا اثر اصلی سه مرحله

 کودکان   مشکالت برون سازی
 0/ 05 0/ 001 0/ 96 0/ 002 اثر اصلی گروه

 0/ 95 0/ 33 0/ 001 14/ 00 ی اجرا اثر اصلی سه مرحله

 

( برای راهبردهای  Ƞ  ،05/0˃p  ،076/0=   F=058/0نتایج نشان داد که اثر اصلی گروه )  شودیم مشاهده    3که در جدول    طورهمان

گروه از نظر میانگین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان  نظم جویی شناختی هیجان سازگار معنادار نیست، به عبارت دیگر بین دو  

جدول   نتایج  ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت  می   3سازگار  نشان  )همچنین  گروه  اصلی  اثر  که  (  Ƞ  ،05/0˃p  ،373/0=   F=546/0دهد 

راهبردهای نظم جویی شناختی  ، یعنی بین دو گروه از نظر میانگین  باشند ی نمراهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ناسازگار معنادار  

( برای  Ƞ  ،05/0˃p  ،342/0=   F=012/0هیجان ناسازگار تفاوت معناداری وجود ندارد. عالوه بر این نتایج نشان داد که اثر اصلی گروه )

تفاوت معناداری وجود   مشکالت درون سازی کودکان، یعنی بین دو گروه از نظر میانگین  باشندینممعنادار     مشکالت درون سازی کودکان

نتایج جدول   نشان    3ندارد.  مرحله   دهدیمهمچنین  اصلی سه  اثر  متغیر  این  در  پیش که  )آزمون، پس ی  پیگیری  و    Ƞ=142/0آزمون 

،05/0<p  ،793/4=   Fآزمون و  آزمون، پس ی پیش در سه مرحله   سازی کودکانمشکالت درون    ( معنادار است. به عبارتی بین نمرات

گروه   نظرصرف پیگیری   جدول  از  نتایج  دارد.  وجود  معناداری  تفاوت  گواه  و  آزمایش  مختلف  می  3های  گروه  نشان  اصلی  اثر  که  دهد 

(001/0=Ƞ ،05/0˃p ،002/0=   F برای )این متغیر ه از نظر میانگین ، یعنی بین دو گروباشندیممعنادار ن کودکان  مشکالت برون سازی  

ی اجرا( از آزمون تعقیبی بونفرونی  های مشاهده شده در اثر اصلی زمان )سه مرحلهتفاوت معناداری وجود ندارد. در ادامه برای بررسی تفاوت

      ارائه شده است.    4استفاده شد که نتایج آن در جدول  

                
 آزمون و پیگیری آزمون، پسی پیشآزمون بونفرونی برای مقایسه منبع کنترل در سه مرحله .4جدول 

 معناداری  ( I – Jتفاوت میانگین ) Jمرحله  Iمرحله  متغیر

راهبردهای نظم جویی شناختی  

 هیجان ناسازگار 
 آزمون پیش

 013/0 11/4* پس آزمون 

 008/0 51/3* پیگیری

 آزمون پیش مشکالت درون سازی کودکان 
 021/0 53/2* پس آزمون 

 004/0 4/2* پیگیری

 آزمون پیش کودکان   مشکالت برون سازی
 019/0 75/1* پس آزمون 

 002/0 82/1* پیگیری

 

آزمون به پس آزمون و  ی پیش، به طور کلی نمرات راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ناسازگار از مرحله 4توجه به نتایج جدولبا  

- 05/0p< ،115/4آزمون )آزمون و پس ی پیششود در این متغیر تفاوت بین مرحله که مشاهده می طور همان پیگیری کاهش یافته است. 

=d ر یگیپآزمون و ( و پیش( 05/0یp<  ،519/3-=d  )آزمون به پس  ی پیش از مرحله  مشکالت درون سازی کودکاناست. نمرات   داریمعن

  >05/0pآزمون )آزمون و پسی پیشتفاوت بین مرحله  مشکالت درون سازی کودکانآزمون و پیگیری کاهش یافته است. در متغیر  

،533/2-=dو پیش )( 05/0آزمون و پیگیریp< ،406/2-=d )ی  تفاوت بین مرحله  کودکان مشکالت برون سازیاست. در متغیر  داریمعن

وجود دارد. به طور کلی نمرات   داریمعن( 05/0p< ،827/1-=dآزمون و پیگیری ) ( و پیش05/0p<  ،752/1-=dآزمون )آزمون و پس پیش

برنامه  ی تاثیر این  یری کاهش یافته است که این نشان دهندهآزمون به پس آزمون و پیگ ی پیشاز مرحله  مشکالت برون سازی کودکان

 است.    مشکالت برون سازی کودکان  آموزشی بر
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 گیری بحث و نتیجه

 

مادران، کاهش مشکالت    یجانیه  یشناخت  یینظم جو  یوالدگری ذهن آگاهانه بر بهبود راهبردها   یاثربخش  تعیینپژوهش حاضر با هدف  

والدگری    یپژوهش نشان داد که برنامه آموزش گروه  نیا  جینتاانجام شد.   یدبستانش یشده کودکان پ  ی ساز  یو درون  یبرون ساز   یرفتار

  . این یافته با اثربخش است  یدبستانش یپ  نیشده کودکان مضطرب سن  یساز   یو درون  یبرون ساز   یذهن آگاهانه بر کاهش مشکالت رفتار

همسو است.  (،  2016همکاران )تاونشند و  ( و  2020)  پارنت و همکاران(،  2021)و همکاران    امرسون  (،  2022کارلوس و همکاران ) طالعه  م

ا  توانیم  افتهی  نیا  نیببدر ت بدون قضاوت در عملکرد خود را گزارش    رشیاز پذ  یکه سطوح باالتر   ینینکته اشاره کرد که والد  نیبه 

  ی ها کودکانشان نشانه   شتری دارند(، به احتمال ب  یوالدگر   نهیدر زم  یکمتر  یخود سرزنشگر   رند،یگی)کمتر به خودشان سخت م کنندیم

گفت که    توانیم  ی. به طور کل(2015؛ گئورتزن و همکاران،  2022ریورال و همکاران،  )  کنندی گزارش م  را  یاز اضطراب و افسردگ  یکمتر

، بلکه با مواردی همچون  رندیگیوالدگری و روابط خانوادگی مناسب را فرا م  وهیها شتنو مادران نه  ردیگیصورت م  یریادگیدر طول برنامه  

حل مسئله، بازسازی شناختی و چالش با    شمنفی، آموز  یهاجانیکودکان، مدیریت ه  زی برانگ: اختالل رفتاری، مدیریت رفتارهای چالش 

 ییهاتا به تمرین مهارت  شوندیها وادار م. در این روش با در نظر گرفتن تکالیفی برای جلسات بعدی، آنشوندیتفکرات سودار و منفی آشنا م

رفتاری است،  -  یشناخت  کردیبر رو  یتنبپژوهش حاضر م  یاکه برنامه مداخلهدر رابطه با خود و فرزندان خود اقدام کنند. همچنین ازآنجایی

تبدیل کرده و در نتیجه، افزایش مهارت در    ریپذباعث بازسازی شناختی تفکرات سودار و منفی شده، قواعد سخت را به قواعد انعطاف 

. والدین و کودکان در فرایند دوسویه  (2016پریش و همکاران،  -پری)دارد  والدگری مادران و کاهش مشکالت رفتاری فرزندان را به دنبال  

  ی ر یخصوص روابط والدین خود با یکدیگر الگو گ، کودکان از روابط درون خانوادگی بهگذارند یتعامل دارند و بر یکدیگر تأثیر م  گریکدی  با

  ن، مقابله با ناکامی و هیجانات منفی را بیاموزند. بنابرای  یهاخود، به کودکان خود مهارت  یهابا رفتارها و ارتباط   توانندیو والدین م  کنندیم

بخش در بروز  نقش عوامل آشکارساز و تداوم   توانیم  یمربوط به ذهن آگاه  یهاو فراگیری مهارت   یفرزند   -با افزایش کیفیت روابط والد

 .  (2018پینتار برین و همکاران،    )داد و اضطراب را کاهش    یمشکالت رفتاری فرزندان، ازجمله افسردگ

  جانیه  یشناخت  یبهبود راهبردها  باعث  یوالدگری ذهن آگاهانه به طور معنادار   ینشان داد که برنامه آموزش گروه  جینتا  نیهمچن

 همسو است.  (2019  )همکاران  و    یاحمد ( و  2019، ژانگ و همکاران )(2021)  سابو  و  بورگدورفحاضر با مطالعه    افتهیمادران شده است.  

 که   ینیوالد  دارد اشاره کرد.   یجانیه  یکه درمان والدگری ذهن آگاهانه بر بهبود راهبردها  یریبه تأث   توانی حاضر م  یهاافتهی  نییدر تب

 و  یواکنش  کمتر  ینیوالد  ی رفتارها  از  و  باشند  پاسخگوتر  فرزندانشان  یازهاین  به  است  ممکن  دارند،  حال   زمان  با  یشتریب  ارتباط  و  یآگاه

  جان یسالم با ه  یریدرگ  کی   لیموجب تسه  جانیبدون قضاوت ه  رشیپذ  یبه طور کل(.  2022)کارلوس و همکاران،    کنندیم  استفاده  اثریب

  توجه یب نکهی( و بدون اینگران ایخود شود )مانند نشخوار  یهاجانیه ریاز اندازه درگ شیکه بدون آنکه ب دهدی. و به فرد اجازه مشودیم

کردن افراد در    ریدرگ  یجا به  یذهن آگاه  ،گریکند به عبارت د  انیها را تجربه و بآن  یکل  تی) مانند سرکوب افکار ( واقع  ذردها بگاز آن 

  ذهن ،  رسدیمبه نظر    درمجموع.  دهدیسوق م  یقضاوت  ریغ  رشیبه پذ  هاجانیغرق شدن در ه  ا یو    ی ر یسرکوب، جلوگ  یجهت تالش برا

  نشان که  طورهمان که  است ی آگاه با عمل و قضاوت بدون رشیپذ ف،یتوص مشاهده، ییتوانا شامل که  است یچندوجه یساختار  یآگاه

  شرکت   به   ،یآگاه  ذهن   بر  ی مبتن  یفرزندپرور   مداخالت  رسدیمبه نظر    درمجموع.  دارد  یفرزندپرور  بر  یمعنادار  ریتأث  ،است  شده  داده

 که   ییآنجا  از  و  باشند  داشته  یشتریب  رشی پذ  با   توأم  و  قضاوت  بدون  همدالنه،  یکرد ی رو  فرزندشان  به   نسبت  تا  دهدی م  آموزش  کنندگان

  نقش   مضطرب  کودکان  عالئم اضطرابی  حفظ  و  رشد  در  مادر،  مخصوصاً  نیوالد  یباال  اضطراب  ازجمله  نی والد  مشکالت  مثل  یخانوادگ  عوامل

  ی مداخالت  ،تی همچون اختالالت اضطرابی و درون سازی و برون سازی  اختالال  از  یری شگیپ  جهت  مؤثر  یهاروش   ازجمله  لذا  دارند،  یمهم

  تأثیرات  بهبود  هدف  با  ،یآگاه  ذهن  بر  یمبتن  یفرزندپرور   برنامه  ،هابرنامه  نیا  از  یکی  که  دهند،یم   قرار  هدف  مورد  را  نیوالد  که  است

  ن یبنابرا.  است  خانواده  یستی بهز  و  سالمت  ارتقاء   تاًینها  و  ،یآگاه  ذهن  مراقبه  نیتمر  از  استفاده  با  ،ریپرو  فرزند  یهاچالش   با  مرتبط  استرس

  در  را یآموزش برنامه نیا توانی می مثبت در مادران و کودکان دارد؛ و شناختروان ی در سالمت و پیامدهای ابرجسته پروتکل حاضر نقش 

   .برد  کار  به  جامعه،  سالمت  و  خانواده  آموزش  به  مربوط  مراکز  گرید  نیهمچن  و  ها،دانشگاه   مدارس،  ازجمله  یآموزش  مراکز

  ی رو   ی هدفمند و حجم نمونه پایین اشاره کرد و اینکه پژوهش فقطریگنمونه به روش    توانیمدر این پژوهش    هات یمحدود  ازجمله

 نیست. عالوه   میتعم  قابلی آن  هاافتهس ی اسااست که بر این   شده  اجرای و فقط مادران ساکن تهران  عالئم اضطراب  یمادران کودکان دارا 

از   دقیق    طوربهاضطرابی    عالئمی نسخۀ والدین استفاده شد و ممکن است شدت  گزارش  خودی  هانامه پرسش بر این، در پژوهش حاضر 
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. همچنین به بررسی رندیکارگبهی تصادفی را برای تعمیم بهتر نتایج  ریگنمونه ی آتی روش  هاپژوهش در    شودیمارزیابی نشده باشد. توصیه  

ی با  هانمونه ی در  فکر   نشخواری دیگری همچون افسردگی، استرس والدگری و  هاسازه در این پژوهش و    شدهمطرح ی  هاسازه روابط میان  

ی جهت  ترقیدقاز ابزارهای    هاپژوهشار دهند و در این  ی قربررس  مورد  هاآن ی هر دو والد و کودکان  رو  بررا    هاآنحجم بیشتر پرداخته و  

 ی استفاده گردد. شناختروان سنجش متغیرهای  
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