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Abstract
The aim of this studywas to investigate the role
of mindfulnessandmeta-parenting in effective
parenting and parenting stress. The sample group
included 196 parents of elementary school
students in the academic year 2014-2015 in
Pakdasht city who were selected by purposive
sampling. Participants completed Parenting Style
Questionnaire (Baumrind, 1973), Mindful
Attention Awareness (Ryan and Brown, 2003),
Meta-Parenting Questionnaire (Hawk & Holden,
2006) and Parenting Stress Index (Abidin, 1990).
The data were analyzed by Pearson multiple
regression analysis. The results showed that
mindfulness andcomponentof meta-parenting
(anticipation) can be predict authoritarian style
and authoritative style. The results showed that
mindfulness and componentof meta-parenting
(anticipation and reflection) had predictive power
forparental stress in child and parent context
(P<0.01). But mindfulness and components of
meta-parentingdid not predict permissive style.
Keywords: mindfulness, parenting,meta-parenting,
parenting stress, stress
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مقدمه 
مراقبت و تربیت مؤثر فرزندان همواره چالش بسییار برریی
برای والدین است .هیر خیانواههای هارای فرهنی

و ریرای

تمرکر کرههاند که موضوع آنها رام مسائل چون اسیناهها،
نگییرشهییا و ارزشهییا و انتظییارات و هانییش والییدین اسییت

(یوهناو2002 ،10؛ ازر ،استیونسون و جانسون .)2012 ،11ایین
سازهها بهطیور یسیترههای هر جسیتجوی "چیسیت " 12فکیر

متفاوت است که ایین ریرای بیر تربییت کیوه نییر تیثثیر
م یذاره .روانشناسان ررد همواره عالقیهمنید بیوههانید کیه

والدین هستند .هستة هوم هرصده پاسخگوی بیه ایین سیؤال

چگییونگ تییثثیر روشهییای تربیتیی والییدین را بییر رریید

است که آیا افکار خوهکار ،همیراه بیا آییاه پیایین و ییا بیا

قابلیتهای اجتماع کوهکان مطالعه و بررس نمایند .یک از

آیاه باال وابسته به رویداههای روزمیره زنیدی هسیتند ییا

مهم ترین مباحث هر این حوزه فرزندپروری 1است (اسمیت،2
 .)2015فرزنییدپروری فعالیییت پیچیییدهای رییام روشهییا و
رفتارهای ویژه است که بهطور مجرا یا هر تعام بیا یکیدیگر

بر ررد کوه

تثثیر م یذاره .هرواقی پاییه و اسیاش رییوه

فرزندپروری مبین تالشهای والدین برای کنترل و اجتمیاع

بهصورت غیر از وابسته بیه روییداههای معمیول زنیدی بیه
وجوه م آینید (باینتیال و جانسیتون .)2000 ،13هو میوره از
14

سازههای مرتب با سطوح فرایند تفکر مراقبان ،ذهنآییاه

(پارنییییییت ،مککیییییی  ،راف و فورهنیییییید )2016 ،15و
17

16

فرافرزنییدپروری (هییاو و هولییدن  )2006 ،اسییت .اییین
خطوط پژوهش هرصیده تبییین چگیونگ  18تفکیر والیدین

کییرهن کوهکانشییان اسییت (راسیی،ول  ،میی ،یییوی  ،کوزی ی
واسچربر .)2013 ،3تحقیقات مختلی نشیان هاهه اسیت کیه

م بارند .هر هوهسته یعن ماهیت ییا کیفییت ریناختهیای

عوام متعدهی ممکن است بر فرزندپروری تثثیریذار باریند

اجتمییاع والییدین و سییطوح آیییاه کییه افکییار هر آن روی

از جمله این عوام م توان به وضعیت اجتمیاع -اقتصیاهی،

م ههند احتماال هر رفتارهای والدین و ویژیی هیای کیوه

فرهن ی  ،نگییرش 4والییدین بییه فرزنییدپروری ،ویژی ی هییای

19

هخی هستند (میرفیلد ،کمب و یو .)2015 ،

رخصیت فرزندان و ویژیی هیای رخصییت والیدین اریاره
نمیییوه (بروهزنسیییک و پندرهوسییی .)2013 ،5،امیییروزه

روان

ویژی های رخصییت والیدین بییش از پییش بیا رفتارهیای

هارتن آیاه مستمر ،مینظم و توجیه بیه زمیان حیال باعیث

فرزنییدپروری مییرتب رییناخته میی رییوند .از جملییه اییین

و
کارکره مؤثر مراقبان نسبت به فرزندان م یرهه (کیاتور
همکاران2015 ،؛ پارنت و همکاران .)2016 ،ذهنآییاه ییا

ویژی های رخصیت رناخت 6و ریوه هیای تفکیر 7والیدین
است که نقش قاب توجه هر فرزندپروری هارند؛ برای مثال

تحقیقیات مختلی
20

بیه نقییش ذهینآیییاه هر بهریسییت

 ،رواب مؤثر و فرزندپروری اراره هارتهانید؛ هرواقی
21

حضور ذهن به معنای آییاه از افکیار ،رفتیار ،هیجانیات و

اسناههای 8والدین هر موره علتهای رفتار کوهکیان مسیتقیما

انگیرهها است بهطوریکه بهتر بتوان آنها را مدیریت و تنظیم

بر انتخابها و پاسخهای آنان بیه بیدرفتاری کوهکانشیان اثیر
م یذاره (م ،کب.)2014 ،9

کره به عبارت هیگر ذهنآییاه بیه معنیای توجیه کیرهن بیه

ریوهای خاص است (موریان .)2003 ،22ذهنآیاه بیهطیور

تحقیقات موجوه حیوزه فرآینیدهای ریناخت والیدین و
مراقبان را که با سب ،های فرزندپروری هر ارتباط هسیتند بیه

همرمان جنبه هیای هرونفیرهی 23و بیینفیرهی 24والیدین را
تحت تثثیر قرار م ههد .جنبة هرونفیرهی حضیور ذهین هر

هو قسمت تقسیم کرههاند :هسته اول بر محتوای افکار مراقبان

فرزندپروری رام انتسابها ،نگرشهیا ،ارزشهیا ،عقایید و

2. Smith
4. Attitude
6. Cognition
8. Attribution
10. Goodnow
12. what
14. mindfulness
16. Meta-parenting
18. How
20. Psychological well-being
22. Morgan
24. Interpersonal

1. Parenting
3. Rispoli, McGoey, Koziol & Schreiber
5. Brodzinsky & Pinderhughes
7. Ways of thinking
9. McCabe
11. Azar, Stevenson & Johnson
13. Bugental & Johnston
15. Parent, McKee, Rough & Forehand
17. Hawk & Holden
19. Merrifield, Gamble & Yu
21. Coatsworth
23. Intrapersonal
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انتظارات است که والدین هر میوره فرزنیدان خیوه و نحیوه
فرزندپروری هارند (هانکن ،یوتیور

و یرینبیر .)2009 ،1

رام این مواره است -1 :پیشاپیشیری :7توجیه عمیدی بیه
مسهلهای هر تربیت کوه که هنیوز اتفیاق نیفتیاهه اسیت .از

هر حوزة بینفرهی ،ذهنآیاه هر فرزنیدپروری بیه حضیور
کام والدین هنگام تعام بیا فرزندانشیان و هاریتن نگرری

طریق پیشاپیشیری اهداف بلندمدت و کوتیاهمیدت والیدین
قاب تشخیص و فعال ردن هستند( .تام ،هولیدن ،نیاکونرن ،

پذیرنده ،مهربان و مشفقانه نسبت به این تعیامالت نظیر هاره.
با توجه به اهمییت ذهینآییاه هر فرزنیدپروری ،هومیاش

2

اسوارت و هویر -2 .)2012 ،8ارزییاب  :9ایین مؤلفیه ریام
10

ارزیاب های والدین از کوه  ،خوه و زمینه است (سییفر و
11

( )2005پیشنهاه کره بهمنظور خلق نوع فرزندپروری مبتنی

همکییاران -3 .)2014 ،انعکییاشیییری  :ارزیییاب مجییده

بر ذهنآیاه  ،آموزش ذهنآییاه بیه برنامیههیای آمیوزش

رفتارهای خیوه ،کوهکیان و رابطیه یذریته والید-کیوه هر

فرزنیییدپروری افیییروهه ریییوه .همچنیییین واهلیییر)2002( 3

ویژی هیای والیدین ذهینآییاه را ایینطیور توصیی

کیره:

یذرته است (هارل

12

 -4 .)2014 ،ح مسیهله :حی مسیهله

رام جنبه های چندیانه تفکر والدین است که رام تعری

 -1آن ها کوهکانشان را بیه بییان عقایید و تجیارب رخصی

مسهله ،طرح راهح  ،اجیرای راهحی و ارزییاب حی مسیهله

تشییویق م ی کننیید؛  -2آنهییا از اطالعییات هریییافت از اییین
توصیفات برای ایجاه راهبرههای مراقبت خاص کوه میوره

است (هی یارمو و فوریاتچ .)2012 ،
اسییتفاهه از فراوالییدیری باعییث اثربخش ی فرزنییدپروری

نظر استفاهه م کنند؛  -3آن ها بهجای آنکه هر فشار ناری از

کوهکان معمیول (مثی تشیخیص علیت یرییة نیوزاه) و ییا

ررای فرزندپروری هروار غرق روند ،قاهر بیه پاسیخگوی

فرزندپروری کوهکان با نیازهای ویژه (مث آسییب ارتبیاط

به ررای خاص هر کوه هستند .والدین که هارای سیطوح

جدی هر کوهکان مبتال به اختالل رردی) م روه( .میرفیلد و

باالی از ذهنآیاه هستند از طریق انتظارات واقعی کیه از

همکییاران .)2015 ،همچنییین هییاو و هولییدن ( )2006هر

فرزندان هارند قواعد ،انتساب و ارزشهای منطق به فرزندان

پژوهش خوه یرارش کرهند ماهران کیه بیشیتر هریییر حی

منتق م کنند که این قواعد از سوی فرزندان رعایت م روه

مسییهله بوهنیید سییطوح پییایینتییری از بیییش واکیینشیییری و

و والدین نیر تنیدی کمتیری را تجربیه می کننید (هانکین و

سییه انگییاری را یییرارش کرهنیید؛ امییا مییاهران کییه سییطوح

همکاران2009 ،؛ میالویرو .)2013 ،بیه طیورکل پاسیخگوی
ذهنآیاهانه به مراقبان اجازه متمرکر مانیدن بیر کوهکانشیان،

پایین تری از انعکاشیری را یرارش کرهند هر واکنش ییری
هم سطوح پایینتری یرارش کرهند .بنا بیر آنچیه یفتیه رید

قدرهان از عم کوهکان و ارزشهه به تعیامالت جیاری و

انتظار م روه ماهران که سیطوح بیاالتری از فراوالیدیری و

پاسخگوی مناسب را م ههد (فری-پیاریش ،کاپلنید-لینیدر،

ذهنآیاه را هارند ،سطوح باالتری از فرزندپروری مقتدرانه

وب و سیبینگا.)2016 ،4

اما عالوه بر ذهنآیاه  ،هر پژوهشهای اخییر بیه علیت

13

14

را نیر هارنید (روت و اسیمیتان 2014 ،؛ هیارواش و لی

15

،

.)2015

تیثثیر فرآینیدهای تفکیر والیدین هر فرزنیدپروری؛ هیاو و

اما ویژی های رخصییت والیدین ماننید ذهینآییاه و

هولیدن ( )2006نیوع جدیییدی از فرزنیدپروری را بیا اهغییام

فراوالدیری عیالوه بیر تیثثیری کیه بیهصیورت مسیتقیم بیر

فرزنییدپروری مبتکرانییه 5و ح ی مسییهله 6ن یام بییرههانیید کییه

فرزندپروری هارند ممکین اسیت بیهصیورت غیرمسیتقیم بیا

فراوالدیری نام هاره .فرا فرزندپروری اراره به افکار خوهآیند
و خوهکار والدین و همچنین رییوه تفکیر والیدین هر میوره

تثثیریذاری بر رفتار والدین نیر بر سیب ،هیای فرزنیدپروری
اثریذار بارند؛ زیرا پدر و ماهر ردن ،واقعهای جسم  ،روان

فرزندپروری خوهران اراره هاره .مؤلفههای فرا فرزندپروری

و اجتماع است که اساسا روش زندی زوجین را هییریون

2. Dumas
4. Perry-Parrish, Copeland-Linder, Webb & Sibinga
6. problem solving
8. Tamm, Holden, Nakonezny, Swart & Hughes
10. Seifer
12. Hurley
14. Rote & Smetana

1. Duncan, Coatsworth, Greenberg
3. Wahler
5. proactive
7. anticipation
9. assessment
11. Reflection
13. DeGarmo & Forgatch
15. Horvath & Lee
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م کند و واره ردن فرزند به جم خانواهه ممکین اسیت بیر
نحوه زندی زوجین ،رواب جنسی و تینش هیای پدرانیه و

ماهرانه تثثیریذار روه (مالویرو .)2013 ،1این عوامی ممکین
است باعث تنیدی هر هر هو والد یا یک از والیدین ییرهه.
تنیدی والدین اصطالح اسیت کیه مشیخصکننیدة اهرا

فرضیییة سییوم :ذهیینآیییاه و مؤلفییههییای فراوالییدیری،
فرزندپروری قاط را پیشبین م کنند.
فرضیة چهارم :ذهینآییاه و مؤلفیه هیای فراوالیدیری،
استرش والدیری قلمرو کوه را پیشبین م کنند.
فرضیة پینجم :ذهینآییاه و مؤلفیه هیای فراوالیدیری،

تنیدی هر نظام والید– کیوه اسیت کیه هیم ویژیی هیای

استرش والدیری قلمرو والد را پیشبین م کنند.

تنیدی زای کوه و هم پاسخهای والدین به این ویژی ها را

روش 
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :روش این پژوهش از

است که ذهنآیاه و مهارتهای فراوالدیری بهعنوان منیاب
روانشناس بالقوه هر مواق استرش ،فرآیندهای مقابله هسیتند

نوع توصیف  -همبستگ بوه .جامعة آماری موره نظر ،همیة
والدین هانشآموزان هوره ابتدای رهرسیتان پاکدریت (800

که به والدین اجازه م ههند تا مقابلة انطباق تری اتخاذ کننید

نفر) هر سال تحصیل  1394-95بوه .نمونة پیژوهش ریام

و از تثثیرات بالقوه مخرب ناری از ارزییاب هیای میرتب بیا
فرزندپروریریان اجتنیاب کننید .یی ،رویکیره فروالیدیری

 196از این والدین بوه کیه بیر اسیاش جیدول کیوکران و از

هر بر م ییره (لویید و ابیدین .)1985 ،2تحقیقات نشیان هاهه

م تواند چرخه مخرب منف یرای رابطه متعارض را هنگیام
تنیدی قط کنید و باعیث کیاهش پیامیدهای نیامطلوب هر
ارتباط والد -فرزندها بارد (والیرش ،می ،کیرکین ،ویی

هربر -وبر.)2015 ،3

و

طریق نمونهییری مبتن بر هدف انتخیاب ریدند .معیارهیای
وروه عبییارت بوهنیید از :رضییایت آیاهانییه از رییرکت هر
پییژوهش ،هارا بییوهن تحصیییالت حییداق سیییک و ندارییتن
بیماری روان عمده.

با توجه بیه مباحیث فیوق و پیشیینه پژوهشی مشیخص

ابزارسنجش 
4
پرسشنامة سببکهبای فرزنبدپروری  :ایین پرسشینامه کیه

م یرهه که فرایندهای تفکر والیدین از قبیی ذهینآییاه و

بامریند آن را هر سال  1972ساخته ،هارای  30سیؤال اسیت

فراوالدیری ممکن اسیت هر سیب ،فرزنیدپروری و کیاهش

که بهصورت طی لیکیرت ( )0 -1 -2 -3 -4نمیرهییذاری
م روه .هر  10سؤال از پرسشنامه ،ی ،سب ،فرزنیدپروری

فرزندپروری و تنیدی والدین ارتباط هارند ،هر اییران انجیام

اعتبار 7برای سب ،های آسانییرانه ،مسیتبدانه و مقتدرانیه بیه

تنیدی ارتباط مؤثری هارته بارند ،اما هنوز مطالعیه کامی و
جامع که نشان ههد ذهنآیاه و فراوالدیری هر سب،های

5

را م سنجد .بر اساش نتایج بررس بوری ،)1991( 6ضیرایب

نگرفته است و با توجه به اهمیت سب،هیای فرزنیدپروری و

ترتیب برابر با  0/86 ،0/81و  0/78به هست آمده است .نتیایج
روای وایرا 8نشان هاهند که ریوه مستبدانه ماهر با ریوههیای

بهتر این عوام اثریذار ،پرهاخته روه؛ لذا بیا توجیه بیه ایین

آسانییرانه و مقتدرانه رابطه منف معناهار و به ترتیب برابر با

خأل تحقیقات و نییاز پژوهشی  ،هیدف از پیژوهش حاضیر

 -0/38و  -0/48هارند .این ضرایب برای سب،های پیدر بیه

بررس نقش ذهینآییاه و فرافرزنیدپروری هر پییش بینی

ترتیب برابر بیا  -0/50و  -0/52بیه هسیت آمید .بی طیرف،

سب،های فرزندپروری و تنیدی والدین است .بیا توجیه بیه

رعیری و حکیم جواهی ( )1389هر پیژوهش خیوه هر یی،
نمونییه  396نفییری از هانشییجویان هانشییگاه ییییالن ،ضییرایب

تثثیر آن هر آیندة افراه ،نیاز است که بیه رناسیای و بررسی

این هدف فرضیات زیر صورتبندی ردهاند:
فرضیییة اول :ذهیینآیییاه و مؤلفییههییای فراوالییدیری،

همسان هرون

فرزندپروری سه ییرانه را پیشبین م کنند.

مستبدانه و مقتدرانه به ترتییب  0/70 ،0/69و  0/79ییرارش

9

پرسشنامه را برای ریوههیای آسیانییرانیه،

فرضیییة هوم :ذهیینآیییاه و مؤلفییههییای فراوالییدیری،

کرهه اند .هر پژوهش حاضر ،میران آلفای کرونباخ بیرای ایین
پیرسشنامه  0/60بیه هست آمید .یی ،نمونه از سؤاالت ایین

2. Loyd & Abidin
4. Parenting Style Questionnaire
6. Buri
8. discriminant validity

1. Malveiro
3. Wallace, McCracken, Weiss & Harbeck-Weber
5. Diana Baumrind
7. reliability
9. discriminant validity

فرزندپروری مستبدانه را پیشبین م کنند.
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پرسشنامه عبارت است از :والدین باید به بچههای خوه اجازه

ویژی های روان سنج پرسشنامه را به ریرح ذیی ییرارش

ههند تا هر آنچه را م خواهند انجام ههند.

کرهند :آزمون  KMOبرابر با  88/0و هر سط مطلوب بوه و

مقیاس ذهنآگاهی :1این مقیاش ی ،آزمیون  15سیؤال

است که براون و ریان )2003( 2آن را بهمنظور سنجش سیط

6

7

آزمون کرویت بارتلت از نظیر آمیاری معنی هار بیوه .نتیایج
تحلی عامل وجوه  4عام هر سؤال هیا را تثییید نمیوه کیه

هشیاری و توجه نسبت به رویداهها و تجارب جاری زندی

 38/63هرصد واریان

طراح کرهند .سؤال هیای آزمیون سیازه ذهینآییاه را هر

تثییدی ،نتایج حاص از تحلی عام اکتشاف را تثیید کیره و

مقیاش  6هرجهای لیکرت (از نمره ی ،برای "تقریبا همیشه"

ک مقیاش را تبیین کره .تحلی عام

مدل بههستآمده با هاهههای پژوهش برازش هاریت .هر ایین

تا نمره  6برای "تقریبا هریر") می سینجد (راییان و بیراون،

پییژوهش ،بییرای پرسشیینامه فییرا فرزنییدپروری مقییدار آلفییای

 .)2003این مقیاش ی ،نمرة کل برای ذهنآیاه به هسیت

کرونباخ  0/80به هسیت آمید .یی ،نمونیه از سیؤاالت ایین

م ههد که هامنیة آن از  15تیا  90متغییر بیوهه ،نمیره بیاالتر

مقیاش به این صورت است :هرچند وقت ی،بیار وقتی هور

نشان ههندة ذهنآیاه بیشتر است .همسان هرون سیؤاالت

از منرل هر ی ،مکان عموم هستید ،به ایمن فرزندتان فکیر

آزمون بر اساش آلفای کرونباخ از  0/80تا  0/87یرارش رده
است (براون و ریان2003 ،؛ لیندا ،کارلسون و کر .)2005 ،3

م کنید (مث ی ،فرورگاه یا مرکر خریید) .آلفیای کرونبیاخ
مؤلفههای پیشاپیشیری  ،0/74ارزیاب  ،0/55انعکیاش 0/76

روای مقیاش باتوجه به همبستگ منف با ابرارهای سینجش

و ح مسهله .0/82
8

شاخص استرس والدگری  :راخص اسیترش والیدیری

افسرهی و اضطراب و همبستگ مثبیت بیا سینجش عاطفیه

9

مثبت و حرمت خوه کاف یرارش رده است .ضریب پاییای

پرسشنامه ای است که توس آبیدین ( )1990برای ارزرییاب

بازآزمای این مقیاش نیر هر فاصیله زمیان یی ،ماهیه ثابیت

میران تنیدی هر نظیام والید-کوهکتیدوین ریده اسیت .ایین

یرارش رده است (بران و ریان .)2003 ،آلفای کرونباخ برای

راخص رام  101یویه است و ریوة نمرهیذاری بیه روش

پرسش های نسخه فارس این مقییاش هر میوره یی ،نمونیه

لیکرت برحسب پاسخهای  1تا  5انجام می ریوه .پرسشینامه

 723نفری از هانشجویان  0/81محاسبه رده اسیت (قربیان ،

هارای هو قلمرو کیوهک ( )47میاهه و قلمیرو والیدین ()54

واتسون و وتینگون .)2009 ،4هر این پژوهش ،بیرای مقییاش
ذهنآیاه مقدار آلفای کرونباخ  0/75بیه هسیت آمید .یی،

مییاهه اسییت (آبیییدین .)1990 ،ضییریب آلفییای کرونبییاخ هر
نمونهای از ماهران بهنجار ( )n=2633که فرزندان آنها بین 1

نمونه از سؤاالت این مقیاش به این صورت است :من بعض

ماه تا  12سال ندارتند برای نمره کلی هر قلمیرو والیدین و

حاالت عاطف را تجربه م کنم که هر آن لحظه نسبت بیه آن

کیوهک بییه ترتی یب  0/93تییا  0/9ذکررییده اسییت (بنییری ،

ب خبرم و بعد از مدت متوجه آن م روم.

هاریسون و مگی ایوان

10

 .)2004 ،نتایج آلفای کرونبیاخ هر

پرسشنامة فبرا والبدگری :5ایین ابیرار توسی هیاو و

تحقیقات اخیر هر پدران و ماهران موره مطالعیه ،بیرای نمیرة

هولدن هر سال  2006برای اندازهیییری افکیار حسیابریده

کل

هر قلمرو والدین بیه ترتییب از  0/83تیا  86/0و بیرای

(رناخت تالشمند) تدوین یرهیده است و هارای  24سیؤال

نمره کل هر قلمرو کوهک از  0/8تیا  0/84بیه هسیت آمید.

و  4مؤلفه رام پیشاپیشیری ،ارزیاب  ،انعکاشیری و حی

پایای آزمون -بازآزمون استرش والدیری هر فاصلة زمیان 3

مسهله است .پاسخها هر ی ،مقیاش لیکرت  5نقطیهای ارائیه

ماه هر نمونة بالین متشیک از  30میاهر ،نمیرة کلی قلمیرو
والدین  91/0و نمرة کل برای قلمیرو کیوه  0/63بیوه .هر

م روه .هاو و هولدن آلفای کرونباخ زیر مقییاش هیا را از
 0/64تا  0/77ییرارش کیرهه انید .هر اییران نییر جوالئیهیا و

پژوهش که هاهستان ،احمدی ازغندی و حسنآباهی ()1385

همکاران هر سال  1396با اجرا بیر روی  170نفیر از میاهران

انجام هاهند نیر مقدار ضریب قابلیت اعتمیاه همسان هرونی

2. Brown & Ryan
4. Ghorbani, Watson&Weathington
6. Kaiser- Meyer- Oklin Measure of sampling Adequacy
8. Parenting Stress Index
10. Benzies, Harrison & Magill-Evans

)1. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS
3. Linda, Carlson & Kirk
5. Meta-parenting questionnaire
7. Bartlett
9. Abidin
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این ابرار برای ک مقیاش  88/0و ضیریب اعتمیاه بازآزمیای
آن بییا فاصییلة  10روز  0/94یییرارش رییده اسییت .هر اییین
پییژوهش ،بییرای رییاخص اسییترش والییدیری مق یدار آلفییای
کرونباخ  0/92به هسیت آمید .یی ،نمونیه از سیؤاالت ایین
پرسشنامه عبارتند از :والد بوهن سختتر از آن است کیه مین
فکر م کرهم.
وتحلیلدادهها 

روشاجرا
با توجه به اینکه هسترس به والدین هروار بوه و همچنین به
هلی اینکه با حضیور والیدین هر مدرسیه پژوهشیگران بهتیر
م توانستند بر فرایند تکمی پرسشنامهها نظارت هارته بارند،
هر مرحلة اول  500نفر از والدین که هارای مال هیای وروه
به پژوهش بوهند (هر قسیمت روش نمونیهیییری میال هیا
اراره ردهاند) از طریق هعوتنامه به ی ،مدرسه هعوت ردند
تا ضمن ررکت هر کاریاه آموزر با موضوع فرزنیدپروری،
به پرسشنامههای پژوهش نیر پاسخ ههند .با حضور  300نفیر
از والدین (ماهر یا پدر) ،پرسشنامهها بین والدین توزی رد و
یکیی از پژوهشییگران از طریییق سییخنران نحییوه تکمییی
پرسشنامه ها را توضی و به سؤاالت آنها پاسخ هاه .برخ از
آزموهن ها خواستار پر کرهن پرسشنامه ها هر منرل ردند کیه
پرسشنامهها به ایشان تحوی و ط یی ،هفتیه پرسشینامههیا
عوهت یرهید .سیایر ریرکتکننیدههیا هر سیالن اجتماعیات
مدرسه به تکمی پرسشینامههیا پرهاختنید .هرنهاییت پی از
جم آوری پرسشنامه ها و حذف پرسشنامه هیای نیاقص 196
پرسشینامه قابی اسیتفاهه از والییدین بیه هسیت آمید .سیی،
هاهه های موره نییاز بیرای بررسی فرضییه هیای پیژوهش از

پرسشنامه ها استخراج رد و موره تحلی آماری قرار یرفیت.
تحلی یافته ها بیا اسیتفاهه از ضیریب همبسیتگ پیرسیون و
تحلی ریرسیون چندیانه به رییوه همرمیان و بیا اسیتفاهه از
بسته آماری برای علوم اجتماع انجام رد.
یافتهها 

برای بررس همبستگ بیین متغیرهیا از ضیریب همبسیتگ
پیرسون استفاهه رد .نتایج نشیان هاه بیین ذهینآییاه و هو
سییب ،فرزنییدپروری سییه ییرانییه ( )r=-44/0و مسییتبدانه
( )r=-51/0رابطة منف معناهاری وجوه هاره .همچنین از بیین
سایر مؤلفههای فرافرزندپروری ،مؤلفة پیشاپیشیری با هر هو
سب ،سه ییرانیه ( )r=-24/0و مسیتبدانه ( )r=-0/23رابطیه
منفیی معنییاهاری هارییت .همچنییین نتییایج نشییان هاه بییین
ذهنآیاه و هر هو مؤلفیة اسیترش والیدیری یعنی قلمیرو
کییوه ( )r= -17/0و قلمییرو والیید ( )r=17/0بییه ترتیییب
همبسییتگ منفی و مثبییت معنییاهار وجییوه هاره (.)p<001/0
همچنین مؤلفه پیشاپیشیری با قلمرو والید ( )r=28/0رابطیة
مثبت معناهاری هاریت .سیایر روابی بیین متغیرهیا معنیاهار
نم بارد.
بهمنظور بررس نقش ذهنآیاه و فیرا فرزنیدپروری هر
سب،های فرزندپروری و استرش والیدیری از روش تحلیی
ریرسیون چندیانه به روش همرمان استفاهه رد .بهعبارت هر
این زمینه  5فرضیه ،مطرح یرهید کیه هر بخیش ذکیر رید و
نتایج تحلی های ریرسیون بیرای آزمیون ایین فرضییه هیا هر
جداول  1و  2مشاهده م روه.

جدول  .1تحلیل رگرسیون نقش ذهنآگاهی و مؤلفههای فرا والدگری در سبکهای فرزندپروری ()n=196
متغیر مالک

فرزندپروری سه ییرانه

فرزندپروری مستبدانه

فرزندپروری قاط

متغیر پیشبین
ذهنآیاه
ارزیاب
پیشاپیشیری
انعکاشیری
ح مسهله
ذهنآیاه
ارزیاب
پیشاپیشیری
انعکاشیری
ح مسهله
ذهنآیاه
ارزیاب
پیشاپیشیری
انعکاشیری
ح مسهله

R

R2

Df

F

16/0

0/02

()5/190

03/1

0/19

03/0

()5/190

55/1

0/31

09/0

()5/190

**06/4

B

-04/0
-0/11
0/09
0/00
0/03
-0/06
-0/04
-0/14
-0/002
0/04
0/04
-0/007
0/41
-0/01
-0/03

Beta

t

-64/1 -0/12
-1/19 -0/10
74/0
0/06
-0/006
0/00
0/74
0/05
*
-04/2
-0/15
-36/0 -0/03
-91/0 -0/07
-0/01 -0/001
73/0
0/05
1/58
0/11
-0/06 -0/006
39/3*** 0/27
-0/12 -0/01
-0/71 -0/05

معن هاری
0/10
0/23
0/45
0/99
0/46
0/04
0/71
0/36
0/98
0/46
0/11
0/94
0/001
0/89
0/47
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نتایج جدول  1نشان هاه که نتایج جدول  1نشان م ههید
که فرضیة اول تثیید نشد .به این ترتییب کیه ذهینآییاه و
مؤلفههای فرا فرزندپروری با تبیین هرصد کمی از وارییان

بیانگر آن است که رابطة معکوس بین ایین هو متغییر وجیوه
هاره .همچنین نتایج تحلی ریرسیون برای فرضیة سوم یعنی
نقیییش ذهییینآییییاه و مؤلفیییههیییای فرافرزنیییدپروری هر
فرزندپروری قاط هر جدول  1نیر نشان م ههد ذهنآییاه

نمرات فرزندپروری سه ییرانه ( 0/02هرصید) ،بیهطیورکل
پیشبین کنندة معناهاری برای ایین متغییر نبوهنید (.)p>0/05

و مؤلفههای فرا فرزندپروری هرمجموع بیا تبییین  31هرصید

نتییایج تحلییی ریرسیییون بییرای فرضیییة هوم یعنیی نقییش

واریان

نمرات ایین سیب ،فرزنیدپروری ،پییشبینی کننیدة

ذهنآییاه و مؤلفیههیای فرافرزنیدپروری هر فرزنیدپروری

معنییاهاری بییرای اییین متغیییر بییوههانیید (.)F=06/4 ،p<01/0

مستبدانه نیر نشان هاه هرمجموع ذهینآییاه و مؤلفیه هیای

همچنین این نتایج نشان م ههد از بین متغیرهیای پییشبیین،

فرافرزندپروری ،پیشبین کننیدة معنیاهاری بیرای ایین متغییر
نبوهند؛ با این وجوه بررس نقش پیشبین کنندی تی،تی،

فق مؤلفه پیشاپیشیری بهتنهای پیشبینی کننیدة معنیاهاری
برای فرزندپروری قاط است .بهطیور خالصیه اینکیه سیب،

متغیرهای پیش بین نشان م ههد متغیر ذهنآیاه بیه تنهیای

فرزندپروری مستبدانه از طریق ذهنآییاه قابی پییشبینی

قاهر به پیش بین فرزندپروری مسیتبدانه اسیت .منفی بیوهن

بیییوهه؛ و سیییب ،فرزنیییدپروری قیییاط از طرییییق مؤلفی یة
پیشاپیشیری قاب پیشبین است.

ضریب ریرسیون بین ذهنآیاه و این سیب ،فرزنیدپروری

جدول  .5مشخصههای آماری رگرسیون نقش ذهنآگاهی و فراوالدگری در مولفههای استرس والدگری ()n=196
متغیر مالک

قلمرو کوه

قلمرو والد

متغیر پیشبین

R

R2

df

F

B

ذهنآیاه

-68/0

ارزیاب

0/26

پیشاپیشیری

48/0

0/23

()5/190

***-1/52 86/11

انعکاشیری

-0/02

Beta

T

معنیداری

0/001 -11/6*** -0/40
0/04

0/61

0/54

-0/20

**-79/2

0/006

-0/06 -0/005

0/94
0/08

ح مسهله

0/37

0/11

1/71

ذهنآیاه

-0/94

-0/46

***0/001 -48/7

ارزیاب

-0/06

-0/12 -0/009
-0/18

**-59/2

0/01

انعکاش یری

-1/06

0/15

*13/2

0/03

ح مسهله

-0/05

-0/01

-0/23

0/81

پیشاپیشیری

0/55

30/0

()5/190

***-1/59 55/16

0/89

 ***= p<001/0؛ **= p<01/0؛ *= p< 05/0

نتایج جدول  2برای فرضیة چهارم پژوهش نشان هاه کیه
ذهنآیاه و مؤلفههای فراوالدیری هرمجمیوع بیا تبییین 48
هرصیید واریییان

معناهاری برای قلمرو کوه

بوهه اند .نتایج تحلی ریرسییون

برای فرضیه پینجم یعنی نقیش ذهینآییاه و مؤلفیههیای

نمییرات قلمییرو کییوه  ،پیییشبین ی کننییدة

فراوالدیری هر قلمرو والد نیر هر جدول  2نشان م ههید 55
هرصد وارییان نمیرات ایین متغییر توسی ذهینآییاه و
مؤلفههای فراوالیدیری تبییین ریده اسیت؛ کیه ایین هرصید

ذهنآیاه و مؤلفة پیشاپیشیری نیر به تنهای پیشبین کنندة

تبیینکنندی از لحاظ آماری نییر معنیاهار اسیت (.)p<001/0

معناهاری برای این متغیر بوههاند ( )p<001/0و فرضیة چهارم
پییژوهش تثیییید ریید .همچن یین اییین نتییایج نشییان م ی ههیید
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همچنین این نتایج نشان می ههید ذهینآییاه و هو مؤلفیة

همچنییین هر جیییدول  2مشیییخص بیییوه کیییه زیرمقییییاش

پیشاپیشیری و انعکاشیری هرکدام به تنهای نییر قیاهر بیه

پیشاپیشییری بیهطیور معنیاهاری فرزنیدپروری مسیتبدانه و

پیشبین قلمرو والد م بارند؛ و بیهطیور خالصیه اینکیه بیر
اساش فرضیة چهارم و پنجم ،پیشبین تنیدی قلمرو کیوه

قاطعانه را هر والدین پیشبین کند یعن با افرایش هر مییران
پیشاپیشیری م توانیم کاهش هر رفتار مسیتبدانه و افیرایش

از طریق ذهنآیاه و مؤلفههای پیشاپیشیری و ح مسیهله

رفتار قاطعانه هر فرزندپروری را پیشبین کنیم .این نتیجه بیا

و نیر پیشبین تنیدی قلمرو والدین از طریق ذهنآییاه و

تام و همکاران ( )2012هماهن

است که ارتبیاط معنیاهاری

مؤلفههای پیشاپیشیری و انعکاشیری تثیید رد.

بین ارزیاب و پیشاپیشیری بیا فرزنیدپروری بی ثبیات پییدا

نتیجهگیری 

بحثو
هدف از این پژوهش پیشبینی سیب ،هیای فرزنیدپروری و
تنیدی والدین بر اسیاش ذهینآییاه و فراوالیدیری ،بیوه.

کرهند و به این معنی اسیت کیه والیدین کیه کمتیر هریییر
محی هستند به احتمال بیشتری هچار فرزنیدپروری همیدم ،

نتایج نشان هاه کیه ذهینآییاه و یکی از مؤلفیههیای فیرا

ب ثبات ،مستبدانه و سه ییر خواهنید رید؛ ایین والیدین بیا

والییدیری (پیشییاپیش یییری) پیییشبین ی کننییدة سییب،هییای

پیشاپیشیری هر موره مسهولیت هیای کیه ممکین اسیت هر
تربیت کوه اتفاق بیفتد و تعیین اهداف برای آینده کیوه ،

مسائل هستند که مربیوط بیه سینجش خوهریان ،کیوه

و

فرزندپروری (مستبدانه و قاط ) هستند (جیدول  .)1بیهطیور
جرئ نتایج پیژوهش نشیان هاه کیه ذهینآییاه می توانید

سب ،فرزندپروری قاط را هر زندی اعمیال می کننید و از

پیش بینی کننیدة کمتیر سیب ،مسیتبدانه هر والیدین بارید و

بروز رفتارهای مستبدانه و سه انگارانیه پیشیگیری می کننید

پیشاپیشیری پیشبین مثبت فرزندپروری قاطعانه هر والدین

(میرفیلد و همکاران.)2015 ،

هست .این نتایج با یافتیه هیای باینتیال و جانسیون (،)2000

یافتییة هیگییر پییژوهش نشییان هاه کییه ذهیینآیییاه و

هولییدن و هییاو (2003؛  ،)2006تییام و همکییاران (،)2012
هاو و همکاران ( )2016همخوان است .این یافتههیا مبیین

فراوالدیری م تواند بیه طیور معنیاهاری تغیییرات هر مییران
استرش والدیری هر قلمرو کوه و والد را پییشبینی کنید.

اییین اسییت کییه ذهیینآیییاه و فراوالییدیری بییا رفتارهییا و

هرواق نتایج بیانگر این بیوه کیه بیا افیرایش ذهینآییاه و

تصمیمات فرزندپروری هر عمی میرتب اسیت .ماهییت ییا

فراوالدیری (پیشاپیشیری و انعکاشیری) تنییدی والیدین
هر قلمرو کوه و والد کاهش م یابید .ایین یافتیه بیا نتیایج

کیفیت رناخت های اجتماع والیدین و سیطوح آییاه کیه
افکار هر آن روی م ههند احتمیاال هر رفتارهیای والیدین و

هولدن و هیاو ( ،)2003تیام و همکیاران ( ،)2012روت و

هخی هستند (باینتال و جانسیون.)2000،

اسمیتان ( )2014و هارواش و ل ( )2015همخوان است .هر

فراوالییدیری تییالش و کنکییاش والییدین بییرای رییناخت و

تبیین یافته فوق م توان بیان نموه که مهارت ذهینآییاه و

یسترش راهبرههای اسیت کیه والیدین هر میوره مسیائ و

فرزندپروری ذهنآیاهانه باعث بهبوه توانای خیوهتنظیم و

مشکالت فرزندانشان هارند (هولدن و هیاو  .)2003عیالوه
بر این ،نظریه پرهازان فراوالیدیری اعتقیاه هارنید کیه هاریتن

مدیریت هیجانهای منف از جمله خشم م روه و همانطور
که قبال نیر اراره یرهید ذهنآیاه ریک تیالشمنید تفکیر

مهارتهای ذهنآییاه و فراوالیدیری یی ،عامی مثبیت و

هست که م تواند از طریق کاهش تعارض کیوه  -والید و

مؤثر برای ترویج والدیری مؤثر ،کاهش اسیترش و پیرورش

تسییهی ارتباطییات صییمیمانهتییر ،تییثثیر مثبت ی بییر اثربخش ی
فرزندپروری هارته بارند و تعارضهای ایجاه رده بین والید

ویژی های کوه

کوه از طریق جسیتجوی حماییت اجتمیاع و آییاه هر
موره فرزندپروری ،و ایجاه تحوالت هر والدین است (هولدن

یا کوه را کاهش ههد .همچنین یک از ویژی های والدین

و هاو  .)2003این افکار عمدی نوعا قب یا بعید از تعامی

که توانای ذهنآیاه و فراوالدیری باالی هارند ایین اسیت

با کوهکان روی م ههد .هولدن و هاو پیشینهاه کرهنید کیه

که توجه کامل به تعامالت و تفکرات و احساسیات خیوه و

توجه تالشمند به حوزة تربیت کوه  ،پاسخهای مناسب بیه

کوهکان هاره و به طور صحی تری این احساسات را هریافیت

چالش های فرزندپروری را تسهی م کند که نتیجه این عام
سییب،هییای فرزنییدپروری اسییت (هولییدن و هییاو .)2006

م کنند که هر مقاب  ،تعارض وعدم توافیق کیاهش می یابید
(هییارواش و ل ی  )2015 ،و تنیییدی کمتییری را نیییر تجربییه
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م کنند .یافته های پژوهش هیای متعیدهی بییان می کنید کیه

پژوهش ها هارای محدوهیت هیای نییر اسیت از جملیه ایین

انتظارات و عقاید والدین نسبت به فرزندپروری ممکن اسیت

محدوهیتها م توان به ایین میواره اریاره کیره کیه جامعیة

بییا تنیییدی والییدین مییرتب بارییند (مییالویرو ،2013 ،تییام و
همکاران .)2012 ،بیه عنیوان مثیال تحقیقیات نشیان هاهه انید

آماری این پیژوهش را هانیشآمیوزان هوره ابتیدای تشیکی
هاهند ،بنابراین هر تعمیم نتایج به سایر جامعههیا بایید جانیب

والدین که هارای سطوح باالی از ذهنآیاه هستند تنیدی

احتیاط را رعایت کره .همچنین هر این پژوهش نییر ،هماننید

کمتری را نیر تجربیه می کننید (هانکین و همکیاران2009 ،؛

اکثییر پییژوهشهییای روانرییناخت از پرسییشنامییههییای

مالویرو.)2013 ،

خوهیرارش هه استفاهه رده اسیت کیه هر آن همیشیه ایین

امییا هر خصییوص سییازه فراوالییدیری و ارتبییاط آن بییا

امکان وجوه هاره که آزموهن ها پاسیخ هیای هارای سیوییری

فرزندپروری مؤثر ،با وجوه اینکه این مؤلفیه بیه طیورکل هر

ارائه ههند ،بنابراین هر زمان تعمیم نتایج باید این محیدوهیت

اکثر زیر مقیاشها پیشبین کنندة اسیترش والیدیری کمتیر و

را هر نظر هارت .با توجیه بیه یافتیه هیای پیژوهش پیشینهاه

سییب ،فرزنییدپروری بهتییر اسییت ول ی هر برخ ی از خییرهه

م ی یییرهه کییه هر قالییب کاریییاههییای مناسییب ریییوههییای

مقییاشهییا اییین ارتبییاط و قیدرت پیییشبینی معنییاهار هیییده
نم روه .هر تبیین این یافته به نظر م رسید کیه انتظیار ایین

فرزندپروری صحی به والدین آموزش هاهه ریوه .همچنیین
استفاهه از تکنی ،های ذهنآیاه و روان هرمان های جدیید،

است که نمرات باالی فرا والدیری و کلیه زیر مقیاشهای آن

ریوه مناسب برای بهبوه سب ،هیای فرزنیدپروری و کیاهش

با بیرون هاههیای بهتیر فرزنیدپروری همیراه بارید ،امیا فیرا

تنیدی والدین م باریند کیه نییاز اسیت ایین کارییاههیا هر

والدیری خیل باال هم ممکن است برای والدین مضر بارید.

برنامههای آموزر موره توجه قرار ییرند.

برای مثال ممکن است والدین هر ی ،رویکره بسیار سنجیده

سپاسگزاری 
بدین وسیله مراتب سی،اش خیوه را از سیرکار خیانم سیمیه
بختیاری مدیریت محترم مدرسه ماهور و هوست عریر سرکار

است منجر به تنیدی و استرش یرهه .با این حیال ،امیا فیرا

خانم مریم کاکاوندی برای همکیاری و همراهی هر اجیرای

والدیری از طریق جستجوی حماییت اجتمیاع و هانیش هر
خصوص فرزنیدپروری اسیترش والیدیری را کیاهش هاهه و

این پژوهش اعالم م هاریم.
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