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Background and Purpose: Mindful parenting enhances parenting capacity, stability, and
adaptability, and strengthens parent-child relationships. The aim of this study was to investigate the
relationship between mindful parenting and children’s executive functions with the mediating role of
brain waves.
Method: This was a descriptive correlational study with a structural equation modeling method. The
statistical population of the study included all 6-12-year-old children referred to the “Andisheh va
Raftar” Clinic in Mashhad in 2019-20, form which 133 children (60 females, 73 males) were selected
using available sampling method. The instruments used in the study included the Mindfulness in
Parenting Questionnaire (McCaffre et. Al, 2015), the Barkley Deficits in Executive Functions ScaleChildren and Adolescents (Barkley, 2012), and Neurofeedback device. Data were analyzed by
structural equation modeling method using SPSS23 and LISREL8.8 software.
Results: The results showed that the proposed model best fitted the data. There was a direct
relationship between mindful parenting and executive functions (β = 0.32, t = 5.34) and an indirect
relationship through alpha wave (= 0.18). β, t = 3.58) and (β = 0.63, t = 12.31); Beta wave (β = 0.15,
t = 3.16) and (β = 0.57, t = 9.32) and theta wave (β = 0.12, t = 1.25) and (0.22 = -β, 14 / 4- = t).
Conclusion: According to the results, mindful parenting is both directly and indirectly related to the
executive functions through the mediation of brain waves. The results of this study contain practical
implications for promoting children's executive functions in relation to parenting.
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Extended Abstract
Introduction
Children undergo significant cognitive changes during the
primary school years, and this age period is a critical time for
the development of executive functions (EFs) in them (1). EFs
include a set of functions that people use in situations that need
cognitive processes such as planning or decision making. (3).
After age five, some EFs, especially working memory,
organization, and planning have significant development.
These EFs gradually increase during the school years and can
play an important role in academic and social functions and
emotion control.
Family and parenting styles are among the most crucial
factors in the psychosocial development of children (6).
Parenting styles include attitudes and behaviors that specify the
nature of parent and child interactions in an inclusive emotional
space (7). Research shows that EFs is one of the cognitive
activities in children which is affected by mindful parenting (14
and 15). Researchers also believe that structures associated
with EFs have a strong relationship with brain waves in
individuals (16 and 17). When a group of neurons (perhaps
hundreds of thousands) are activated together, they create a
waveform effect called a brain wave. Brain waves spectrum are
generally divided into alpha, beta, theta, and delta frequency
bands (18). These waves, that origin from brain electrochemical
activities, have been measured by professionals and it was
proven that structures associated with EF have a strong
relationship with brain waves (16, 17, 19, 21). Moreover, there
is evidence that changes in brain waves can mediate the
relationship between children’s cognitive activities and
parenting style of their parents, and that parenting styles can

Variable
Mindful parenting
Alpha wave
Beta wave
Theta wave
Executive functions
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Method
This was a descriptive correlational study with a structural
equation modeling method. The statistical population of the
study included all 6-12 year old children referred to the
“Andisheh va Raftar” Clinic in Mashhad in 2019-20, from
which 133 children (60 females, 73 males) were selected using
available sampling method. The inclusion criteria included:
good physical health, having normal intelligence, lack of social
problems (based on educational records of students), child and
parents living together, and informed consent of the
participants; And the exclusion criteria included: incomplete
questionnaire. The instruments used in the study included the
Mindfulness in Parenting Questionnaire (26), Barkley Deficits
in Executive Functions Scale-Children and Adolescents (28),
and Neurofeedback device. Data were analyzed by structural
equation modeling method using SPSS23 and LISREL8.8
software.

Results
In Table 1, descriptive indicators of variables have been
reported and based on the results, kurtosis and skewness values
show that the variables have normal distribution.

Table 1: Descriptive indicators of the research variables
Mean
SD
Skewness
93.55
12.36
-1.09
9.45
1.84
0.038
18.34
4.45
0.025
5.44
1.74
-0.096
126.74
31.50
1.48

In Table 2, the correlation matrix of the research
variables is presented. According to Table 2, the
relationship between mindful parenting (0.35), alpha
Variable
Mindful parenting
Alpha wave
Beta wave
Theta wave
Executive functions
**p<0.01

affect electrical activities of children's brains (22, 23). Given
the importance and necessity of EFs in the child's educational,
professional and social life and the role that these functions play
in controlling and guiding behavior, it is necessary to address
different variables affecting children's EFs such as parenting
and brain waves. So, this study aimed to investigate the
relationship between mindful parenting and children’s
executive functions with the mediating role of brain waves.

wave (0.23), beta wave (0.21) and theta wave (0.19)
with EF is significant at the level of 0.01.

Table 2: Correlation matrix of the research variables
1
2
3
1
0.28**
0.32**
-0.30**
0.35**

1
0.04
0.02
0.23**

Kurtosis
0.980
-0.210
-0.301
0.692
-1.24

1
0.05
0.21**

4

1
-0.19**

5

1
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The results of the correlation matrix showed that there is a
positive and significant relationship between mindful parenting
and EFs and between brain waves and EFs as well (P <0.01).
To examine the research hypotheses by structural equation
modeling method, the fitting parameters of the model were first
examined: (Normed Fit Index (NFI) =0.98, Comparative Fit
Index (CFI) =0.95, Incremental fit index (IFI) =0.98, Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) =0.01,
Adjusted goodness of fit index (AGFI) =0.96, P=0.01); all
indicators confirmed the goodness of fit of the proposed
research model. The lower limit of confidence interval for
alpha, beta and theta waves, as the mediating variable between
the mindful parenting and EFs was 0.4660 and its upper limit
was 0.6865. Therefore, this mediating relationship is significant
and the mediating roles of alpha, beta and theta waves is
confirmed. Also, due to the fact that the upper and lower limits
for two alpha waves (the lower limit =0.2332, and the upper
limit=0.4454) and beta (the lower limit = 0.1294, and the upper
limit =0.2694) aren’t zero, the mediating role of these two
waves in the relationship between the mindful parenting and
EFs is confirmed. But due to the fact that the upper and lower
limit for the theta wave (the lower limit = 0.0923 and the upper
limit = 0.0756) is zero, it concludes that the theta wave doesn’t
mediate the relationship between mindful parenting and EFs.

Conclusion
This study aimed to investigate the relationship between
mindful parenting and children’s executive functions with the
mediating role of brain waves. The results showed that there is
a relationship between mindful parenting and EFs. These
results are in line with previous research (14, 15) which believe
that there is a positive relationship between mindful parenting
and EFs in children. To explain this finding, it could conclude
that mindful parents, when interacting with their children, have
more present-moment awareness, and thus show more attention
to the emotional and cognitive responses of children, and by
adjusting their emotions, they will be more flexible in
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interacting with their children and will better deal with parental
stress (8).
Another finding of the present study showed that there is a
significant relationship between alpha, beta and theta waves
and EFs in children. This finding is in line with the results of
other studies (16, 17, 21, 19) that believe structures associated
with EFs have a strong relationship with brain waves in
individuals. The results of the proposed model showed that
mindful parenting has an indirect relationship with children's
EFs through brain waves, and alpha and beta wave were able to
mediate the relationship. This finding is in line with the results
of the previous research (22 and 25) which believe that changes
in brain waves can mediate the relationship between children’s
EFs and parenting styles.
According to this finding, it could conclude that for the
normal transformation of children’s brain and cognitive
functions, parents should provide children with adequate
stimulations (15). The use of available sampling method and
self-report questionnaires are among the limitations of this
study. We suggest future researchers consider the importance
of mindful parenting in parental education programs.
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مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :والدگری ذهنآگاهانه باعث افزایش ظرفیت والدگری توأم با آرامش ،ثبات و سااا

والدگری ذهنآگاهانه،

والد-کودک ،و عملکرد مناساااا والدین ا نتر تربیتی میشاااود .هدز ا این پژوهش بررسااای رابطه والدگری ذهنآگاهانه با کنشهای

امواج مغزی،

اجرایی با در نتر گرفتن نقش وسطهای امواج مغزی در کودکان است.

کنشهای اجرایی

روش :رو

این پژوهش ا نتر هدز کاربردی و ا نتر رو

یافتگی بیشااتر ،گرمتر شاادن رابطه

گردآوری دادهها ا نوع همبساااتگی و مد یابی معادلات ساااارتاری بود.

جامعه آماری شااام تمامی کودکان مراجعهکننده به کلینیک اندیشااه و رفتار شااهر مشااهد در سااا  1211-11بودکه با اسااتداده ا رو
نمونهگیری در دساترس 122 ،شاارکتکننده درتر و پسار ( 02درتر 02 ،پسار  0تا  13سااا بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شاادند .برای
جمعآوری دادههاا ا پرساااشااانااماههاای والادگری ذهنآگااهانه (مککافری و همکاران ، 3210 ،کنشهای اجرایی کودکان و نوجوانان
(بارکلی 3213 ،و دساتگاه نوروفیدبک اساتداده شاد .تللی دادهها با رو

مد یابی معادلات سارتاری و با استداده ا نرمافزار SPSS23و

 LISREL8/8انجام شد.
یافته ها :برآیندها نشاان دادند که الگوی پیشانهادی ا برا

روبی با دادهها برروردار است .نتایج بین والدگری ذهنآگاهانه و کنشهای

اجرایی یک رابطه مسااتقی( ( t =0/20 ،β =2/23نشااان داد .همینین رابطه ریرمسااتقی( بین والدگری ذهنآگاهانه و کنشهای اجرایی ا
طریق موج آلداا ( t =2/01 ،β =2/11و ( ، t =13/21 ،β =2/02موج بتاا ( t =2/10 ،β =2/10و ( ، t =1/23 ،β =2/00و موج تتااا
( t =1/30 ،β =2/13و ( t =-0/10 ،β =-2/33وجود دارد.
دریافت شده1211/20/23 :

نتیجه گیری :بر اسااس نتایج بهدستآمده والدگری ذهنآگاهانه ه( به صورت مستقی( و ه( بهصورت ریرمستقی( ا طریق امواج مغزی ،با

پذیرفته شده1022/20/11 :

کنشهاای اجرایی در ارتبااا اسااات .نتاایج این پژوهش اااوی تلویلاات کااربردی برای ارتقااء کنشهاای اجرایی کودکاان در رابطه با

منتشر شده1022/11/30 :

والدگری است.

* نویسنده مسئول :سکینه سلطانی کوهبنانی ،استادیار گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
رایانامهS.soltani@um.ac.ir :
تلدن201-21120113 :
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میتواناد فرایناادهااای شااانااارتی را مهااار کناد ( . 12طبق گدتااه دانکن،

مقدمه
کودکان در طی سااا های دبسااتان دسااترو

سمیه ارع نژاد و همکار

تغییرات شاانارتی مهمی

میشاوند و این دوره سنی ،مانی اساس برای تلو کنشهای

اجرایی1

کاتساااور و گرینبر
گو

ساادردن ،1پذیر

( 11والدگری ذهنآگاهانه شاااام پنج فرایند
بیطرفانه ،1رودنت(جویی ،12شاادقت 11و آگاهی

اساات که لوب پیشااانی3

هیجاانی 13اسااات .برری صاااااانتران ،برای شااانارت بهتر کنشهای

کاه مرکز مهااار و هاادایاات کنشهااای اجرایی اسااات ،در دوره کودکی

اجرایی کودکااان و کنشهااای ذهنی بااالاااتر ،تاأثیرات ملیطی و بااهطور

بیشااترین تلو را دارد ( . 3کنشهای اجرایی مجموعهای ا تواناییهای

رااا ارتبااا والاد -کودک و والادگری ذهنآگاهانه را به دلی تأثیر

شاااناارتی ساااطا باالا اسااات که افراد را به جهتیابی به ساااوی آینده،

کیدیت والدگری مطلوب بر تلو کنشهای اجرایی ،ضااروری میدانند

رودمهارگری و تکمی موفقیتآمیز رفتارهای هدفمند قادر میساااا د و

( 13و  . 12پژوهشها نشااان میدهند که یکی ا فعالیتهای شاانارتی در

وقتی افراد در موقعیتهایی قرار میگیرند که به فرایندهای شنارتی مانند

کودکاان که در ساااطا فعالیت الکتریکی نورونها تلت تأثیر والدگری

برنامهریزی یا تصمی(گیری نیا دارند ،ا آنها استداده میکنند تا عملکرد

ذهنآگاهانه قرار دارد ،کنشهای اجرایی است ( 10و  . 10نتایج پژوهش

به اد مطلوب برسد ( . 2ارتلا عملکرد در هریک ا ایطههای ندگی

بلر ،راور و بری ( 10نشاااان داد رابطه میبتی بین والدگری ذهنآگاهانه و

میتواند ناشای ا نارساایی در کنشهای اجرایی باشاد .افراد با آسیا در

تلو کنشهاای اجرایی در کودکاان وجود دارد؛ بهطوریکه کودکانی

لوب پیشانی در آ مون مرتاسا ی کارت ویسکانسین و برج هانوی 2که

که والدین آنها ا فنون ذهنآگاهی در رابطه والدگری رود بهره میبرند،

با ساانجش مفلدههای کنشهای اجرایی ،انعطازپذیری شاانارتی ،0توجه،

در تمرکز اواس و مهار رفتار با ادظ ساااطا بالایی ا کنشهای اجرایی

و ا مسائله مرتبط هسااتند ،عملکرد ضااعیدی رواهند داشاات ( . 0بعد ا

عم میکنند و ا للاظ تلصیلی موفقتر رواهند بود.

در آنان اساات ( . 1اهمیت این دوره به این دلی

پنج ساااالگی ،برری کنشهااای اجرایی بااهرصاااوا اااافتااه کاااری،0

پژوهشاااگران معتقادند که ساااارتارهای مرتبط با کنشهای اجرایی

ساا ماندهی ،و برنامهریزی تلو چشمگیرتری دارند و در دوران مدرسه

همبستگی بالایی با امواج مغزی 12در افراد دارند ( 10و  . 10وقتی گروهی

باهتاادریج رشاااد یااافتااه و میتواننااد نقش مهمی در عملکرد تلصااایلی،

ا نورونها (شاااید صاادها هزار با ه( فعا میشااوند ،اثری موجیشااک

اجتماعی ،و مهار هیجان داشته باشند (. 0

ایجاد میکنند که موج مغزی نامیده میشاااود .طیف امواج مغزی به طور

روانی -اجتمااعی فر نادان اسااات ( . 0ساااباک والدگری منتومهای ا

امواج ناشااای ا فعالیتهای الکتروشااایمیایی مغز توساااط متخصاااصاااان

نگر هاا و رفتاارهاا اسااات کاه در یک ففاااای عاطدی فراگیر ،ماهیت

انادا هگیری و مورد مطالعه قرار گرفتند و نشاااان دادند که ساااارتارهای

تعام های والد و کودک را مشااخم میکند ( . 0در او ههای مختلف

مرتبط با کنشهای اجرایی همبستگی بالایی با امواج مغزی ،بهویژه امواج

آسایاشناسی ،پژوهشهای مختلدی درباره درمان های موج سوم رفتاری

آلدااا در افراد دارنااد ( . 10فرکااان هااای مختلف نوار مغزی ،ارتباااا

انجاام شاااده اسااات .بهکارگیری فنون ذهنآگاهی در بافت والدگری و

فراینادهای شااانارتی مانند رمزگذاری موفق و ذریره اطلاعات در اافته

معرفی مد والدگری ذهنآگاهانه 0یکی ا او ههای مورد مدارله است

کااری ،اا مسااائله ،و تصااامی(گیری را با امواج تتا در نواای قدامی و

( . 1ذهنآگاهی به عنوان تمرکز ،گشودگی ،االت عدم قفاوت ،توجه،

رلدی مغز نشاااان دادهاند ( 10 ،10و  . 11همینین پژوهشها درباره نقش

و آگاهی للته به للته تعریف میشاااود ( 1و فرد بهصاااورت آگاهانه

موج آلدااا در کااارکردهااای شااانااارتی نشاااان میدهااد کااه این موج در

1. Executive functions
2. Frontal
3. Tower of Hanoi
4. Cognitive flexibility
5. Working memory
6. Parenting
7. Mindful parenting

8 .Listen
9 .Impartial acceptance
10 .Self-regulation
11 .Kindness
12. Emotional awareness
13. Brain wave
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رانواده و سااابکهای والدگری ،0یکی ا مه(ترین عوام در تلو

کلی به چهار باند فرکانسای آلدا ،بتا ،تتا ،و دلتا تقسای( میشوند ( . 11این
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کنشهای اجرایی مانند انعطازپذیری شااانارتی ،توجه انتخابی ،با داری

ندگی واقعی ضاروری و اساسی هستند و با توجه به نقشی که والدگری

توجه نساابت به ملرکهای مزاا( ،و اافته کاری نقش دارد .در همین

والادین و ساااباک تعااملاات آنهاا با کودکان در تلو این کارکردهای

راساااتاا کااهش فعاالیات آلداا در لوب پیشاااانی باعث نارساااایی در این

شااانارتی ایدا میکند ،این ضااارورت ایجاد میشاااود که به ابعاد مختلف

کارکردهای شااانارتی رواهد شاااد ( . 32پژوهشها نشاااان میدهند که

اثرگاذار بر کنشهاای اجرایی کودکاان ماانناد والدگری و امواج مغزی

امواج بتا نیز با تمرکز و پردا

شنارتی ارتباا دارد (. 31

شواهد یادی نشان میدهند که تغییرات امواج مغزی میتواند واسطه
رابطه میان فعالیتهای شاانارتی کودک و نلوه والدگری باشااد و ش ایوه
والاادگری میتوانااد بر روی فعااالیاات الکتریکی در مغز کودکااان تااأثیر
بگذارد ( 33و  . 32سطا مسئولیتپذیری والدین و پاسخگوبودن آنها در
واکنش باه کودکاان و نیاا هاای شااانارتی ،اجتماعی ،و عاطدی در مان
ذهنآگااه بودن ،میتواناد امواج تتاا در قشااار قدامی -رلدی کودک را
تلت تأثیر قرار دهد؛ همینین ساااطا ااسااااسااااتی که والدین در برابر
کودک رود نشاااان میدهناد ،باا امواج آلداا در مغز کودکان رابطه دارد
( . 30کاهش تنش و اضطراب کودک ا سوی والدین ،ایجاد مینه لذت
و تدریا کردن ،تعاد هیجانی ،و فراه( کردن ااساس سرروشی و تدکر
میبت نساابت به کودک ،با امواج آلدا در ارتباا بوده و کنشهای پیییده
ذهنی (مانند س اخنگدتن ،بلثکردن و  ...و توجه و هشاایاری در ارتباا
والد -کودک با امواج بتا همبستگی میبت و معناداری دارد (. 30
عوام ا متعااددی در کنشهااای اجرایی کودکااان نقش دارنااد کااه
شااانااساااایی دقیق این عواما و طراای راهکارها و اراهه برنامههایی که
بتوانند باعث بهرهگیری بهینه ا امکانات و توانمندیهای موجود کودکان
برای دساتیابی به با دهی رضاایتبخش آنان شااود ،ااهز اهمیت است.
در نتیجه شاناسایی عوام تأثیرگذار بر کنشهای اجرایی ،میتواند ضمن
پیشااگیری ا پدیده یانبار افت تلصاایلی ،مینه را برای ارتقاء عملکرد
تلصایلی ،شانارتی ،و اجتماعی فراگیران فراه( ساا د .شارایط والدگری
نامطلوب در دوران کودکی میتواند رطرات یادی را برای تلو روانی
فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،1شماره  ،0مستان 1022

سمیه ارع نژاد و همکار

کودک فراه( کنااد کااه در ساااا هاای بعاادی اثرات مخربی در ناادگی
کودک رواهد داشااات .با توجه به اهمیت و ضااارورت این کنشها در
ندگی تلصایلی ،شاغلی و اجتماعی کودک و نقشی که این کنشها در
مهااار و هاادایاات رفتااار ایدااا میکننااد و برای انطباااع و عملکرد موفق در
)1. Mindfulness parenting questionnaire (MIPQ
2. McCaffrey, Reitman & Black

پردارتاه شاااود؛ بناابراین این پژوهش باا هدز بررسااای رابطه والدگری
ذهنآگااهانه با کنشهای اجرایی کودکان با در نتر گرفتن نقش میانجی
امواج مغزی انجام شد.

روش
الف) طرح پژوهش و شرررک کنندگان :رو
هادز کاااربردی و ا نتر رو

پژوهش ااضاار ا نتر

گردآوری دادههاا ا نوع همبساااتگی و

مد یابی معادلات ساااارتاری بود .جامعه آماری پژوهش شاااام تمامی
کودکان مراجعهکننده به کلینیک اندیشه و رفتار شهر مشهد در سا -11
 1211باودکااه بااا اساااتداااده ا رو

نمونااهگیری در دساااترس122 ،

شرکتکننده درتر و پسر ( 02درتر 02 ،پسر  0تا  13سا بهعنوان نمونه
مورد مطاالعاه انتخاب شااادند .ملاکهای ورود به نمونه انتخابی شاااام :
ساالامتی کام جساامی ،داشااتن هو

بهنجار (بر اساااس پرونده تلصاایلی

دانشآمو ان و نداشاتن مشکلات اجتماعی -اقتصادی (ا طریق مصاابه
با اولیا  ،ندگی کودک با هر دو والد ،و رضاااایت افراد نمونه؛ و ملاک
رروج نیز شام تکمی ناقم پرسشنامه بود.
ب) ابزار

 1پرساااشااانامه والدگری ذهنآگاهانه :1مقیاس والدگری ذهنآگاهانه
توساااط ماککاافری ،ریتمن و بلاک 30( 3در ساااا  3210ساااارتاه و
اعتباریابی شاااد .این مقیاس برای کودکان و نوجوانان رده سااانی  3تا 10
مناسا است که شام  31گویه و دو رردهمقیاس تربیت ذهنآگاهانه 2و
بودن در مااان اااا باا کودک 0اسااات .گویااههاای  1تااا  10مربوا بااه
رردهمقیاس بودن در مان اا با کودک اساات که آگاهی ا والدگری
و والدگری مبتنی بر هدز را میسااانجد و گویههای  10تا  31مربوا به
رردهمقیااس تربیات ذهنآگااهااناه بوده کاه این رردهمقیااس پذیر

و

درک همادلااناه کودک توساااط والادین را ار یاابی میکند .ا والدین
رواسته میشود با استداده ا مقیاس لیکرت پنج درجهای ا ( 1به ندرت
3. Mindfulness training
4. Being in the present with the child
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تا ( 0تقریبأ همیشاااه مشاااخم کنند که در طی دو هدته گذشاااته هرچند

و نمرات بالاتر ا  ،100نقم کنشهای اجرایی شدید را مشخم میکند.

وقت یک بار در االتهای توصاایف شااده با فر ند رود تعام داشااتهاند

ساا ندگان این مقیاس میزان آلدای کرونباب را برای ک پرساشنامه 2/11
کردناد و روایی آن را ا طریق تللیا عاملی تأییدی مورد تأیید

(میلاا در طی دو هدتاه گذشاااته آیا وقتی متوجه شااادید که اواستان ا

گزار

فر نادتاان دور شاااده ،دوبااره فعاالاانه به او توجه کردید؟  .پایینترین و

قرار دادنااد ( . 31در ایران ،ارعنژاد ،سااالطااانیکوهبنااانی ،اباااذری (31

باالااترین نمره باه ترتیاا  31و  113اسااات کاه نمره کمتر نشااااندهنده

روایی ملاکی آ مون را  2/01و ضااریا آلدای کرونباب آن را برای ررده

ذهنآگاهی پایین در والدگری و نمره بالاتر نشاندهنده ذهنآگاهی بیشتر

مفلداههاا وکا مقیاس به ترتیا  2/00 ،2/01 ،2/13 ،2/10 ،2/12و 2/03

در والدگری اسااات .مک کافری ،ریتمن و بلک در پژوهشااای که جهت

گزار

اعتباااریااابی این مقیاااس انجااام دادنااد ،ضاااریااا آلدااای کرونباااب برای

 2دساااتگااه نوروفیادباک :بهمنتور بررسااای امواج مغزی ا دساااتگاه

رردهمقیااس تربیات ذهنآگاهانه و بودن در للته با کودک را به ترتیا

نوروفیادباک ماد  Ver0.5 SA7990Aباا ساااختافزار پروکامپ 0و

 2/10و  2 /13بهدساات آوردند .همینین آنها جهت ساانجش روایی این

نرمافزار بیوگراز 1ملصااو شاارکت پروکامپ ایندینیتی 1فناوری کانادا

روایی همزمااان اساااتداااده کردنااد و بین فر ناادپروری

اساااتداده شاااد .تولد و شاااروع به کار نوروفیدبک به ساااا  1101مربوا

مقیاااس ا رو

ذهنآگاهانه با پرساشانامههای مشاابه ،همبسااتگی میبت و معنادار گزار

کردهاند.

می شاود که یک اساتاد دانشگاه شیکاگو برای اولین بار توانست به فردی

کردند ( . 30در ایران ارع و ملمدی ( 30در ساااا  1211ویژگیهای

آمو

روانساانجی این مقیاس را بررساای کرده و ضااریا آلدای کرونباب برای

دساااتگاه مجهز به نتام رایانهای و الکترودهایی اسااات که به بدن وصااا

اعتباار کا آ مون را  2/10گزار

باادهااد تااا امواج مغزی رود را مهااار کنااد (بااه نقا ا  . 22این

معنااادار بین نمره ک ا مقیاااس و رردهمقیاااسهااای مقیاااس والاادگری

اراهاه میدهاد .طر کار آن به این ترتیا اسااات که یک جدت الکترود

ذهنآگاهانه ،بیانگر روایی همگرایی مقیاس بود.

روی پوست فرع سر و یک یا دو الکترود ه( روی لوبهای پیشانی قرار

 3فرم طولانی پرسشنامه نقایم کنشهای اجرایی کودکان و نوجوانان:1

داده میشاااود .این وسااایله جهت سااانجش رط پایه امواج مغزی در این

این مقیاس توسط بارکلی ( 31در سا  3213با هدز با نمایی کنشهای

پژوهش به کار گرفته شد (. 22

اجرایی در جمعیاتهاای ریرباالینی و باالینی به ویژه کودکان و نوجوانان

ج) روش اجرا :بعاد ا کساااا مجو هاای لا م علمی و اجرایی ،جهت

طراای شاد .مقیاس نقایم کنشهای اجرایی کودکان و نوجوانان شام

انتخاب نمونه مورد مطالعه به کلینیک اندیشاه و رفتار شاهر مشهد مراجعه

 02گویه است و نمرهگذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت  0درجهای

شاد و آ مودنیها ا طریق فراروان در کلینیک و بر اسا شرایط ورود

ا هرگز تا همیشاه درجهبندی شاده است .همینین این مقیاس شام پنج

و رروج شااناسااایی شاادند .در مراله بعد والدین تمای رود را نساابت به

رردهمقیااس اسااات کاه  0کنش اجرایی رودمدیریتی مان( 3گویههای

مشاااارکت در پژوهش اعلام کردند .طی جلساااهای با هماهنگی والدین،

 ، 1-12رود ساااااا ماااناادهی /ا ا مسااائلااه( 2گویااههااای ، 10 -30

توضیلات لا م درباره تکمی مناسا پرسشنامه به مادران داده شد و آنها

رودمهارگری /با داری( 0گویههای  ، 31 -02رودانگیزشی( 0گویههای

با آگاهی ا روند پژوهش و رضااایت کام پرسااشاانامه را تکمی کردند.

 ، 01-00و رودنت(جویی هیجاان( 0گویاههاای  00- 02را اندا هگیری

در طی مدت پاسااخدهی شاارکتکنندهها ،همکاران اجرایی پژوهشااگران

میکننااد .نمرات بین  02تااا  102در مقیاااس بااه معنااای نقم کنشهااای

افاور فعا داشاتند تا ا برو پاساخهای تصادفی ،سریع و بدون تمرکز

اجرایی ،نمرات بین  102تا  100به معنای نقمکنشهای اجرایی متوسااط

جلوگیری کنند .جلساااات نوروفیدبک با شااارکت دانشآمو ان توساااط

1. Barkley deficits in executive function scale-children and
adolescents
2. Time self-management
3. Self-organization / problem solving
4. Self-control / inhibition

5. Self-motivation
6. Self-regulation of excitement
7. ProComp
8. BioGraph
9. ProComp infiniti
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جدول  :3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

پژوهشاگران در کلینیک اندیشاه و رفتار اجرا شاد و پرساشنامه والدگری

متغیرها

1

توسااط دانشآمو ان تکمی شااد .بهمنتور رعایت ارلاع در پژوهش ،به

 .1والدگری ذهن آگاهانه

1

 .3موج آلدا

**2/31

1

ماادران کودکان اطمینان داده شاااد که اطلاعات اساااتخراج شاااده و نام

 .2موج بتا

**2/23

2/20

 .0موج تتا

**2/23 -2/22

ذهنآگاهانه توسط والدین و پرسشنامه نقاهم کنشهای اجرایی بارکلی

آ مودنیهاا باهصاااورت ملرمااناه باقی میماند و بهمنتور ادظ اسااارار
شاخصی ،نتایج ااص ا پژوهش در سطا کلی گزار
اجرای پژوهش ،تللی دادهها با رو

میشود .پ

 .0کنشهای اجرایی

ا

3

1
2/20

1

**-2/11** 2/31** 2/32** 2/20

1

**P<2/21

مد یابی معادلات ساااارتاری و با

استداده ا نرمافزار SPSS23و  LISREL8/8انجام شد.

برای بررسااای نرمااا بودن تو یع چناادمتغیری در نرمافزار ایموس ا
ضااریا کشاایدگی ماردیا 1اسااتداده شااد .مقادیر بزر تر ا  0برای این

یافتهها
در جدو  1شاارمهای توصیدی متغیرها گزار
نتایج به دساات آمده ،ار

شده است و بر اساس

های چولگی و کشاایدگی نشااان میدهد که

متغیرهای پژوهش تو یع نرما دارند.

ضااریا ،ااکی ا ریر نرما بودن تو یع دادهها اساات با توجه به این که
مقادار ضاااریا ماردیا برای دادههای پژوهش ااضااار برابر با  0/23بود،
میتوان گدت که مدروضااه نرما بودن چندمتغیره برقرار اساات .به منتور
پااساااخ باه فرضااایاه اصااالی پژوهش مبنی بر این کاه «الگوی والدگری
ذهنآگااهانه و کنشهای اجرایی با میانجیگری امواج مغزی با دادههای

جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

گردآوری شاااده برا

دارد» ،باا توجاه به افاااور متغیرهای مکنون و

متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

والدگری ذهنآگاهانه

12/00

13/20

-1/21

2/11

مشاااهده شااده در روابط بین متغیرها ،ا مد سااا ی معادلات سااارتاری و

موج آلدا

1/00

1/10

2/221

-2/31

موج بتا

11/20

0/00

2/230

-2/221

نرم افزار ایموس نسااخه  32اسااتداده شااده اساات .برای بررساای برا

موج تتا

0/00

1/00

-2/210

2/013

کنشهای اجرایی

130/00

21/02

1/01

-1/30

مد های عاملی ا شاااارمهای نسااابت مجذور کای به درجه آ ادی،3
شاااارم بنتلر -بونت 2و شاااارم ریشاااه میانگین مجذورات تقریا 0و
معیااارهااای دیگر شااااارم توکر -لوی

در جدو  3ماتری
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2

4

5

همبساتگی متغیرهای پژوهش اراهه شده است .با

شاااارم نیکویی برا

،0

شااااارم نیکویی برا

،0

تعادی یافته ،0شاااارم برا ندگی تطبیقی ،1و

توجاه باه جادو  ،3ارتبااا والادگری ذهنآگااهااناه ( ، 2/20موج آلدا

شاااارم برا ندگی افزایشااای 1اساااتداده شاااده اسااات .شاااک  1الگوی

( ، 2/32موج بتا ( 2/31و موج تتا ( -2/11با کنشهای اجرایی در سطا

برا

شااااده پیشبینی متغیر کنشهااای اجرایی بااه وسااایلااه والاادگری

 2/21معنادار است.

ذهنآگاهانه ا طریق امواج مغزی را نشان میدهد.

1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value
2. χ2/df
3. Bentler-Bonett index
)4. Root mean square error of approximation (RMSEA
)5. Tucker-Lewis index (TLI

)6. Goodness of fit index (GFI
)7. Adjusted goodness of fit index (AGFI
)8. Normed fit index (NFI
)9. Incremental fit index (IFI
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موج آلفا
خودمدیریتی
حل مسئله
موج بتا
بودن در زمان حال

خودمهارگری

کنش
اجرایی

والدگری

خودانگیزشی

تربیت ذهنآگاهانه

نظمجویی هیجان
موج تتا

شکل  :1ضرایب استاندارد الگوی رابطه ساختاری والدگری ذهن آگاهانه با کنشهای اجرایی با میانجیگری امواج مغزی
جدول  :2شاخصهای نیکویی برازش برای الگوی آزمون شده پژوهش
شاخص های برازش
مقدار

χ2

df

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

TLI

NFI

CFI

IFI

121/22

10

1/00

2/20

2/11

2/10

2/10

2/11

2/10

2/11

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

اگر مقادار  χ2/dfکمتر ا  0و مقادا ریشاااه میانگین مربعات رطای

در جدو  2مشاهده میشود که تمام شارمهای ذکرشده مقدار مناسا

مقایسهای ،شارم نیکویی

مساااتقی(،

تقریا کمتر ا  2/20و مقدار شارم برا
برا

تعدی شااده ،شااارم برا

نرم ،و شااارم برا

 2/1تا  1باشاد ،میتوان گدت که مد ا برا

افزایشاای بین

مطلوبی برروردار است.

برای برا

مااد را کسااااا کردهانااد .در جاادو  0اثرا

ریرمسااتقی( ،ک  ،و سااطا معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شااده
است.

جدول  :4برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم ،غیر مستقیم و کل الگو
مسیر

اثر مستقیم

والدگری ذهن آگاهانه ← کنشهای اجرایی

**2/23

والدگری ذهنآگاهانه← آلدا← کنشهای اجرایی

**2/00

اثر غیر مستقیم

اثر کل
**2/23

*2/11

**2/02

والدگری ذهنآگاهانه ← بتا ← کنشهای اجرایی

**2/03

*2/10

**2/00

والدگری ذهنآگاهانه← تتا← کنشهای اجرایی

**-2/20

2/13

*-2/33

و کنشهای اجرایی رابطه مسااتقی( ( t =0/20 ،β =2/23وجود دارد و

وجود دارد .در جدو  0ضاارایا رگرساایون (روابط مسااتقی( مد های

رابطه ریرمستقی( و رابطه کلی ا طریق موج آلدا (t =2/01 ،β = 2/11
و( t =13/21 ،β= 2/02؛ موج بتا ( t =2/10 ،β =2/10و (،β =2/00
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اندا هگیری و متغیرهای پنهان موجود در مد گزار

شده است.
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همان طور که در جدو  0ملااته میشود بین والدگری ذهنآگاهانه

 t =1/23و موج تتا ( t =1/30 ،β =2/13و (t =-0/10 ،β =-2/33
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رابطه والدگری ذهنآگاهانه با کنشهای اجرایی کودکان :نقش واسطهای امواج مغزی
جدول  :5پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی
مسیر

برآورد استاندارد

برآورد غیراستاندارد

خطای معیار

نسب

بحرانی

سطح معناداری

والدگری ذهنآگاهانه بر بودن در مان اا

2/01

2/02

2/203

10/22

p= 2/221

والدگری ذهنآگاهانه بر تربیت ذهن آگاهانه

2/00

2/01

2/203

1/01

p= 2/21

والدگری ذهنآگاهانه بر موج آلدا

2/00

2/03

2/201

0/00

p= 2/21

والدگری ذهنآگاهانه بر موج بتا

2/03

2/00

2/202

0/02

p= 2/21

والدگری ذهنآگاهانه بر موج تتا

-2/20

-2/21

2/200

-0/32

p= 2/21

موج آلدا بر کنشهای اجرایی

2/02

2/00

2/201

0/22

p= 2/21

موج بتا بر کنشهای اجرایی

2/20

2/03

2/200

0/00

p= 2/21

موج تتا بر کنشهای اجرایی

-2/20

-2/00

2/202

0/31

p= 2/21

کنشهای اجرایی بر رود مدیریتی مان

2/02

2/00

2/201

11/21

p= 2/221

کنشهای اجرایی بر ا مسئله

2/02

2/01

2/200

13/00

p= 2/221

کنشهای اجرایی بر رودمهارگری

2/13

2/10

2/202

32/32

p= 2/221

کنشهای اجرایی بر رود انگیزشی

2/00

2/01

2/200

10/01

p= 2/221

کنشهای اجرایی بر نت(جویی هیجان

2/00

2/01

2/201

10/01

p= 2/221

بر اسااس ضرایا مسیر استاندارد و مقادیر بلرانی متناظر اراهه شده

آلدااا بااا کنشهااای اجرایی ( ، p ≥ 2/21 ،β= 2/02رابطااه موج بتااا بااا

در جدو  0ملااته میشاود که همه مسیرهای مستقی( معنادار هستند .در

کنشهاای اجرایی ( p ≥ 2/21 ،β= 2/20و رابطه موج تتا با کنشهای

بین روابط اساااتاانادارد معنادار مساااتقی( میان متغیرهای مد پیشااانهادی

اجرایی ( p ≥ 2/20 ،β 2=- /20معنادار هستند.

پژوهش باه ترتیاا رابطه والدگری ذهنآگاهانه با موج آلدا (،β= 2/00

علااوه براین ،باه منتور بررسااای رابطه میان والدگری ذهنآگاهانه و

 ، p ≥ 2/21والدگری ذهنآگاهانه با موج بتا (، p ≥ 2/21 ،β 2= /03

کنشهای اجرایی با میانجیگری امواج مغزی (سه میانجی ا رو

بوت

والادگری ذهنآگااهانه با موج تتا ( ، p ≥ 2/21 ،β=- 2/20رابطه موج

استراپ استداده شد که نتایج آن در جدو  0اراهه شده است.
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جدول  :6نتایج آزمون میانجی گری (با سه میانجی) روابط غیر مستقیم با استفاده از روش بوت استراپ پریچر و هیز
فرضیه

داده

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

سطح اطمینان 0/55
حد پایین

حد بالا

رابطه بین شیوه والدگری ذهنآگاهانه و کنش های اجرایی ا طریق موج آلدا ،موج بتا و موج تتا

2/0030

2/0033

-2/2220

2/2000

2/0002

2/0100

رابطه بین شیوه والدگری ذهنآگاهانه و کنشهای اجرایی ا طریق موج آلدا

2/2013

2/2021

-2/2222

2/2001

2/3223

2/0000

رابطه بین شیوه والدگری ذهنآگاهانه و کنشهای اجرایی ا طریق موج بتا

2/1100

2/1101

- 2/2220

2/2202

2/1200

2/3010

رابطه بین شیوه والدگری ذهن آگاهانه و کنشهای اجرایی ا طریق موج تتا

-2/2201

-2/2200

2/2223

2/2100

-2/2132

2/2000

مطابق با جدو  ،0اد پایین فاصاله اطمینان برای سه متغیر موج آلدا،

همینین باا توجاه باه اینکاه ااد باالاا و پاایین برای دو موج آلدا و بتا به

موج بتااا و موج تتاا بااه صاااورت کلی باهعنوان متغیر میااانجی بین شااایوه

صورت جداگانه صدر را شام نمیشود ،میانجیبودن این دو موج درباره

والادگری ذهن آگااهااناه و کنشهاای اجرایی  2/0002و ااد بالای آن

رابطاه والادگری ذهنآگااهانه و کنشهای اجرایی تأیید میشاااود .اما با

 2/0100است .سطا اطمینان برای این فاصله اطمینان  10است .با توجه به

توجه به این که اد بالا و پایین برای موج تتا صااادر را شاااام میشاااود

اینکه صادر بیرون ا این فاصله اطمینان قرار میگیرد ،این رابطه واسطهای

میتوان گداات کااه موج تتااا در رابطااه میااان والاادگری ذهنآگاااهااانااه و

معناادار بوده و فرضااایه میانجیگری امواج آلدا ،بتا و تتا تأیید میشاااود.

کنشهای اجرایی نقش میانجی ایدا نمیکند.
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رابطه والدگری ذهنآگاهانه با کنشهای اجرایی کودکان :نقش واسطهای امواج مغزی

بحث و نتیجهگیری

تکراری به والدین کمک میکند تا بهجای توجه افراطی به نشااخوارهای

پژوهش اااضااار باا هادز بررسااای رابطه بین والدگری ذهنآگاهانه و

ذهنی رود ،به نلوه تعام با کودک رود توجه داشااته باشااند و به جای

کنشهای اجرایی با در نتر گرفتن نقش واسطهای امواج مغزی انجام شد.

توجه سوگیرانه و تدسیر مندی رفتار کودک ،با نگاهی با و ریرقفاوتی با

نتاایج پژوهش نشاااان داد کاه بین والادگری ذهنآگااهااناه و کنشهای

فر ندانشاااان تعام کنند .کاهش توجه به اینگونه افکار مندی به کاهش

اجرایی در فر نادان رابطاه وجود دارد؛ بنابراین کودکانی که والدین آنها

افساردگی و اضاطراب درکودکان کمک میکند و مینه تلو شنارتی

ا فنون ذهنآگاهی در رابطه والدگری رود اسااتداده میکنند ،کنشهای

را در آنها ایجاد میکند (. 12

اجرایی بهتری رواهند داشات .این نتایج همسو با پژوهشهای ( 10و 10

یافته دوم پژوهش ااضار نشان داد که بین امواج مغزی آلدا ،بتا و تتا

اسااات کاه معتقاادناد رابطاه میبتی بین والاادگری ذهنآگااهااناه و تلو

باا کنشهاای اجرایی در کودکاان ارتبااا معناادار وجود دارد .این یاافته

کنشهااای اجرایی در کودکااان وجود دارد .در تبیین این یااافتااه میتوان

همسو با نتایج پژوهشهای ( 11-31 ،10 ،10بود که معتقدند سارتارهای

گدات ،والدین ذهنآگاه هنگامی که در تعام با کودکان رود هساااتند،

مرتبط بااا کنشهااای اجرایی همبساااتگی باالااایی بااا امواج مغزی در افراد

آگاهی بیشاتری نسابت به مان اا دارند و بدینترتیا توجه بیشتری را

دارناد .مطاابق پژوهشهاای انجاام شاااده در این او ه ،امواج ناشااای ا

باه پااساااخهاای هیجانی و شااانارتی کودکان نشاااان میدهند و با تنتی(

فعاالیتهای الکتروشااایمیایی مغز بهویژه امواج آلدا ،با کنشهای اجرایی

هیجااناات رود در تعاام با کودکان رود انعطاز بیشاااتری داشاااته و با

همبسااتگی بالایی در کودکان داشااتند .فرکان های مختلف نوار مغزی،

تنیاادگی والاادگری ،بهتر مقااابلااه رواهناادکرد ( . 1در نتیجااه ،والاادین

ارتباا فرایندهای شااانارتی مانند رمزگذاری موفق و ذریره اطلاعات در

ذهنآگااه در برابر فر ندان رود ک(تر واکنشپذیر بوده و به آنها کمک

اافته کاری ،ا مساائله و تصاامی(گیری را با امواج مغزی نشااان دادند

رواهناد کرد تاا چرراههاای نااهنجاار و رودکاری را که طی والدگری

( . 11همینین پژوهشها درباره نقش موج آلدا در کارکردهای شاانارتی

برانگیختاه میشاااوند ،قطع کنند .ا اینرو والدگری ذهنآگاهانه ممکن

نشاااان میدهاد کاه این موج در کنشهاای اجرایی ماانند انعطازپذیری

است ا راه کمک به شنارت هیجانها و نیز نت(جویی هیجان ،کنشهای

شاانارتی ،توجه انتخابی ،با داری توجه نساابت به ملرکهای مزاا( ،و

اجرایی را در کودکان افزایش دهد (. 1

اافته کاری نقش دارد ( 32؛ بنابراین یافته پژوهش ااضر درباره ارتباا

اساااتدااده ا فنون ذهنآگاهی در والدگری بهجای والدگری بیش ا

امواج مغزی با کنشهای اجرایی کودکان دور ا ذهن نیست.

ا مفلدههای اصلی کنشهای اجرایی است ،در کودکان به نلوی مناسبی

ذهنآگاهانه به صااورت ریرمسااتقی( و ا طریق امواج مغزی با کنشهای

رشاااد کناد ( . 0نتایج مطالعات بلایر و همکاران ( 10در آمریکا درباره

اجرایی کودکاان رابطاه دارد و موج آلداا و بتاا قادر به واساااطهگری این

والدگری بر تلو کنشهای اجرایی در کودکی نشاااان

رابطه بودند .این یافته همسااو با نتایج دیگر پژوهشهای انجام شااده (-30

داد کاه تغییر در کیدیات والدگری ،بر تلو کنشهای اجرایی کودکان

 33بود کاه معتقادناد تغییرات امواج مغزی میتواناد واساااطه رابطه بین

تأثیر گذاشاته اساات .دلی این تلو  ،تغییر کیدیت مراقبت و پاساخگویی

کنشهاای اجرایی کودک و نلوه والادگری باشاااد .در تبیین این رابطه

والدینی در ملیط رانه بود .همینین نتایج پژوهش دیکلون و همکاران

میتوان گدت که برای تلو صالیا عملکرد مغزی و شنارتی کودک،

( 0کااه در آن مهااارتهااای اساااااسااای ذهنآگاااهی در والاادگری و

تلریکات مناساا فردی بیشاتر باید ا ساوی والدین انجام شود .در واقع

رروجیهای شنارتی کودکان را بررسی کرده بود ،نشان داد که آمو

والدین ذهن آگاه با آگاهی هیجانی که نسبت به رود و فر ند رود دارند

والادین و افزایش تواناایی آنهاا باه واساااطاه مهارتهای ذهنآگاهی در

بر ظرفیتهای کودک و االات درونی شاانارتی او بیشااتر تمرکز کرده و

والدگری بر مهارتهای شااانارتی کودکانشاااان تأثیر گذاشاااته اسااات.

به فرایندهای پردا

رودکار در کودک منجر شااده و ظرفیت شاانارتی

ذهنآگااهی در بساااتر والدگری با شاااکساااتن چررههای افکار مندی و

او را باالاا میبرناد ( . 10رودتنتیمی کاه والادین در ساااباک والدگری

تاأثیر این رو
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اد امایتگرانه ،باعث میشود که فرایندهای با داری و سا ماندهی که
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رابطه والدگری ذهنآگاهانه با کنشهای اجرایی کودکان :نقش واسطهای امواج مغزی

ذهنآگاهانه به آن تجهیز میشااوند ،منجر به این رواهد شااد که فرصاات

قرار گیرد .همینین پیشااانهاااد میشاااود در پژوهشهااای بعاادی رابطااه

های ذهنی کودک

والادگری ذهنآگااهانه بر روی امواج مغزی و کنشهای اجرایی ساااایر

بتواند در مساایر درساات برای رساایدن به اهداز انجام شاااود و ا طریق

کودکاان دارای ارتلاالاات یاادگیری و یاا دیگر ارتلاالاات رفتاری مورد

عملکرد مغزی صااالیا کودکان در ملیطی بدون تنیدگی و قفااااوت با

بررسی و پژوهش قرار گیرد.

جبران رطاهای شاانارتی را به کودک داده و پردا

بنیادین ا ساااوی والدین ذهنآگاه ،ساااطا رسااایدن به رشاااد و

در مجموع باا توجاه باه یاافتاههاای این پژوهش ،توجه بیشا پیش به

پذیر

پیشااارفات در تکاالیف شاااناارتی بهبود پیادا رواهاد کرد ( . 30مطابق

نقش امواج مغزی و والاادگری ذهنآگاااهااانااه در کنشهااای اجرایی

پژوهشهاای پیشاااین ( 10 ،10و  ، 11موج تتاا بر روی ااافتاه و قدرت

کودکان ،پیشااانهاد میشاااود که این موضاااوع مه( ا طریق آمو

های

یادآوری مفثر بوده اسااات ،اما در پژوهش ااضااار بهنتر میرساااد نلوه

والدین ،برنامههای تلویزیونی و مراکز مشااااوره و توانبخشااای مورد توجه

تعاااما و برنااامااه والاادین درباااره والاادگری ذهنآگاااهااانااه ،قااادر نبود

قرار گیرد.

فعالیتهایی را که به تلریک موج تتا م منجر یشااود را اراهه کنند .موج
تتا مانی فعا میشاااود که ملدودیت مانی در انجام تکالیف شااانارتی
وجود داشااته باشااد ( 30؛ در نتیجه پیشاانهاد میشااود والدین ذهنآگاه به

ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصرول اخلا پژوهش :پژوهش ااضار در دانشاگاه فردوسی مشهد در
تااریخ  11/1/33باا کد مصاااوبه ارلاع  IR.UM.REC.1399.061به ثبت رسااایده

این نکته مه( توجه کنند و ملدودیتهای مانی را در انجام کارکردهای

اسااات .همینین ملاااتاات ارلااقی ا قبی را داری ،ملرمانه ماندن اطلاعات هویتی و

شانارتی کودک در نتر داشاته باشاند و یا کودک را به تکالیف شنارتی

تللی دادهها در این مطالعه کاملا رعایت شده است.

پیییدهتر تشویق کنند.

حامی مالی :این مطالعه بدون اامی مالی و با هزینه شااخصاای نویسااندگان انجام شااده

اساااتداده ا نمونه در دساااترس و پرساااشااانامه های رودگزارشااای ا
ملدودیتهای این مطالعه بوده است که در مطالعات آتی میتواند مورد
توجاه قرار گیرد .همدینین در این پژوهش فرم والادگری ذهنآگااهاانااه

است.
نقش هر یک از نویسررندگان :در این مطالعه نویسااانده او در جمعآوری دادهها و
نگار

مقاله ،و نویسنده دوم در ایدهپردا ی و به عنوان نویسنده مسئو  ،نقش داشتهاند.

تضراد مناف ::انجام این پژوهش برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را به دنبا

فقط به مادران اراهه شاد و به بررسی سبک والدگری پدران پردارته نشد.

نداشته است و نتایج آن کاملا شداز و بدون سوگیری گزار

پیشانهاد میشاود متغیرهای بررسایشده در این پژوهش در دانشآمو ان

تشرکر و قدردانی :بدین وسیله ا مدیر و مسئولین کلینیک اندیشه و رفتار شهر مشهد

پایههای تلصااایلی مختلف و با کنتر نقش متغیرهای مینهای مانند مل

و تمامی رانوادههایی که در این پژوهش شرکت کردند ،صمیمانه تشکر میکنی(.

شده است.
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