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Abstract
Introduction: Children with autism spectrum disorders have communication deficits that can affect 
their parents' performance, and their parents report higher levels of stress than parents of children of 
normal developmental age. The aim of the present study was to study the effect of conscious parenting 
training on parental stress in mothers with children with autism spectrum disorders in Ahvaz.
Methods: The statistical population of this study included all mothers with children with autism 
spectrum disorders who referred to the Ahwaz Autism Association. Of these, 4 mothers were selected 
by targeted sampling and based on the score of Abidin Parents' Stress Questionnaire (PSI). In this 
study, a single case study of multiple randomized baseline was used and subjects were treated before 
treatment, middle treatment (first, third, fifth, seventh), end of treatment (eighth session) and one 
month after the end of treatment. Answers to Abidin's parents' stress questionnaire were answered. 
Data were analyzed by visual mapping, recovery percentage and constant change index.
Results: The findings showed that the index of stable change in parental stress variable at the level 
(p <0.05) was significant.
Conclusions: The results showed that mindfulness parenting training reduces parental stress.
Keywords: Mindful parenting training, Parental stress, Autism spectrum disorders.
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چکیده
مقدمــه: کــودکان مبتــا بــه اختــاالت طیــف اتیســم دارای نقایــص ارتباطــی هســتند کــه مــی توانــد بــر عملکــرد والدیــن آن هــا تاثیــر 
بگــذارد و والدیــن آن هــا، نســبت بــه والدیــن کــودکان در ســن رشــد معمولــی، ســطح باالتــری از اســترس را گــزارش مــی کننــد. هــدف 
از پژوهــش حاضــر تعییــن تاثیــر آمــوزش فرزنــد پــروري ذهــن آگاهانــه بــر تنیدگــي والدیــن در مــادران داراي کــودك مبتــا بــه اختاالت 

طیــف اتیســم شــهر اهــواز بود. 
روش کار: جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه مــادران دارای کــودك مبتــا بــه اختــاالت طیــف اتیســم بــود کــه بــه انجمــن 
اتیســم اهــواز مراجعــه کــرده انــد. از ایــن تعــداد 4 مــادر، بــه روش نمونــه گیــری هدفمنــد و براســاس نمــره پرسشــنامه تنیدگــی والدیــن 
آبیدیــن )PSI( انتخــاب شــدند. در ایــن پژوهــش از طــرح آزمایشــی تــک مــوردی از نــوع خــط پایــه چندگانــه ناهــم زمــان اســتفاده شــد و 
آزمودنــی هــا قبــل از درمــان، میانــه درمــان )جلســه اول، ســوم، پنجــم، هفتــم(، پایــان درمــان )جلســه هشــتم( و یــک مــاه پــس از پایــان 
درمــان بــه پرسشــنامه تنیدگــی والدیــن آبیدیــن پاســخ دادنــد. داده هــا بــه روش ترســیم دیــداری، درصــد بهبــودی و شــاخص تغییــر پایــا 

ــدند. تحلیل ش
یافته ها: یافته ها نشان داد که شاخص تغییر پایا در متغیر تنیدگی والدین در سطح )p>0/05( معنی دار هستند.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش فرزند پروری ذهن آگاهانه باعث کاهش تنیدگی والدین می شود.
کلیدواژه ها: فرزند پروري ذهن آگاهانه، تنیدگي والدین، اختاالت طیف اتیسم.

مقدمه  
اتیســم )Autism( اختالــی اســت کــه رشــد و گســترش مهــارت 
ــن  ــد )1(. ای ــی کن ــل م ــرد را مخت ــی و ارتباطــی ف ــای اجتماع ه
تشــخیص، نشــان دهنــده ی نوعــی اختــال رشــدی اســت کــه بــا 
نقــص در رفتارهــای ارتباطــی و کامــی و وجــود الگوهــای غیــر 
طبیعــی در هــر دو زمینــه مشــخص مــی شــود. ایــن اختــال در 
افــراد مختلــف عائــم متفاوتــی دارد و برای جداســازی آن از ســایر 
 Autism(  »ــف اتیســم اختــال هــا اصطــاح »اختــاالت طی
Spectrum Disorder( یــا بــه اختصــار ASD مورد اســتفاده 
ــم  ــم عائ ــف اتیس ــاالت طی ــراد دارای اخت ــرد. اف ــی گی قرارم
ــه ی  ــا هم ــد، ام ــی دهن ــان م ــود نش ــی از خ ــف و گوناگون مختل
ــرار  ــع در ســه حیطــه ق ــدی جام ــه بن ــک طبق ــم در ی ــن عائ ای

ــر و  ــاط، 3. تفک ــان و ارتب ــی، 2. زب ــد اجتماع ــرد. 1. رش ــی گی م
ــل )2(. تخی

والدگــری نقشــی اســت که تکالیفــی جهــان شــمول دارد و تنیدگی 
هــای مربــوط بــه ایفــای ایــن نقــش، کلیــه والدیــن را در ســطحی 
مشــابه درگیــر مــی ســازد، درعیــن حالــی کــه والدگــری بــرای هــر 
ــی  ــدران تنیدگ ــش از پ ــادران بی ــا م ــی زاســت، ام ــد تنیدگ دو وال
ــن و  ــول، اروی ــول، ترنب ــد )3(. ترنب ــی کنن ــه م ــی را تجرب والدین
ســوداك )4( معتقدنــد کــه اگرچــه پــدران و مــادران نقــش هــای 
ــی مــادران بخــش  ــد، ول والدینــی را بیــن خــود تقســیم مــی کنن
ــل  ــوند و متحم ــی ش ــده دار م ــئولیت را عه ــری از مس ــش ت بی
ــا مشــکاتی  ــز مــی شــوند کــه گاهــاً ب ــری نی اســترس بیــش ت
ماننــد افســردگی )5( و اضطــراب )6( نیــز رابطــه دارد. فرزندپــروری 
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ــه ای  ــژه تجرب ــای وی ــا نیازه ــودکان ب ــن ک ــه ی والدی ــرای هم ب
دشــوار و اســترس زا بــه نظــر مــی رســد )7(.

ــای  ــئولیت ه ــتلزم مس ــژه مس ــای وی ــا نیازه ــودکان ب ــتن ک داش
مراقبتــی باالیــی اســت و در اکثــر اوقــات مــادران مراقبــان 
همیشــگی فرزنــدان هســتند و نقــش اساســی در مراقبــت از ایــن 
ــز و  ــه هی ــی ک ــرا تحلیل ــد )8(. در ف ــده دارن ــر عه ــدان را ب فرزن
واتســون )9( انجــام دادنــد دریافتنــد کــه مــادران کــودکان مبتــا 
ــی کــه رشــد طبیعــی  ــادران کودکان ــا م ــه اتیســم در مقایســه ب ب
ــری را  ــش ت ــی بی ــفتگی روان ــروری و آش ــترس فرزندپ ــد، اس دارن

ــد. ــی دهن ــزارش م گ
والدیــن دارای کــودك طیــف اتیســم فشــار و تنیدگــی باالیــی را 
تجربــه مــی کننــد، امــا مــادران بیــش از پــدران تنیدگــی والدینــی 
ــه  ــن ب ــد )10( و ای ــی کنن ــه م )parenting stress( را تجرب
ــا  ــل ب ــادر در تعام ــه م ــت ک ــادی اس ــای متم ــاعت ه ــبب س س
ــودك دارد.  ــه ک ــری ب ــش ت ــودك اســت و توجــه و نظــارت بی ک
توجــه و نظــارت همیشــگی خــود مــی توانــد منبــع تنیدگــی بــرای 

ــد )11(.  ــادران باش م
شناســایی  بــر  مطالعــات  از  بســیاری  کــه  حالــی  در 
اســترس  ویــژه  بــه  منفــی  پیامدهــای  پیش بینی کننده هــای 
والدیــن متمرکــز شــده اند، داده هــای کــم و ناهمگنــی در مــورد آن 
چــه کــه یــک والــد خــوب را تعییــن می کنــد وجــود دارد )12(. بــا 
ایــن حــال، شناســایی ویژگــی هــای فرزندپــروری مثبــت، بــه ویژه 
ــف اتیســم  ــاالت طی ــه اخت ــا ب ــودکان مبت ــن ک ــورد والدی در م
بســیار مهــم اســت، زیــرا ایــن اختــال مــادام العمــر اســت )13(. 
ــن و  ــی والدی ــش تنیدگ ــت کاه ــر در جه ــوزش موث ــن رو آم از ای
آمــوزش مهــارت هــای مقابلــه ای، پذیــرش و ذهــن آگاهــی یــک 
چالــش مهــم در بهبــود برنامــه هــای فرزنــد پــروری اســت. فرزنــد 
ــد ذهــن آگاهــی  ــه، یکــی از ابزارهــای جدی ــروری ذهــن آگاهان پ
اســت و بــه  عنــوان روشــی بــرای فرزنــد پــروری تعریــف می شــود 
کــه مســتلزم توجــه ذهــن آگاهانــه بــه روابــط بیــن والــد و فرزنــد 
ــه  ــوان توج ــه به عن ــن آگاهان ــروری ذه ــد پ ــد )14(. فرزن می باش
ــد،  ــروری به صــورت هدفمن ــد پ ــه کــودك و شــیوه فرزن کــردن ب
توجــه بــه زمــان حــال و غیــر قضاوتــی تعریــف می شــود. مطالعات 
مداخاتــی اولیــه نشــان داده انــد کــه آمــوزش فرزندپــروری ذهــن 
ــد را  ــد فرزن ــه، ســامت روان والدیــن و کیفیــت تعامــل وال آگاهان
ــروری و نشــانه هــای آســیب  ــود بخشــیده و اســترس فرزندپ بهب
شناســی روانــی کــودکان و مشــکات رفتــاری آن هــا را کاهــش 
ــن  ــروری ضام ــد پ ــارت هــای فرزن ــوزش مه ــی دهــد )15(. آم م
ســامت روانــی و کاهــش تنیدگــی مــادر، افزایــش رفتــار والدگری 

بهینــه و تعامــل ســازنده بــا کــودك اســت )16(. بــا توجــه بــه نقش 
کلیــدی و اساســی خانــواده در رونــد ارتقــاء مهــارت هــای کــودکان 
مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم، برنامــه هــای آمــوزش والدیــن 
خصوصــا آمــوزش مــادران و توجــه بــه بهزیســتی روانــی آن هــا، 
ــن  ــرب ای ــای مخ ــش رفتاره ــزایی در کاه ــر بس ــد تأثی ــی توان م
ــال پاســخگویی  ــه دنب کــودکان داشــته باشــد. پژوهــش حاضــر ب
بــه ایــن ســوال بــود کــه آیــا آمــوزش فرزندپــروری ذهــن آگاهانــه 
بــر تنیدگــی والدیــن مــادران دارای کــودك مبتــا بــه اختــاالت 

طیــف اتیســم تاثیــر دارد.

روش كار
جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش 

 single( ــوردی ــک م  در پژوهــش حاضــر از طــرح آزمایشــی ت
case design( اســتفاده شــده اســت. در ایــن پژوهــش از بیــن 
طــرح هــای آزمایشــی تــک مــوردی، از طــرح تجربــی »خــط پایــه 
چندگانــه« )multiple-baseline design( اســتفاده مــی 
شــود، زیــرا ایــن نــوع طــرح هــا، ابــزار پژوهشــی مناســبی بــرای 
کارهــای عملــی- بالینــی در تعییــن اثربخشــی مــدل هــای درمانی 
بالینــی اســت )17(. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل مــادران 
ــود کــه در  ــف  اتیســم ب ــه اختــاالت طی ــا ب دارای کــودك مبت
بهــار 1398 بــه انجمــن اتیســم خوزســتان در شــهر اهــواز مراجعــه 
کــرده انــد. در مرحلــه انتخــاب آزمودنــی هــا، مصاحبــه و تکمیــل 
پرسشــنامه توســط 18 مــادر صــورت گرفــت کــه از ایــن تعــداد 4 
ــای  ــاس ماك ه ــد و براس ــری هدفمن ــه گی ــه روش نمون ــادر ب م
ــد از:  ــارت بودن ــراد عب ــای ورود اف ــدند. ماك ه ــده ش ورود برگزی
1- داشــتن کــودك مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم زیــر ســن 
7 ســالگی 2- مادرانــی کــه نمــره پرسشــنامه تنیدگــی والدیــن آن 
هــا، باالتــر از )245( باشــد 3- داشــتن تحصیــات حداقــل دیپلــم 
4- دارای همســر 5- عــدم ابتــا بــه ســایر اختــاالت اضطرابــی 
ــه شــرکت در طــرح پژوهشــی.  ــه ب ــت آگاهان ــل و رضای 6- تمای
ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش پرسشــنامه شــاخص 
ــي  ــاخص تنیدگ ــنامه ش ــت. پرسش ــن )PSI( اس ــي والدی تنیدگ
ــی را  ــی والدین ــزان تنیدگ ــه می ــت ک ــنامه ای اس ــن، پرسش والدی
در دو بخــش )ویژگــی هــای کــودك و خصیصــه هــای والدیــن( 
مــی ســنجد کــه هــر 4 آزمودنــی در بخــش ویژگــی هــای کــودك 
تنیدگــی باالیــی را گــزارش کردنــد. تنیدگــی ایــن مــادران بــه طور 
عمــده دربــاره آینــده فرزنــدان، رفتارهــای پــر خطــر ایــن کــودکان، 
عــدم اســتقال آن هــا، عــدم پذیــرش و درك از ســوی جامعــه و 
نیــاز بــه آمــوزش مــداوم و هزینــه هــای بــاالی ایــن آمــوزش هــا 
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ــی کــه حمایــت  ــن اســاس مشــاهده شــد کــه مادران ــر ای ــود. ب ب
اجتماعــی باالتــر، ســن پاییــن تــر، تحصیــات کــم تــر و تمکــن 
مالــی باالتــری دارنــد، تنیدگــی پاییــن تــری را گــزارش مــی کنند. 
ــه  ــان ب ــور همزم ــه ط ــدگان ب ــارکت کنن ــه مش ــس از آن هم پ
مرحلــة خــط پایــه وارد شــدند. بــرای کنتــرل متغیرهــای ناخواســته 
ــه  ــط پای ــای خ ــرح ه ــول ط ــق اص ــی طب ــر احتمال ــه گ و مداخل
چندگانــه افــراد بــه طــور تصادفــی از نظــر ترتیــب ورود یــک بــه 
یــک بــا فاصلــة یــک جلســه وارد طــرح درمــان شــدند. در ضمــِن 
اجــرای درمــان، پرسشــنامه شــاخص تنیدگــي والدیــن در مرحلــه 
خــط پایــه )پیــش آزمــون(، جلســات درمــان )اول، ســوم، پنجــم، 
هفتــم(، و بافاصلــه پــس از اتمــام درمــان یعنــی جلســه هشــتم 
)پــس آزمــون(، توســط مشــارکت کننــدگان تکمیــل گردیــد. پــس 
ــه  ــار مرحل ــه، یکب ــک ماه ــی ی ــه زمان ــان در فاصل ــان درم از پای
ــش  ــن پژوه ــتفاده در ای ــورد اس ــزار م ــد. اب ــام ش ــری انج پیگی
ــه  ــاس رابط ــن )PSI(، مقی ــي والدی ــاخص تنیدگ ــنامه ش پرسش
ــل   ــرش و عم ــنامه پذی ــا )PCRS( و  پرسش ــودك پیانت مادر-ک

ــوده اســت. نســخه دوم  )AAQ-II( ب
 PSI(( ــن ــي والدی ــاخص تنیدگ ــنامه ش ــنجش: پرسش ــزار س  اب
ــی  ــنجش تنیدگ ــرای س ــه ب Parenting Stress Index(( ک
والدیــن اســتفاده شــد. ایــن شــاخص توســط آبیدیــن )18( ســاخته 
شــده اســت و پرسشــنامه ای اســت کــه بــر اســاس آن مــی تــوان 
اهمیــت تنیدگــی در نظــام والدیــن و کــودك را ارزشــیابی کــرد و 
بــر ایــن اصــل مبتنــی اســت کــه تنیدگــی والدینــی مــی توانــد از 
پــاره ای ویژگــی هــای کــودك، برخــی خصیصــه هــای والدیــن و 
یــا موقعیــت هــای متنوعــی کــه بــا ایفــای نقــش والدینــی بطــور 
مســتقیم مرتبــط هســتند، ناشــی شــود. شــکل شــاخص تنیدگــی 
والدینــی ایــن پژوهــش بــه عنــوان شــکل بازنگــری شــده شــکل 
هــای پیشــین اســت کــه تصحیــح آن آســان تــر و مقــدار ســوال 
هــای آن کــم تــر اســت. ایــن شــاخص شــامل 120 مــاده اســت 
ــه  ــاده( ب ــی )54 م ــاده( و والدین ــی )47 م ــرو کودک ــه دو قلم ک
ــی  ــی زندگ ــوان تنیدگ ــاری تحــت عن ــاس اختی ــک مقی ــه ی اضاف
ــه  ــوط ب ــر مقیــاس هــای مرب ــرد. زی ــر مــی گی )19 مــاده( را در ب
ــد از: قلمــرو  ــوارد آن هــا عبارتن ــداد م ــن تع هــر قلمــرو و همچنی
 adaptability(( ــری ــازش پذی ــاس(، س ــر مقی ــی )6 زی کودک
11( مــاده(، پذیرندگــی )acceptability( )7 مــاده(، فــزون 
ــی  ــاده(، ب ــق )5 م ــاده(، خل ــی )demandingness( )9 م طلب
توجهــی و فــزون کنشــی  )hyperactivity( )9 مــاده(، تقویــت 
گــری )reinforces parent( )6 مــاده( و قلمــرو والدینــی، 
ــاده(،  ــتگی )7 م ــاده(، دلبس ــردگی )9 م ــاس افس ــر مقی ــت زی هف

ــاده(،  ــش )restrictions of role( )7 م ــای نق ــت ه محدودی
حــس صاحیــت )sense of competence( )13 مــاده(، 
ــا  ــط ب ــاده(، رواب ــی )social isolation( )6 م ــزوای اجتماع ان
ــامت  ــاده(، س ــر )relationship with spouse( )7 م همس
والــد ) 5 مــاده( را شــامل مــی شــود. شــیوه نمــره گــذاری نیــز بــه 
روش لیکــرت بــر حســب پاســخ هــای 1 تــا 5 از کامــا موافقــم 
تــا )پاســخ شــماره 1( تــا کامــا مخالفــم )گزینــه شــماره 5( انجــام 
ــر از 245  ــره باالت ــنامه نم ــن پرسش ــرش ای ــه ب ــود. نقط ــی ش م
ــی باشــد.  ــن م ــاالی والدی ــی ب ــده تنیدگ ــه نشــان دهن اســت، ک
ضریــب قابلیــت اعتمــاد و و همســانی درونــی از طریــق محاســبه 
ــری  ــروه 248 نف ــک گ ــاس در ی ــرای کل مقی ــاخ ب ــای کرونب آلف
ــب در  ــن ضری ــد. ای ــه دســت آم ــادران هنــگ کنگــی 93/. ب از م
ــار  ــوده اســت. اعتب ــد 91/. ب ــرو وال ــودك 85/. و در قلم ــرو ک قلم
تفکیکــی ابــزار 93/. و دامنــه ضریــب اعتبــار همزمــان ابــزار بــا 5 
ابــزار تنیدگــی مختلــف دیگــر بیــن 38/. تــا 66/. بــوده اســت )19(. 
آبیدیــن )20( در یــک گــروه از مــادران آمریکایــی ضریــب قابلیــت 
اعتمــاد همســانی درونــی ابــزار را بــرای کل مقیــاس 93/. و بــرای 
قلمروهــای کــودك و والــد بــه ترتیــب 86/. و 83/. بدســت آورد. در 
پژوهشــی کــه دادســتان و همــکاران )21( انجــام دادنــد نیــز مقــدار 
ــرای کل  ــزار ب ضریــب قابلیــت اعتمــاد، همســانی درونــی ایــن اب
ــی  ــه زمان ــا فاصل ــی آن ب ــاس 88/. و ضریــب اعتمــاد بازآزمای مقی
10 روز، 94/. گــزارش شــده اســت. مداخلــه آموزشــی عبــارت بــود 
ــاب  ــاس کت ــر اس ــه ب ــه ک ــن آگاهان ــروری ذه ــوزش فرزندپ از آم
ــت  ــان بهداش ــای متخصص ــه: راهنم ــن آگاهان ــروری ذه فرزندپ
روانــی )22(. در ایــن پژوهــش ایــن برنامــه در 8 جلســه 60 دقیقــه 
ــات  ــه جلس ــد و کلی ــوزش داده ش ــردی آم ــورت ف ــه ص ای و ب
مداخلــه، توســط پژوهشــگر انجــام شــد. همــه مشــارکت کننــدگان 
ــرای  ــدند و ب ــه وارد ش ــط پای ــة خ ــه مرحل ــان ب ــور همزم ــه ط ب
کنتــرل متغیرهــای ناخواســته و مداخلــه گــر احتمالــی طبــق اصول 
طــرح هــای خــط پایــه چندگانــه افــراد بــه طــور تصادفــی از نظــر 
ــک جلســه وارد طــرح  ــة ی ــا فاصل ــک ب ــه ی ــک ب ــب ورود ی ترتی
درمــان شــدند. همچنیــن بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا در ایــن 
پژوهــش از معنــی داری بالینــی اســتفاده شــده اســت. معنــی داری 
بالینــی بــه ارزش عملــی یــا اهمیــت اثــر مداخلــه ای کــه انجــام 
ــه  ــا مداخل ــه عبــارت دیگــر آی شــده اســت اطــاق مــی گــردد. ب
ــی  ــی و چشــمگیر( در زندگ ــی )عمل ــی واقع توانســته اســت تفاوت
بیمــار یــا در زندگــی افــراد دیگــری کــه بیمــار بــا آن هــا تعامــل 
دارد، بــه وجــود آورد )23(. 1- ترســیم دیــداری: نخســتین راهبــرد 
یــا روش بــرای تحلیــل نتایــج حاصــل، اســتفاده از روش اســتاندارد 
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ــی  ــر ذهن ــه ب ــرای غلب ــت. ب ــمی اس ــا چش ــداری ی ــیم دی ترس
بــودن، پایایــی پائیــن ارزیابــان در تفســیر نتایــج ترســیم دیــداری 
ــداری  ــن پژوهــش از تحلیــل دی ــر، در ای ــاداری آمــاری تغیی و معن
 Conservative ــه ــه کاران ــة محافظ ــاك دوگان ــه روش م ب
Dual- Criterion )CDC( فیشــر، کلــی و لومــاس )24( 
ــی و  ــا: جکوبســون، فولت ــر پای ــد. 2- شــاخص تغیی اســتفاده گردی
رونســُترف )25( بــه منظــور جلوگیــری از برخــی خطاهــای احتمالی 
در تعییــن نقطــة بــرش ناشــی از همپوشــی و عدم همپوشــی توزیع 
ــه داده  ــر ب ــرای اعتمــاد بیــش ت جمعیــت بهنجــار و نابهنجــار و ب
هــای کارآزمایــی بالینــی و همچنیــن ســنجش بهتر کارایــی، روش 
شــاخص تغییــر پایــا )RCI( را مطــرح کردنــد. 3- بهبــودی بالینی 
معنــی دار: اگــر درمــان بتوانــد آمــاج هــای درمانــی را بــه حــد افراد 
ــر  ــان از نظ ــه درم ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــی ت ــاند، م ــادی برس ع
ــر  بالینــی معنــی دار اســت. جکوبســون، فولتــی و رونســترف تغیی
یــا بهبــود معنــی داری بالینــی را برگشــت بــه کارکــرد بهنجــار در 
نظــر مــی گیرنــد. بــرای عینــی ســازی میــزان بهبــودی در آمــاج 
ــود.  ــی ش ــتفاده م ــودی اس ــد بهب ــول درص ــی از فرم ــای درمان ه
ــه  ــوط ب ــن طــرح پژوهشــی کــه مرب ــن کــد اخــاق ای هــم چنی
پایــان نامــه کارشناســی ارشــد روانشناســی بالینــی اســت، شــامل 

ــد.  ــی باش IR.AJUMS.REC.1396.820 م

يافته ها
پژوهــش حاضــر بــه منظــور تعییــن تاثیــر آمــوزش فرزندپــروري 
ــودك  ــادران داراي ک ــن در م ــي والدی ــر تنیدگ ــه ب ــن آگاهان ذه
ــن  ــد. در ای ــام گردی ــم انج ــف اتیس ــاالت طی ــه اخت ــا ب مبت
ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــده، م ــع آوری ش ــات جم ــش، اطاع بخ

قــرار مــی گیرنــد. فرضیــه: آمــوزش فرزندپــروري ذهــن آگاهانــه 
باعــث کاهــش تنیدگــي والدیــن در مــادران داراي کــودك مبتــا 
بــه اختــاالت طیــف اتیســم مــی شــود. جــدول 3 نمــرات چهــار 
والــد را در پرسشــنامه تنیدگــی والدیــن برحســب مراحــل مختلــف 
ــت  ــه دس ــرات ب ــدول نم ــن ج ــد. در ای ــی ده ــان م ــان نش درم
ــط  ــه خ ــن در مرحل ــن آبیدی ــی والدی ــنامه تنیدگ ــده از پرسش آم
ــه،  ــک ماه ــری ی ــون و پیگی ــس آزم ــان، پ ــات درم ــه، جلس پای
ــه  ــان ارائ ــودی درم ــن درصــد بهب ــا و همچنی ــر پای شــاخص تغیی
ــد اول )5.18(،  ــا در وال ــر پای ــاخص تغیی ــزان ش ــت.  می ــده اس ش
دوم )5.22(، ســوم )4.70( و چهــارم )3.96( بــه دســت آمــده اســت 
ــر  ــره ی ه ــی داری )p>0/05( نم ــه ســطح معن ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــیده  ــر از Z=1/96  رس ــه باالت ــن ب ــی والدی ــد در تنیدگ ــار وال چه
اســت. پــس از مرحلــه پیگیــری یــک ماهــه نیــز میــزان شــاخص 
تغییــر پایــا محاســبه و در والــد اول )6.02( دوم )6.03( ســوم )5.49( 
ــل از  ــرات حاص ــن نم ــد. همچنی ــت آم ــه دس ــارم )4.64( ب و چه
ــر  ــا در متغی ــی ه ــه آزمودن ــد ک ــی ده ــنامه نشــان م ــن پرسش ای
ــد.  ــه ان ــت یافت ــی 30.31 دس ــودی کل ــه بهب ــن ب ــی والدی تنیدگ
همــان طــور کــه در نمــودار 1 ماحظــه مــی شــود نمــرات هــر 
چهــار والــد شــیب نزولــی داشــته و ایــن کاهــش بــه طــور منظــم 
ــده مــی شــود. براســاس  در طــول مراحــل درمــان و پیگیــری دی
مــاك دوگانــه محافظــه کارانــه فیشــر و همــکاران، در هــر چهــار 
آزمودنــی تعــداد نقطــه داده هــای ترســیم )5 نقطــه( در زیــر خــط 
ــه  ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــرات ق ــد تغیی ــطح و رون ــن س ــش بی پی
نشــانگر معنــی دار بــودن تغییــرات مــی باشــد. بــر اســاس یافتــه 
ــه دســت آمــده، همــان طــور کــه جــدول 3 نشــان مــی  هــای ب
دهــد، آمــوزش فرزندپــروری ذهــن آگاهانــه بــر کاهــش تنیدگــی 

ــد شــده اســت. ــه پژوهــش حاضــر تایی ــر دارد، در نتیجــه فرضی ــن تاثی والدی
 جدول 1: خاصه جلسات مداخله  )بوگلز و رستیفو، 2014(

مباحث جلسهموضوع جلسهجلسه

معرفی فرزند پروری جلسه اول
خودکار

1- معرفی و توضیح فرزندپروری خودکار: 2- تمرین ها: خوردن آگاهانه کشمش و کاوش بدن.
3- تکالیف: کاوش بدن، انجام ذهن آگاهی در فعالیت های روزمره 

معرفی فرزندپروری با جلسه دوم
ذهن مبتدی

1- بررسی مجدد بدن و بحث در مورد تکالیف جلسه ی قبل.
2- توضیح فرزندپروری با ذهن مبتدی

3- تماشا کردن ذهن آگاهانه. 
4- تمرین سپاسگزاری. 

5- مراقبه نشسته با تنفس+ کاوش مختصر. 
6- تمرین ها: توصیف فرزندان به صورت مبتدی به مدت ده دقیقه، نوشتن نامه تشکر و قدردانی به خود. 

7- تکالیف: کاوش بدن در طی روز، انجام ده دقیقه ذهن آگاهی و تنفس در حالت نشسته، انجام تقویم رویدادهای 
خوشایند.
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برقراری ارتباط مجدد با جلسه سوم
بدن به عنوان والد

1- بحث در مورد تکالیف خانگی.
2- بررسی تقویم رویدادهای خوشایند به منظور تمایز بین فکر، احساس و تجربه. 

3- تماشای بدن در طی فرزندپروری با استرس: 
4- تمرین ها: 

5- تکالیف: انجام یوگا درازکش در خانه، انجام تقویم رویدادهای ناخوشایند و انجام تنفس سه دقیقه ای.

جلسه چهارم

پاسخگو بودن به جای 
واکنشی رفتارکردن 
در مقابله با استرس 

فرزندپروری

1- مراقبه نشسته که شامل افکار و صداها است.
2- بحث در مورد لحظات استرس زا به منظور تمایز بین حواس، فکر و احساس.

3- بیان الگوی واکنش و پاسخ: 
4- تمرین ها: نقش بازی کردن به صورت یک شخص به عنوان مشکل و انجام چهار حالت برخورد با مشکل 
)جنگیدن با مشکل، فرار کردن از مشکل، نادیده گرفتن مشکل و درنهایت پذیرفتن مشکل و حل مسئله کردن(.

5- انجام یوگا ایستاده و تنفس سه دقیقه ای.

الگوهای فرزندپروری و جلسه پنجم
طرحواره ها

1- مراقبه نشسته که شامل احساسات است. 
2- بحث در مورد تکالیف خانگی. 

3- بحث درمورد فرزندپروری واکنشی و طرحواره:
 4- تمرین ها: سه دقیقه با فاصله نفس کشیدن و مراقبه ی راه رفتن به صورت ذهنی

5- تکالیف: 

تعارض و فرزندپروریجلسه ششم

1- مراقبه نشسته و کاوش بدن
2- بررسی مجدد تکالیف خانگی

3- شناسایی الگوها و طرحواره های مادر در تکلیف خانگی
4- شناخت نگرش و بازسازی آن: 

5- تمرین ها: مراقبه ی راه رفتن به صورت عملی. 
6- تکالیف: ذهن آگاهی تنفس، بدن، صداها و افکار، انجام تنفس سه دقیقه ای.

جلسه هفتم
معرفی عشق و محدودیت 
ها، ابراز شفقت و درعین 

حال تعیین محدودیت

1- بررسی و بازسازی تکالیف خانگی. 
2- مراقبه دوستی، محبت + کاوش:

 3- من به چه چیزی نیاز دارم: به والدین آموزش داده می شود که هنگامی که در حالت هیجانی شدید هستند 
نسبت به خود مهربان باشند و از خودشان دلجویی کنند 

4- محدودیت ها: 
5- تمرین ها: انجام مراقبه ی دوستی و محبت.

6- تکالیف: انجام مراقبه به صورت انتخابی به مدت چهل دقیقه در دو روز از هفته، تنفس سه دقیقه ای.

جلسه هشتم
در پیش گرفتن مسیر 

ذهن آگاهانه در 
فرزندپروری

1- بررسی دقیق بدن و بررسی مجدد. 
2- بررسی تکالیف خانگی. 
3- توصیف فرایند مباحث: 

4- طرح مراقبه برای هشت هفته آینده: 
5- تکالیف: اعضا یک الگوی مداوم از تمرین های رسمی و غیررسمی ذهن آگاهی را انتخاب کنند و آن را در 

زندگی خود به کار ببرند.

 جدول 2:  ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه
جنسیتسن فرزندوضعیت شغلیتعداد فرزندتحصیاتسنمادر

پسر5خانه دار1فوق لیسانس37شماره یک
پسر5 و 7خانه دار3دیپلم33شماره دو
پسر5خانه دار1لیسانس33شماره سه

پسر5خانه دار4لیسانس36شماره چهار
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جدول 3: روند تغییر مراحل درمان چهار آزمودنی در پرسشنامه تنیدگی والدین
مادر چهار مادر سه مادر دو مادر یک مراحل مداخله

352 359 366 371 خط پایه اول
347 358 361 - خط پایه دوم
355 354 - - خط پایه سوم
351 - - - خط پایه چهارم

351.25 357 363.5 371 میانگین خط پایه
353 356 364 370 جلسه اول درمان
341 343 340 351 جلسه سوم 
293 292 291 300 جلسه پنجم 
268 263 263 267 جلسه هفتم 
262 247 244 254 جلسه هشتم 

303.4 300.2 300.4 308.4 میانگین جلسات درمان
3.96 4.70 5.22 5.18 شاخص تغییر پایا
25.77 30.81 32.96 31.72 درصد بهبودی پس از درمان

30.31 درصد بهبودی کلی
254 243 242 247 پیگیری یک ماهه
4.64 5.49 6.03 6.02 شاخص تغییر پایا
28.04 31.93 33.51 33.6 درصد بهبودی پس از درمان

31.77 درصد بهبودی کلی
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بحث 
ــي درمــان هــاي  اینگــرام و همــکاران در بررســي ســنجش کارای
روان شــناختي بــه شــش متغیــر، اشــاره کــرده انــد و معتقدنــد کــه 
نتایــج پژوهــش هــاي مداخلــه اي را بایــد بــر اســاس شــش متغیــر 
زیــر بررســي کــرد. بــه منظــور بحــث در مــورد نتایــج و ســنجش 
ــن  ــم چنی ــر و ه ــش حاض ــتاوردهای پژوه ــی دس ــی کارای عملیات
ــن  ــج در ای ــه نتای ــد کــردن بحــث و انســجام بخشــی ب نظــام من
بخــش از مــاك هــای کارایــی اینگــرام و همــکاران اســتفاده مــی 

کنیــم.
ــن ســؤال  ــه ای ــال پاســخ ب ــه دنب ــن مفهــوم ب ــر:  ای ــدازه تغیی - ان
ــای  ــر متغیره ــه تغیی ــادر ب ــدازه ق ــه ان ــا چ ــان ت ــه درم ــت ک اس

ــت. ــوده اس ــته ب وابس
تبیین یافته های مربوط به تنیدگی والدین

ــروری  ــوزش فرزندپ ــه آم ــود ک ــن ب ــر ای ــش حاض ــه پژوه فرضی
ذهــن آگاهانــه باعــث کاهــش تنیدگــی در مــادران دارای کــودك 

ــه اختــاالت طیــف اتیســم مــی شــود. مبتــا ب

ــه  ــن آگاهان ــروری ذه ــوزش فرزندپ ــه آم ــا نشــان داد ک ــه ه یافت
ــی شــده  ــار آزمودن ــر چه ــی در ه ــی والدین باعــث کاهــش تنیدگ
ــر  ــن در ه ــی والدی ــای تنیدگ ــره ه ــن و ســطح نم اســت. میانگی
چهــار آزمودنــی در مرحلــه درمــان و پیگیــری نســبت بــه مرحلــه 
ــج،  ــن نتای ــر اســاس ای ــرده اســت. ب ــدا ک ــه کاهــش پی خــط پای
آزمودنــی هــا در پایــان مراحــل درمــان در مجمــوع 30.31% بهبــود 
در میــزان تنیدگــی والدیــن نشــان دادنــد و بهبــود در ایــن متغیــر 
ــته  ــه داش ــه 31.77 % ادام ــک ماه ــری ی ــه پیگی ــان مرحل ــا پای ت
اســت. نمــودار ایــن متغیــر هــم رونــد نزولــی داشــته بدیــن معنــی 
کــه تنیدگــی والدیــن کاهــش یافتــه و نشــان مــی دهــد بــا شــروع 
ــت و  ــل اس ــر از قب ــش ت ــرات بی ــا، تغیی ــه آن ه ــات و ادام جلس

ــی هــا اســتمرار دارد. ــودی آزمودن بهب
یافتــه هــا در پژوهــش هــای بیــر و همــکاران )22(، بــن و 
همــکاران )23(، هیــز و همــکاران )15(، بوگلــز و همــکاران 
)19(، ادیبــی و ســپهوند )25( نشــان مــی دهــد کــه برنامــه هــای 
ــه کاهــش تنیدگــی  ــر ذهــن آگاهــی منجــر ب آموزشــی مبتنــی ب
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والدیــن کــودکان اســتثنایی مــی شــود. همچنیــن تحقیقات روشــن 
ــوزو و  ــکاران )4(، فانتی ــول و هم ــورن ب ــکاران )3(، ت ــن و هم بی
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــکاران )6( نش ــون و هم ــکاران )5( و نلس هم
ــی  ــش تنیدگ ــث کاه ــه باع ــن آگاهان ــروری ذه ــوزش فرزندپ آم
والدیــن مــی شــود. نتایــج پژوهــش حاضــر بــا ایــن نتایــج همســو 
ــه تفــاوت هــاي بنیادیــن کــودکان داراي  ــا توجــه ب مــی باشــد. ب
اختــال طیــف اتیســم بــا ســایر کــودکان، میــزان آســیب پذیــري 
ــه  ــدي اســت ک ــه ح ــال گاه ب ــن اخت ــل ای ــا در مقاب ــواده ه خان
ــي  ــدیدي م ــیب ش ــار آس ــواده دچ ــي خان ــامت روان ــت س وضعی
شــود )25( و خانــواده هــاي کــودك داراي اختــال طیــف اتیســم 
در مقایســه بــا خانــواده هــاي داراي کــودك بــا ســایر معلولیــت هــا 
ــر در معــرض خطــر اســترس هــاي مزمــن و حــاد مــي  بیــش ت
ــودك  ــتن ک ــع داش ــر مواق ــش ت ــه در بی ــه اي ک ــه گون ــند. ب باش
داراي اتیســم، بــه منزلــه تهدیــدي بــراي ســامت جســمي والدین 
ــد از  ــترس بع ــن اس ــردد. ای ــي گ ــوب م ــان محس ــتي آن و بهزیس
تشــخیص اختــال مذکــور بــراي والدیــن دو چنــدان مــي شــود به 
ویــژه اگــر والدیــن از اطاعــات کافــي درخصــوص ایــن گــروه از 
اختــاالت برخــوردار نباشــند )26(. الزاروس و فولکمــن )2( اعتقــاد 
دارنــد کــه اثــر ضربــه هــر واقعــه تنــش آفریــن، بــر اســاس ایــن 
کــه فــرد بــا آن چگونــه مقابلــه مــي کنــد، تحــت تاثیــر قــرار مــي 
گیــرد. بنابرایــن، اگــر افــراد روش هــاي مقابلــه بــا تنیدگــي را یــاد 
ــوزش  ــود. آم ــي ش ــته م ــا کاس ــي آن ه ــد، از ســطح تنیدگ بگیرن
مهــارت هــای مقابلــه بــا اســترس مــي توانــد ســر منشــا تغییــرات 
مثبــت از جملــه تغییــر نگــرش هــا و باورهــاي آن هــا شــود کــه 
بــه نوبــه خــود مــي توانــد کاهــش تنیدگــي آن هــا را بــه دنبــال 
داشــته باشــد. هنگامــی کــه والدیــن در شــرایط اســترس زا قــرار 
مــی گیرنــد دانــش و مهــارت الزم در دســترس شــان نیســت زیــرا 
شــرایط اســترس زا باعــث برانگیختــن عائــم بدنــی مــی شــود و 
هیجانــات قــوی هــم نیــز مــی تواننــد پــردازش هــای خــودکار را 
برانگیزنــد کــه در نتیجــه آن افــراد دســت بــه رفتارهــای خاصــی 
زده و بــه صــورت خــودکار بــه تجــارب خــود واکنــش نشــان مــی 
ــارت  ــش و مه ــه دان ــد ب ــی توانن ــی م ــن زمان ــد )27(. والدی دهن
ــه از اســترس  ــد ک ــدا کنن ــروری خــود دسترســی پی هــای فرزندپ
خــود، آگاه شــوند و آن را بپذیرنــد و بــه صــورت خــودکار واکنــش 
ــای  ــه ه ــی از پای ــی یک ــی هیجان ــن آگاه ــد؛ بنابرای ــان ندهن نش
ــادر  ــن را ق ــه والدی ــه اســت ک ــن آگاهان ــروری ذه ــی فرزندپ اصل
ــد و  ــات خــود و کــودك شــان را شناســایی کنن ــد هیجان مــی کن
در مــورد چگونگــی پاســخ دهــی خــود، خودآگاهــی داشــته باشــند 
و از آن جایــی کــه مکانیســم اصلــی فرزندپــروری ذهــن آگاهانــه 
توجــه و آگاهــی از حالــت هــای بدنــی اســت متمرکــز شــدن مکرر 
توجــه بــر روی یــک محــرك خنثــی ماننــد تنفــس محیــط توجهی 

مناســبی را بــه وجــود مــی آورد و باعــث مــی شــود کــه والدیــن 
قبــل از هــر واکنشــی در تعامــات والدینــی مکــث و تأملــی کننــد 
و ذهــن در حالــت بــودن قــرار گیــرد تــا خودتنظیمــی بیــش تــری 
ــی و  ــش نگران ــود در کاه ــه ی خ ــه نوب ــن ب ــه ای ــد ک ــاق افت اتف
اضطــراب والدیــن مؤثــر اســت )39(. در فرزندپروری ذهــن آگاهانه، 
والدیــن مــی آموزنــد کــه بــه جــای توجــه بــه رفتارهــای مشــکل 
آفریــن کــودك و اســترس فرزندپــروری، در لحظــه ی حــال و آن 
ــادن اســت  ــاق افت ــال اتف ــص در ح ــاب و خال ــه صــورت ن ــه ب چ

تمرکــز کننــد. 
ــا شکســتن چرخــه افــکار  ذهــن آگاهــی در بســتر فرزندپــروری ب
ــای  ــه ج ــا ب ــد ت ــی کن ــک م ــن کم ــه والدی ــراری ب ــی و تک منف
توجــه افراطــی بــه نشــخوارهای ذهنــی خــود، بــه نحــوه تعامــل 
ــه جــای توجــه ســوگیرانه و  ــا کــودك توجــه داشــته باســند و ب ب
تفســیر منفــی رفتــار کــودك بــا نگاهــی بــاز و غیــر قضاوتــی بــا 
ــکار  ــه اف ــن گون ــه ای ــه ب ــد. کاهــش توج ــل کنن ــان تعام فرزندش
ــش هــای خــودکار  ــه واکن ــی و آکاهــی و شــناخت نســبت ب منف
بــه والدیــن یــاد مــی دهــد کــه چگونــه بــدون قضــاوت بــه لحظــه 
حــال توجــه کننــد، کــه ایــن مهــارت هــا بــه پاســخ هــای انطبــا 
قــی تــر در برخــورد بــا فشــار و اســترس روانــی ناشــی از داشــتن 
کــودك اســتثنایی مــی شــود )30(. فرزندپــروری ذهــن آگاهانــه از 
طریــق پذیــرش بــدون قضــاوت بــه والدیــن آمــوزش مــی دهــد 
ــد خــود را مشــاهده  ــا اســتفاده از یــک ذهــن مبتــدی فرزن کــه ب
ــان  ــت چهــره و زب ــن صــدا و حال ــه بافــت مکالمــه و ت ــد و ب کنن
بــدن فرزندشــان حســاس شــوند و در موقعیــت هــای دشــوار بتوانند 
علــی رغــم وجــود مشــکات، ویژگــی هــای مثبــت فرزنــد خــود 
را ببیننــد. ایــن آگاهــی از طریــق کاهــش اشــتغال فکــری والدیــن 
اضطــراب آنــان را کاهــش مــی دهــد )26( زمانــی کــه والدیــن از 
مهــارت هــای فرزندپــروری برخــوردار مــی شــوند، توانایــی تعامــل 
ــد را کســب کــرده و در صــورت وجــود  ــا فرزن مثبــت و ســازنده ب
ــرده، در  ــت ک ــت را مدیری ــاف، موقعی ــارض و اخت ــه تع ــر گون ه
نتیجــه از میــزان فشــار و اســترس آن هــا کاســته مــی شــود )23(. 
والدیــن بــا انجــام مراقبــه عشــق و دوســتی و هــم چنیــن تمرینات 
خــود شــفقتی یــاد مــی گیرنــد نســبت بــه خــود، فرزنــدان شــان 
و دیگــران مهربانــی و شــفقت داشــته باشــند و همیــن امــر باعــث 
کاهــش خــود ســرزنش گــری و اســترس در آن هــا مــی گــردد.  
همچنیــن تجربــه فرزنــدان بــا حــواس پنجگانــه ماننــد لمــس و در 
آغــوش کشــیدن فرزنــدان باعــث افزایش ترشــح اکســی توکســین 
ــش آرامــش و کاهــش  ــر باعــث افزای ــن ام ــردد کــه همی ــی گ م
ــن ذهــن آگاه،  ــن مــی گــردد )22(. کــودکان والدی اســترس والدی
عاطفــه مثبــت و حمایــت باالتــری از والدیــن خــود احســاس مــی 
کننــد. خــود شــفقتی تــا حــدی نوعــی حــس نــوع دوســتی عمومی 
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اســت کــه در فرزندپــروری بــه والدیــن اجــازه مــی دهــد تــا دیدگاه 
ــه  ــر نســبت ب ــش ت ــر و بخشــش بی ــر خشــونت کــم ت ــی ب مبتن
ــفقتی در  ــود ش ــد. خ ــاذ کنن ــود اتخ ــه خ ــای والدگران ــاش ه ت
فرزندپــروری بدیــن معنــی اســت کــه وقتــی والدیــن بــه اهــداف 
والدینــی شــان نمــی رســند خــود را ســرزنش نکننــد و بــه آن هــا 
اجــازه مــی دهــد تــا دوبــاره در راســتای تحقــق اهــداف والدینــی 

ــد )27(.   گام بردارن
2- کلیــت تغییــر )چنــد درصــد از افــراد تغییــر کــرده انــد و چنــد 

درصــد تغییــر نکــرده انــد؟(
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه صددرصــد شــرکت کنندگان 
پژوهــش حاضــر در متغیــر تنیدگــی والدیــن تغییــرات مــورد انتظــار 

پژوهشــگر را نشــان داده انــد. 
3- عمومیــت تغییــر )در ســایر حــوزه هــای زندگــی چقــدر تغییــر 

رخ داده اســت؟(
بــرای ســنجش ایــن متغیــر، ابــزاري عینــي و اســتاندارد اســتفاده 
ــزارش  ــری گ ــه پیگی ــا در مرحل ــی ه ــا آزمودن ــت، ام ــده اس نش
کردنــد کــه تمرینــات ذهــن آگاهــی )ماننــد وارســی بــدن و تنفــس 
ســه دقیقــه ای( منجــر بــه کاهــش تنیدگــی، بــاال رفتــن رضایــت 
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــا ش ــی در آن ه ــت والدین ــدی و کفای من
ــش  ــث افزای ــفقتی باع ــود ش ــات خ ــواره و تمرین ــوزش طرح آم
ــا  ــط آن ه ــایر رواب ــر س ــده و ب ــادران ش ــن م ــی در ای خودآگاه

ــته اســت. ــت داش ــرات مثب تاثی
ــان  ــد درم ــدازه در فرآین ــه ان ــا چ ــراد ت ــرش )اف ــزان پذی 4- می

ــد؟( ــانده ان ــان رس ــه پای ــته و آن را ب ــارکت داش مش
ــرای  ــودن ب ــب ب ــل داوطل ــه دلی ــن پژوهــش ب ــی هــای ای آزمودن
آمــوزش و داشــتن انگیــزه ی قــوی بــرای تقویــت و رشــد مهــارت 
ــت و درك  ــه حمای ــاز ب ــن احســاس نی ــری و همچنی ــای والدگ ه
ــه  ــر کــردن پرسشــنامه هــا ب شــدن، در انجــام دادن تکالیــف و پ
دفعــات مکــرر همــکاری کــرده و تــا آخریــن جلســه ی درمــان بــا 

انگیــزه حضــور داشــتند. 
ــمانی  ــی و جس ــامت روان ــان، س ــر درم ــا در اث ــی )آی 5 - ایمن

ــت؟( ــه اس ــش یافت ــاران کاه بیم
در پژوهــش حاضــر بــرای ســنجش ســامت جســمانی ابــزار عینی 
و اســتاندارد شــده ای بــه کار بــرده نشــد. ولــی در مــورد ســامت 
روانــی بــا توجــه بــه کاهــش اســترس هــای والدینــی مــی تــوان 
ــه  ــروری ذهــن آگاهان ــن اســتنباط کــرد کــه آمــوزش فرزندپ چنی
ــده  ــا ش ــی ه ــن آزمودن ــش در ای ــی از تن ــش و رهای ــث آرام باع
ــن  ــدت گرفت ــی برش ــی مبن ــک گزارش ــچ ی ــن هی ــت. همچنی اس
مشــکات براثــر ورود بــه درمــان ارائــه نکردنــد و از رونــد تغییــرات 

رضایــت داشــتند. 
6- ثبات )دستاوردهای درمان چقدر ثبات داشته اند؟(

جلســه پیگیــری مــی توانــد پاســخ مناســبی بــه ایــن ســؤال باشــد 
کــه آیــا درمــان مــی توانــد در درازمــدت اثربخشــی خــود را حفــظ 
ــگ  ــه ســرعت کمرن ــان و ب ــا گذشــت زم ــر ب ــن تأثی ــا ای ــد ی کن

خواهــد شــد؟ 
تنیدگــی والدیــن نمــرات هــر چهــار آزمودنــی در مرحلــه پیگیــری 
ــده  ــان دهن ــه نش ــت ک ــته اس ــه ای داش ــل ماحظ ــش قاب کاه
پیشــرفت در درمــان مــی باشــد. بنابرایــن مــی تــوان گفــت آموزش 
فرزندپــروری ذهــن آگاهانــه در حفــظ اکثــر هــدف هــای درمانــی 

موفــق بــوده اســت.

 نتيجه گيری
ــی  ــش تنیدگ ــث کاه ــه باع ــن آگاهان ــروری ذه ــوزش فرزندپ آم
والدینــی در هــر چهــار آزمودنــی شــده اســت. میانگیــن و ســطح 
ــه  ــی در مرحل نمــره هــای تنیدگــی والدیــن در هــر چهــار آزمودن
ــدا  ــه کاهــش پی ــه خــط پای ــه مرحل ــری نســبت ب ــان و پیگی درم
ــان  ــا در پای ــی ه ــج، آزمودن ــن نتای ــاس ای ــر اس ــت. ب ــرده اس ک
ــی  ــزان تنیدگ ــود در می ــوع 30.31% بهب ــان در مجم ــل درم مراح
ــه  ــان مرحل ــا پای ــر ت ــن متغی ــود در ای ــد و بهب ــن نشــان دادن والدی
پیگیــری یــک ماهــه 31.77 % ادامــه داشــته اســت. نمــودار ایــن 
متغیــر هــم رونــد نزولــی داشــته بدیــن معنــی کــه تنیدگــی والدین 
کاهــش یافتــه و نشــان مــی دهــد بــا شــروع جلســات و ادامــه آن 
ــی هــا  ــر از قبــل اســت و بهبــودی آزمودن هــا، تغییــرات بیــش ت
اســتمرار دارد. بنابرایــن مــی تــوان از پروتکل آموزشــی فرزندپروری 
ذهــن آگاهانــه بــرای کاهــش تنیدگــی والدیــن بــه ویــژه مــادران 
کــودکان مبتــا بــه اتیســم اســتفاده کــرد. بکارگیــری ایــن بســتة 
ــه اوتیســم  ــا ب ــودکان مبت ــان ک ــادران و مربی ــرای م آموزشــی ب

توصیــه مــی شــود. 
بالینــی  کارآزمایــی  ثبــت  کــد  شــماره 
. ســت ا )I R C T 2 0 1 8 0 6 2 8 0 4 0 2 6 7 N 1 (

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر بــا حمایــت انجمــن اتیســم اهــواز انجــام گردیــده 
ــود را از  ــکر خ ــر و تش ــب تقدی ــه مرات ــندگان مقال ــت. نویس اس
ــن اتیســم  ــئولین انجم ــادران حاضــر در پژوهــش و مس ــه م کلی
اهــواز کــه در انجــام ایــن پژوهــش مــا را یــاری نمودنــد اعــام 

ــد. مــی دارن

تعارض منافع
نویسندگان مقاله فاقد تعارض در منافع می باشند.
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