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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 Scale-

Children 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 

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. 

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 

Variable Mean SD Skewness Kurtosis 

Mindful parenting 93.55 12.36 -1.09 0.980 

Alpha wave 9.45 1.84 0.038 -0.210 

Beta wave 18.34 4.45 0.025 -0.301 

Theta wave 5.44 1.74 -0.096 0.692 

Executive functions 126.74 31.50 1.48 -1.24 

 

In Table 2, the correlation matrix of the research 

variables is presented. According to Table 2, the 

relationship between mindful parenting (0.35), alpha 

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 
Variable 1 2 3 4 5 

Mindful parenting    1     

Alpha wave 0.28** 1    

Beta wave 0.32** 0.04 1   

Theta wave -0.30** 0.02 0.05 1  

Executive functions 0.35** 0.23** 0.21** -0.19** 1 

**p<0.01 
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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 

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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 23/20/1211دریافت شده: 

 11/20/1022پذیرفته شده: 

 30/11/1022منتشر شده: 

رابطه ر شاادن تبیشااتر، گرم یافتگیسااا  م با آرامش، ثبات و أآگاهانه باعث افزایش ظرفیت والدگری تووالدگری ذهن زمینه و هدف: 

ای هآگاهانه با کنشپژوهش بررسااای رابطه والدگری ذهناین شاااود. هدز ا  و عملکرد مناساااا والدین ا  نتر تربیتی می ،کودک-والد

 .امواج مغزی در کودکان است ایبا در نتر گرفتن نقش وسطه اجرایی

 یابی معادلات ساااارتاری بود.نوع همبساااتگی و مد  ها ا آوری دادهنتر هدز کاربردی و ا  نتر رو  گرد ا  پژوهشاین رو  روش: 

بودکه با اسااتداده ا  رو   1211-11در سااا   شااهر مشااهداندیشااه و رفتار کننده به کلینیک کودکان مراجعه تمامی جامعه آماری شااام 

برای  انتخاب شاادند.د مطالعه مور عنوان نمونهسااا  به 13تا  0پسار   02 درتر، 02)کننده درتر و پسار شاارکت 122، گیری در دساترسنمونه

های اجرایی کودکان و نوجوانان کنش،  3210کافری و همکاران، مکآگااهانه )هاای والادگری ذهنپرساااشااانااماههاا ا  آوری دادهجمع

و 23SPSS  ارافزیابی معادلات سارتاری و با استداده ا  نرمها با رو  مد   و دساتگاه نوروفیدبک اساتداده شاد. تللی  داده3213، بارکلی)

8/8LISREL .انجام شد 

های و کنش آگاهانهها برروردار است. نتایج بین والدگری ذهنبرآیندها نشاان دادند که الگوی پیشانهادی ا  برا   روبی با داده ها:یافته

های اجرایی ا  آگاهانه و کنش  نشااان داد. همینین رابطه ریرمسااتقی) بین والدگری ذهنβ، 20/0= t= 23/2اجرایی یک رابطه مسااتقی) )

 ، و موج تتااا β، 23/1= t= 00/2  و )β، 10/2= t= 10/2 ، موج بتاا )β، 21/13= t= 02/2  و )β، 01/2= t= 11/2طریق موج آلداا )

(13/2 =β، 30/1= t( 33/2  و =-β، 10/0-= t دارد.  وجود 

با  ،امواج مغزی ا  طریقصورت ریرمستقی) به صورت مستقی) و ه) به آگاهانه ه)آمده والدگری ذهندستبر اسااس نتایج بهگیری: نتیجه

هاای اجرایی کودکاان در رابطه با کنش ءنتاایج این پژوهش اااوی تلویلاات کااربردی برای ارتقاا هاای اجرایی در ارتبااا اسااات.کنش

 والدگری است.

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانتربیتی و روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم رواناستادیار گروه ، یکوهبنان یسلطان نهیسک نویسنده مسئول: *

 soltani@um.ac.irS.رایانامه: 

 201-21120113تلدن: 



 نژاد و همکارسمیه  ارع                                                                                      ای امواج مغزیهای اجرایی کودکان: نقش واسطهآگاهانه با کنشرابطه والدگری ذهن 

22 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

1
ره 
ما
 ش
،

0 ،
ان
ست
 م

 
10
22

 

  

 مقدمه
رو  تغییرات شاانارتی مهمی های دبسااتان دسااتکودکان در طی سااا 

 1های اجراییشاوند و این دوره سنی،  مانی اساس برای تلو  کنشمی

 3 . اهمیت این دوره به این دلی  اساات که لوب پیشااانی1در آنان اساات )

هااای اجرایی اسااات، در دوره کودکی کاه مرکز مهااار و هاادایاات کنش

های ا  توانایی ایمجموعههای اجرایی کنش . 3بیشااترین تلو  را دارد )

ینده، آیابی به ساااوی شاااناارتی ساااطا باالا اسااات که افراد را به جهت

و  دساااا آمیز رفتارهای هدفمند قادر میو تکمی  موفقیت رودمهارگری

انند م گیرند که به فرایندهای شنارتیهایی قرار میموقعیتوقتی افراد در 

ا عملکرد ت کنندمینیا  دارند، ا  آنها استداده  گیریریزی یا تصمی)برنامه

های  ندگی  . ارتلا  عملکرد در هریک ا  ایطه2به اد مطلوب برسد )

در  آسیا افراد با .باشاد های اجرایینارساایی در کنشتواند ناشای ا  می

که  2سا ی کارت ویسکانسین و برج هانویلوب پیشانی در آ مون مرتا

 ،توجه ،0پذیری شاانارتیهای اجرایی، انعطازهای کنشساانجش مفلده با

 . بعد ا  0) عملکرد ضااعیدی رواهند داشاات ،هسااتندمرتبط  هئلا  مسااو 

، 0کاااری رصاااوا اااافتااههااای اجرایی بااهپنج ساااالگی، برری کنش

چشمگیرتری دارند و در دوران مدرسه  تلو ریزی نامهو بر ،ساا ماندهی

تواننااد نقش مهمی در عملکرد تلصااایلی، تاادریج رشاااد یااافتااه و میباه

 .  0و مهار هیجان داشته باشند ) ،اجتماعی

 تلو ترین عوام  در ا  مه)یکی ، 0های والدگریرانواده و سااابک

ی ا  ا . ساااباک والدگری منتومه0اجتمااعی فر نادان اسااات ) -روانی

ماهیت  ،هاا و رفتاارهاا اسااات کاه در یک ففاااای عاطدی فراگیرنگر 

های مختلف  . در او ه0کند )های والد و کودک را مشااخم میتعام 

های موج سوم رفتاری درمانباره های مختلدی درشناسی، پژوهشآسایا

آگاهی در بافت والدگری و کارگیری فنون ذهنهاسااات. ب شااادهانجاام 

های مورد مدارله است یکی ا  او ه 0آگاهانهری ذهنمعرفی مد  والدگ

 ،آگاهی به عنوان تمرکز، گشودگی، االت عدم قفاوت، توجه . ذهن1)

صاااورت آگاهانه بهفرد  و  1) شاااودو آگاهی للته به للته تعریف می

                                                           
1. Executive functions 

2. Frontal 

3. Tower of Hanoi 

4. Cognitive flexibility 

5. Working memory 

6. Parenting 

7. Mindful parenting 

 . طبق گدتااه دانکن، 12د )نااک مهااارفرایناادهااای شااانااارتی را  دتواناامی

فرایند  پنجآگاهانه شاااام  والدگری ذهن  11کاتساااور  و گرینبر  )

و آگاهی  11، شاادقت12جویی، رودنت)1طرفانه، پذیر  بی1ساادردنگو 

های نتران، برای شااانارت بهتر کنشاسااات. برری صاااااا 13هیجاانی

ور طثیرات ملیطی و بااهأذهنی بااالاااتر، تااهااای کنشاجرایی کودکااان و 

تأثیر دلی   هآگاهانه را بکودک و والادگری ذهن -رااا ارتبااا والاد

انند دضااروری می ،های اجراییکنش تلو کیدیت والدگری مطلوب بر 

های شاانارتی در یکی ا  فعالیت که دهندها نشااان می . پژوهش12و  13)

الدگری ثیر وأها تلت تکودکاان که در ساااطا فعالیت الکتریکی نورون

پژوهش  . نتایج 10و  10های اجرایی است )کنش ،آگاهانه قرار داردذهن

 آگاهانه ونشاااان داد رابطه میبتی بین والدگری ذهن  10، راور و بری )بلر

که کودکانی طوریبه ؛هاای اجرایی در کودکاان وجود داردکنش تلو 

 ،ندبرآگاهی در رابطه والدگری رود بهره میکه والدین آنها ا  فنون ذهن

 ییی اجراهادر تمرکز اواس و مهار رفتار با ادظ ساااطا بالایی ا  کنش

 تر رواهند بود.کنند و ا  للاظ تلصیلی موفقعم  می

 های اجراییکه ساااارتارهای مرتبط با کنش پژوهشاااگران معتقادند

 . وقتی گروهی 10و  10در افراد دارند ) 12با امواج مغزیهمبستگی بالایی 

شااک  شااوند، اثری موجیها )شاااید صاادها هزار  با ه) فعا  میا  نورون

شاااود. طیف امواج مغزی به طور که موج مغزی نامیده می کنندایجاد می

 . این 11وند )شکلی به چهار باند فرکانسای آلدا، بتا، تتا، و دلتا تقسای) می

های الکتروشااایمیایی مغز توساااط متخصاااصاااان امواج ناشااای ا  فعالیت

ساااارتارهای  گیری و مورد مطالعه قرار گرفتند و نشاااان دادند کهانادا ه

یژه امواج وبا امواج مغزی، بهای اجرایی همبستگی بالایی همرتبط با کنش

ارتباااا  ،هااای مختلف نوار مغزیفرکااان  . 10آلدااا در افراد دارنااد )

 فراینادهای شااانارتی مانند رمزگذاری موفق و ذریره اطلاعات در اافته

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

نقش  دربارهها  . همینین پژوهش11و  10، 10) انددهنشاااان دارلدی مغز 

دهااد کااه این موج در شااانااارتی نشاااان می هااایموج آلدااا در کااارکرد

8 .Listen 

9 . Impartial acceptance 

10 . Self-regulation 

11 . Kindness 

12. Emotional awareness 

13. Brain wave 
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پذیری شااانارتی، توجه انتخابی، با داری انعطاز مانندهای اجرایی کنش

در همین  کاری نقش دارد. اافتهو های مزاا)، توجه نساابت به ملرک

 در این نارسااااییباعث  وب پیشاااانیآلداا در لراساااتاا کااهش فعاالیات 

دهند که ها نشاااان میپژوهش . 32) کارکردهای شااانارتی رواهد شاااد

  .31) با تمرکز و پردا   شنارتی ارتباا دارد نیز بتا امواج

 تواند واسطهمی د که تغییرات امواج مغزیندهشواهد  یادی نشان می

یوه شااو های شاانارتی کودک و نلوه والدگری باشااد رابطه میان فعالیت

یر ثبر روی فعااالیاات الکتریکی در مغز کودکااان تااأ تواناادمی والاادگری

ا در بودن آنهگوپذیری والدین و پاسخ . سطا مسئولیت32و  33) بگذارد

عاطدی در  مان و واکنش باه کودکاان و نیاا هاای شااانارتی، اجتماعی، 

رلدی کودک را  -ج تتاا در قشااار قدامیتواناد اموامی ،آگااه بودنذهن

ساااطا ااسااااسااااتی که والدین در برابر  همینین ؛تلت تأثیر قرار دهد

باا امواج آلداا در مغز کودکان رابطه دارد  ،دهنادکودک رود نشاااان می

 . کاهش تنش و اضطراب کودک ا  سوی والدین، ایجاد  مینه لذت 30)

ر اساس سرروشی و تدکو فراه) کردن ا ،و تدریا کردن، تعاد  هیجانی

ی پیییده هاکنشبوده و با امواج آلدا در ارتباا  ،میبت نساابت به کودک

توجه و هشاایاری در ارتباا  و کردن و ... گدتن، بلثخنانند سااذهنی )م

  .  30) دارد با امواج بتا همبستگی میبت و معناداری کودک -والد

کااه هااای اجرایی کودکااان نقش دارنااد عواماا  متعااددی در کنش

هایی که شااانااساااایی دقیق این عواما  و طراای راهکارها و اراهه برنامه

ودکان های موجود کگیری بهینه ا  امکانات و توانمندیبتوانند باعث بهره

بخش آنان شااود، ااهز اهمیت است. یابی به با دهی رضاایتبرای دسات

ند ضمن تواهای اجرایی، میدر نتیجه شاناسایی عوام  تأثیرگذار بر کنش

 افت تلصاایلی،  مینه را برای ارتقاء عملکرد بارانی پیشااگیری ا  پدیده 

ری شارایط والدگ تلصایلی، شانارتی، و اجتماعی فراگیران فراه) ساا د.

ی روان تلو برای  را  یادیرطرات  تواندمی نامطلوب در دوران کودکی

اثرات مخربی در  ناادگی  هاای بعاادیدر ساااا کودک فراه) کنااد کااه 

ها در با توجه به اهمیت و ضااارورت این کنش .ودک رواهد داشاااتک

ا در هنقشی که این کنش ندگی تلصایلی، شاغلی و اجتماعی کودک و 

کننااد و برای انطباااع و عملکرد موفق در و هاادایاات رفتااار ایدااا میمهااار 

                                                           
1. Mindfulness parenting questionnaire (MIPQ) 

2. McCaffrey, Reitman & Black 

ری نقشی که والدگ ندگی واقعی ضاروری و اساسی هستند و با توجه به 

ت آنهاا با کودکان در تلو  این کارکردهای والادین و ساااباک تعااملاا

شاااود که به ابعاد مختلف این ضااارورت ایجاد مید، کنشااانارتی ایدا می

هاای اجرایی کودکاان ماانناد والدگری و امواج مغزی اثرگاذار بر کنش

بناابراین این پژوهش باا هدز بررسااای رابطه والدگری ؛ پردارتاه شاااود

با در نتر گرفتن نقش میانجی های اجرایی کودکان آگااهانه با کنشذهن

 امواج مغزی انجام شد.

 روش

 نتر ا  ااضاار رو  پژوهش کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررک 

نوع همبساااتگی و  هاا ا آوری دادههادز کاااربردی و ا  نتر رو  گرد

 تمامی جامعه آماری پژوهش شاااام  یابی معادلات ساااارتاری بود.مد 

-11سا   در شهر مشهداندیشه و رفتار کننده به کلینیک مراجعهودکان ک

 122، گیری در دساااترسباودکااه بااا اساااتداااده ا  رو  نمونااه 1211

 عنوان نمونهسا  به 13تا  0پسر   02 درتر، 02)کننده درتر و پسر شرکت

های ورود به نمونه انتخابی شاااام : ملاک انتخاب شااادند.مورد مطاالعاه 

 لیتلصاای پرونده اساااسبر بهنجار )جساامی، داشااتن هو  ساالامتی کام  

ه )ا  طریق مصااب اقتصادی -نداشاتن مشکلات اجتماعی  و آمو اندانش

و رضاااایت افراد نمونه؛ و ملاک  ،دو والد با اولیا ،  ندگی کودک با هر

 رروج نیز شام  تکمی  ناقم پرسشنامه بود. 

 ب( ابزار

 آگاهانهمقیاس والدگری ذهن : 1آگاهانهپرساااشااانامه والدگری ذهن  1

ساااارتاه و  3210  در ساااا  30) 3کاافری، ریتمن و بلاکتوساااط ماک

 10تا  3کودکان و نوجوانان رده سااانی  برای اعتباریابی شاااد. این مقیاس

و  2آگاهانهمقیاس تربیت ذهنگویه و دو ررده 31که شام   مناسا است

مربوا بااه  10تااا  1 هاایگویااهاسااات.  0بودن در  مااان اااا  باا کودک

 مان اا  با کودک اساات که آگاهی ا  والدگری مقیاس بودن در ررده

مربوا به  31تا  10 هایگویهسااانجد و و والدگری مبتنی بر هدز را می

مقیااس پذیر  و کاه این ررده بودهآگااهااناه مقیااس تربیات ذهنررده

کند. ا  والدین درک همادلااناه کودک توساااط والادین را ار یاابی می

ندرت   )به 1ای ا  لیکرت پنج درجهشود با استداده ا  مقیاس رواسته می

3. Mindfulness training 

4. Being in the present with the child 
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دو هدته گذشاااته هرچند  یدر طمشاااخم کنند که  همیشاااه  أ)تقریب 0تا 

ند اشااده با فر ند رود تعام  داشااتههای توصاایف در االت وقت یک بار

ا   تاندو هدتاه گذشاااته آیا وقتی متوجه شااادید که اواس ی)میلاا  در ط

ن و تریپایین .توجه کردید؟  شاااده، دوبااره فعاالاانه به او دورفر نادتاان 

دهنده کاه نمره کمتر نشاااان اسااات 113 و 31باالااترین نمره باه ترتیاا 

تر آگاهی بیشدهنده ذهنآگاهی پایین در والدگری و نمره بالاتر نشانذهن

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

کرونباااب برای  اعتباااریااابی این مقیاااس انجااام دادنااد، ضاااریااا آلدااای

آگاهانه و بودن در للته با کودک را به ترتیا مقیااس تربیات ذهنررده

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

بین فر ناادپروری و  مقیاااس ا  رو  روایی همزمااان اساااتداااده کردنااد

زار  گهمبسااتگی میبت و معنادار های مشاابه، آگاهانه با پرساشانامهذهن

های ویژگی 1211  در ساااا  30 . در ایران  ارع و ملمدی )30) کردند

ساانجی این مقیاس را بررساای کرده و ضااریا آلدای کرونباب برای روان

 میبتهمبساااتگی  گزار  کردناد؛ همینین 10/2اعتباار کا  آ مون را 

 والاادگریهااای مقیاااس مقیاااسکاا  مقیاااس و ررده بین نمره معنااادار

 .انگر روایی همگرایی مقیاس بودبی ،آگاهانهذهن

: 1های اجرایی کودکان و نوجوانان  فرم طولانی پرسشنامه نقایم کنش3

های هدز با نمایی کنش با 3213  در سا  31) توسط بارکلی این مقیاس

هاای ریرباالینی و باالینی به ویژه کودکان و نوجوانان اجرایی در جمعیات

  شام اجرایی کودکان و نوجوانانهای نقایم کنش مقیاس طراای شاد.

ای درجه 0گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت نمره وگویه است  02

 شام  پنجاین مقیاس همینین  بندی شاده است.ا  هرگز تا همیشاه درجه

های گویه)  3 مان اجرایی رودمدیریتی کنش 0مقیااس اسااات کاه ررده

 ، 10 -30هااای گویااه)  2لااهئ ، رود ساااااا ماااناادهی/ ااا  مسااا21-1

 هایگویه) 0 ، رودانگیزشی31 -02 هایگویه) 0/ با داریرودمهارگری

گیری   را اندا ه00- 02هاای گویاه) 0جویی هیجاانو رودنت) ، 00-01

هااای نقم کنشبااه معنااای مقیاااس  در 102تااا  02نمرات بین  کننااد.می

های اجرایی متوسااط کنشنقم به معنای 100تا  102نمرات بین  اجرایی،

                                                           
1. Barkley deficits in executive function scale-children and 

adolescents 

2. Time self-management 

3. Self-organization / problem solving 

4. Self-control / inhibition 

 کند.را مشخم میشدید های اجرایی نقم کنش ،100نمرات بالاتر ا  و 

 11/2ساا ندگان این مقیاس میزان آلدای کرونباب را برای ک  پرساشنامه 

گزار  کردناد و روایی آن را ا  طریق تللیا  عاملی تأییدی مورد تأیید 

  31کوهبنااانی، اباااذری )نژاد، سااالطااانی ارع  . در ایران،31قرار دادنااد )

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

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

 اند. گزار  کرده

منتور بررسااای امواج مغزی ا  دساااتگاه به دساااتگااه نوروفیادباک:  2

و  0افزار پروکامپباا ساااخت Ver0.5 SA7990Aنوروفیادباک ماد  

کانادا  فناوری 1ملصااو  شاارکت پروکامپ ایندینیتی 1افزار بیوگرازنرم

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

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

این   .22)بااه نقاا  ا  آمو   باادهااد تااا امواج مغزی رود را مهااار کنااد 

ای و الکترودهایی اسااات که به بدن وصااا  مجهز به نتام رایانه دساااتگاه

ان ششاود و به افراد اطلاعاتی درباره برری ا  کارکردهای  یستی بدنمی

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

رار ق پیشانی هایلوب دو الکترود ه) روییا پوست فرع سر و یک  روی

در این امواج مغزی  هاین وسااایله جهت سااانجش رط پای .شاااودمیداده 

 . 22) به کار گرفته شد پژوهش

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

 راجعهمشاهر مشهد  اندیشاه و رفتارکلینیک به  مورد مطالعهانتخاب نمونه 

 دو بر اسا شرایط وروها ا  طریق فراروان در کلینیک آ مودنی و شاد

تمای  رود را نساابت به  . در مراله بعد والدینشااناسااایی شاادندو رروج 

ای با هماهنگی والدین، مشاااارکت در پژوهش اعلام کردند. طی جلساااه

و آنها  شد دادهپرسشنامه به مادران  تکمی  مناسا دربارهتوضیلات لا م 

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

ها، همکاران اجرایی پژوهشااگران کنندهدهی شاارکتمدت پاسااخی در ط

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

ط آمو ان توساااجلساااات نوروفیدبک با شااارکت دانش .کنند جلوگیری

5. Self-motivation 

6. Self-regulation of excitement 
7. ProComp 

8. BioGraph 

9. ProComp infiniti 
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ری رساشنامه والدگپژوهشاگران در کلینیک اندیشاه و رفتار اجرا شاد و پ

لی های اجرایی بارکم کنشپرسشنامه نقاهو  توسط والدینآگاهانه ذهن

منتور رعایت ارلاع در پژوهش، به ن تکمی  شااد. بهآمو اتوسااط دانش

ماادران کودکان اطمینان داده شاااد که اطلاعات اساااتخراج شاااده و نام 

منتور ادظ اسااارار ماند و بهصاااورت ملرمااناه باقی میهاا باهآ مودنی

ا   پ شود. کلی گزار  میشاخصی، نتایج ااص  ا  پژوهش در سطا 

یابی معادلات ساااارتاری و با ها با رو  مد تللی  دادهاجرای پژوهش، 

 شد. انجام 8/8LISRELو 23SPSS افزار استداده ا  نرم

 هایافته
اس اس های توصیدی متغیرها گزار  شده است و برشاارم 1در جدو  

 دهد کههای چولگی و کشاایدگی نشااان مینتایج به دساات آمده، ار  

 متغیرهای پژوهش تو یع نرما  دارند.

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 11/2 -21/1 20/13 00/12 آگاهانهوالدگری ذهن

 -31/2 221/2 10/1 00/1 موج آلدا

 -221/2 230/2 00/0 20/11 موج بتا

 013/2 -210/2 00/1 00/0 موج تتا

 -30/1 01/1 02/21 00/130 های اجراییکنش

 

ماتری  همبساتگی متغیرهای پژوهش اراهه شده است. با  3در جدو  

 ، موج آلدا 20/2آگااهااناه )، ارتبااا والادگری ذهن3توجاه باه جادو  

های اجرایی در سطا   با کنش-11/2  و موج تتا )31/2 ، موج بتا )32/2)

 معنادار است. 21/2

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش3جدول 

 5 4 2 3 1 متغیرها

     1 آگاهانه ذهن ی. والدگر1

    1 31/2** . موج آلدا3

   1 20/2 23/2** . موج بتا2

  1 20/2 23/2 -22/2** . موج تتا0

 1 -11/2** 31/2** 32/2** 20/2** های اجرایی. کنش0

21/2P<** 

 

 افزار ایموس ا چناادمتغیری در نرمبرای بررسااای نرمااا  بودن تو یع 

برای این  0تر ا  . مقادیر بزر شااداسااتداده  1ضااریا کشاایدگی ماردیا

ها اساات با توجه به این که ضااریا، ااکی ا  ریر نرما  بودن تو یع داده

بود،  23/0های پژوهش ااضااار برابر با مقادار ضاااریا ماردیا برای داده

ور متغیره برقرار اساات. به منتتوان گدت که مدروضااه نرما  بودن چندمی

الگوی والدگری »پااساااخ باه فرضااایاه اصااالی پژوهش مبنی بر این کاه 

های گری امواج مغزی با دادههای اجرایی با میانجیآگااهانه و کنشذهن

، باا توجاه به افاااور متغیرهای مکنون و «گردآوری شاااده برا   دارد

لات سااارتاری و سااا ی معادمتغیرها، ا  مد  بینمشاااهده شااده در روابط 

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

، 3های نسااابت مجذور کای به درجه آ ادیهای عاملی ا  شاااارممد 

و  0و شاااارم ریشاااه میانگین مجذورات تقریا 2بونت -شاااارم بنتلر

، 0، شااااارم نیکویی برا  0لوی  -معیااارهااای دیگر شااااارم توکر

، و 1، شاااارم برا ندگی تطبیقی0دی  یافتهشاااارم نیکویی برا   تعا

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

هااای اجرایی بااه وسااایلااه والاادگری بینی متغیر کنششااااده پیشبرا  

 دهد.آگاهانه ا  طریق امواج مغزی را نشان میذهن

 

                                                           
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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 گری امواج مغزیهای اجرایی با میانجیاستاندارد الگوی رابطه ساختاری والدگری ذهن آگاهانه با کنش: ضرایب 1شکل 

 های نیکویی برازش برای الگوی آزمون شده پژوهش: شاخص2جدول 

 2χ df /df2χ RMSEA GFI AGFI TLI NFI CFI IFI شاخص های برازش

 مقدار
22/121 10 00/1 20/2 11/2 10/2 10/2 11/2 10/2 11/2 

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید  

 

ریشاااه میانگین مربعات رطای  و مقادا 0 کمتر ا  df2χ/اگر مقادار 

ای، شارم نیکویی برا   مقایسه و مقدار شارم 20/2کمتر ا   تقریا

ین ب افزایشاایشااده، شااارم برا   نرم، و شااارم برا   برا   تعدی 

توان گدت که مد  ا  برا   مطلوبی برروردار است. می ،باشاد 1تا  1/2

های ذکرشده مقدار مناسا تمام شارمکه  شودمشاهده می 2در جدو  

اثرا  مساااتقی)،  0در جاادو   انااد.برای برا   مااد  را کسااااا کرده

و سااطا معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شااده  ،ریرمسااتقی)، ک 

 است.

 

 : برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل الگو4جدول 

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم مسیر

 **23/2  **23/2 های اجراییکنش ←والدگری ذهن آگاهانه 

 **02/2 *11/2 **00/2 های اجراییکنش ←آلدا ←آگاهانهوالدگری ذهن

 **00/2 *10/2 **03/2 های اجراییکنش ← بتا ←آگاهانه ذهنوالدگری 

 *-33/2 13/2 **-20/2 های اجراییکنش ←تتا ←آگاهانهوالدگری ذهن

 

آگاهانه شود بین والدگری ذهنملااته می 0طور که در جدو   همان

  وجود دارد و β، 20/0=  t= 23/2) مسااتقی) های اجرایی رابطهو کنش

  β، 01/2=  t=  11/2) کلی ا  طریق موج آلدارابطه ریرمستقی) و رابطه 

 ،β= 00/2  و )β، 10/2= t= 10/2 ؛ موج بتا )β، 21/13= t= 02/2و)

23/1= t( 13/2  و موج تتا =β، 30/1= t33/2)   و =-β، 10/0-= t  

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

گیری و متغیرهای پنهان موجود در مد  گزار  شده است.اندا ه

  

 

 

 

 خودمدیریتی

 

 مسئلهحل 

 
 خودمهارگری

 خودانگیزشی 

 
 جویی هیجاننظم

 موج تتا 

 

 موج بتا

 

 موج آلفا

 

 بودن در زمان حال

 آگاهانهتربیت ذهن 

 

کنش 

 اجرایی

 

 والدگری
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 گیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی: پارامترهای اندازه5جدول 

 

ده ش بر اسااس ضرایا مسیر استاندارد و مقادیر بلرانی متناظر اراهه

در  .ر هستنددااشاود که همه مسیرهای مستقی) معنملااته می 0در جدو  

دار مساااتقی) میان متغیرهای مد  پیشااانهادی ابین روابط اساااتاانادارد معن

، β =00/2آگاهانه با موج آلدا )پژوهش باه ترتیاا رابطه والدگری ذهن

21/2 ≥ p2 =/03آگاهانه با موج بتا ) ، والدگری ذهن β ،21/2 ≥ p ، 

موج   ، رابطهβ ،21/2 ≥ p -=20/2آگااهانه با موج تتا )والادگری ذهن

موج بتااا بااا   ، رابطااهβ ،21/2 ≥ p =02/2)هااای اجرایی آلدااا بااا کنش

های موج تتا با کنش   و رابطهβ ،21/2 ≥ p =20/2هاای اجرایی )کنش

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

آگاهانه و میان والدگری ذهن علااوه براین، باه منتور بررسااای رابطه

جی  ا  رو  بوت گری امواج مغزی )سه میانهای اجرایی با میانجیکنش

 اراهه شده است. 0استراپ استداده شد که نتایج آن در جدو  
 

 : نتایج آزمون میانجی گری )با سه میانجی( روابط غیر مستقیم با استفاده از روش بوت استراپ پریچر و هیز6جدول 

 استاندارد خطای سوگیری بوت داده فرضیه
 55/0سطح اطمینان 

 حد پایین          حد بالا

 0100/2       0002/2 2000/2 -2220/2 0033/2 0030/2 های اجرایی ا  طریق موج آلدا، موج بتا و موج تتاآگاهانه و کنشرابطه بین شیوه والدگری ذهن

 0000/2      3223/2 2001/2 -2222/2 2021/2 2013/2 های اجرایی ا  طریق موج آلداآگاهانه و کنشرابطه بین شیوه والدگری ذهن

 3010/2      1200/2 2202/2 - 2220/2 1101/2 1100/2 های اجرایی ا  طریق موج بتاآگاهانه و کنشرابطه بین شیوه والدگری ذهن

 2000/2         -2132/2 2100/2 2223/2 -2200/2 -2201/2 های اجرایی ا  طریق موج تتارابطه بین شیوه والدگری ذهن آگاهانه و کنش

 

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

عنوان متغیر میااانجی بین شااایوه موج بتااا و موج تتاا بااه صاااورت کلی باه

و ااد بالای آن  0002/2هاای اجرایی والادگری ذهن آگااهااناه و کنش

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

ای طهگیرد، این رابطه واساینکه صادر بیرون ا  این فاصله اطمینان قرار می

ود. شاااگری امواج آلدا، بتا و تتا تأیید میدار بوده و فرضااایه میانجیامعنا

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

اره ببودن این دو موج درمیانجی ،شودگانه صدر را شام  نمیصورت جدا

شاااود. اما با های اجرایی تأیید میآگااهانه و کنشرابطاه والادگری ذهن

ود شاااتوجه به این که اد بالا و پایین برای موج تتا صااادر را شاااام  می

آگاااهااانااه و توان گداات کااه موج تتااا در رابطااه میااان والاادگری ذهنمی

 کند.نقش میانجی ایدا نمی های اجراییکنش

 داریاسطح معن نسب  بحرانی خطای معیار برآورد غیراستاندارد برآورد استاندارد مسیر

 =p 221/2 22/10 203/2 02/2 01/2 آگاهانه بر بودن در  مان اا والدگری ذهن

 =p  21/2 01/1 203/2 01/2 00/2 آگاهانه بر تربیت ذهن آگاهانهوالدگری ذهن

 =p  21/2 00/0 201/2 03/2 00/2 آگاهانه بر موج آلداوالدگری ذهن

 =p 21/2 02/0 202/2 00/2 03/2 آگاهانه بر موج بتاوالدگری ذهن

 =p  21/2 -32/0 200/2 -21/2 -20/2 آگاهانه بر موج تتاوالدگری ذهن

 =p  21/2 22/0 201/2 00/2 02/2 های اجراییموج آلدا بر کنش

 =p 21/2 00/0 200/2 03/2 20/2 های اجراییموج بتا بر کنش

 =p  21/2 31/0 202/2 -00/2 -20/2 های اجراییموج تتا بر کنش

 =p  221/2 21/11 201/2 00/2 02/2 های اجرایی بر رود مدیریتی  مانکنش

 =p 221/2 00/13 200/2 01/2 02/2 های اجرایی بر ا  مسئلهکنش

 =p  221/2 32/32 202/2 10/2 13/2 رودمهارگریهای اجرایی بر کنش

 =p  221/2 01/10 200/2 01/2 00/2 های اجرایی بر رود انگیزشیکنش

 =p 221/2 01/10 201/2 01/2 00/2 جویی هیجانهای اجرایی  بر نت)کنش
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 یریگجهینتبحث و 
آگاهانه و پژوهش اااضااار باا هادز بررسااای رابطه بین والدگری ذهن

ای امواج مغزی انجام شد. نقش واسطهدر نتر گرفتن های اجرایی با کنش

های آگااهااناه و کنشنتاایج پژوهش نشاااان داد کاه بین والادگری ذهن

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

ای هکنند، کنشاسااتداده میآگاهی در رابطه والدگری رود ا  فنون ذهن

  10و  10های )اجرایی بهتری رواهند داشات. این نتایج همسو با پژوهش

  تلوآگااهااناه و رابطاه میبتی بین والاادگری ذهناسااات کاه معتقاادناد 

وان تدر تبیین این یااافتااه می. هااای اجرایی در کودکااان وجود داردکنش

آگاه هنگامی که در تعام  با کودکان رود هساااتند، والدین ذهن، گدات

تری را ترتیا توجه بیشگاهی بیشاتری نسابت به  مان اا  دارند و بدینآ

دهند و با تنتی) هاای هیجانی و شااانارتی کودکان نشاااان میباه پااساااخ

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

والاادین  ، . در نتیجااه1والاادگری، بهتر مقااابلااه رواهناادکرد )تنیاادگی 

 پذیر بوده و به آنها کمکتر واکنشآگااه در برابر فر ندان رود ک)ذهن

هاای نااهنجاار و رودکاری را که طی والدگری رواهناد کرد تاا چرراه

 آگاهانه ممکنرو والدگری ذهنطع کنند. ا  اینشاااوند، قبرانگیختاه می

ای هکنش ،جویی هیجانها و نیز نت)است ا  راه کمک به شنارت هیجان

 .   1) اجرایی را در کودکان افزایش دهد

جای والدگری بیش ا  آگاهی در والدگری بهاساااتدااده ا  فنون ذهن

ه  ماندهی کشود که فرایندهای با داری و ساباعث می ،گرانهاد امایت

در کودکان به نلوی مناسبی  ،ستاهای اجرایی های اصلی کنشا  مفلده

 در آمریکا درباره  10)بلایر و همکاران  مطالعاتنتایج   .0رشاااد کناد )

های اجرایی در کودکی نشاااان کنش تلو این رو  والدگری بر  تاأثیر

ودکان کهای اجرایی کنش تلو در کیدیات والدگری، بر  داد کاه تغییر

گویی خ، تغییر کیدیت مراقبت و پاسااتلو ثیر گذاشاته اساات. دلی  این أت

کلون و همکاران دی پژوهشوالدینی در ملیط رانه بود. همینین نتایج 

آگاااهی در والاادگری و هااای اساااااسااای ذهن  کااه در آن مهااارت0)

های شنارتی کودکان را بررسی کرده بود، نشان داد که آمو   رروجی

آگاهی در های ذهنواساااطاه مهارت افزایش تواناایی آنهاا باهوالادین و 

ثیر گذاشاااته اسااات. أشاااان تهای شااانارتی کودکانوالدگری بر مهارت

مندی و  های افکارآگااهی در بساااتر والدگری با شاااکساااتن چررهذهن

 جای توجه افراطی به نشااخوارهایکند تا بهتکراری به والدین کمک می

ای ج ا کودک رود توجه داشااته باشااند و بهذهنی رود، به نلوه تعام  ب

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

هش گونه افکار مندی به کاشاااان تعام  کنند. کاهش توجه به اینفر ندان

تی شنار تلو کند و  مینه افساردگی و اضاطراب درکودکان کمک می

  .12د )کنمی ایجادرا در آنها 

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

هاای اجرایی در کودکاان ارتبااا معناادار وجود دارد. این یاافته باا کنش

سارتارهای    بود که معتقدند11-31، 10، 10های )همسو با نتایج پژوهش

 راددر اف بااا امواج مغزیهااای اجرایی همبساااتگی باالااایی مرتبط بااا کنش

شاااده در این او ه، امواج ناشااای ا   هاای انجاامدارناد. مطاابق پژوهش

اجرایی  هایبا کنشویژه امواج آلدا، های الکتروشااایمیایی مغز بهفعاالیت

 ،زیهای مختلف نوار مغفرکان در کودکان داشااتند. همبسااتگی بالایی 

ارتباا فرایندهای شااانارتی مانند رمزگذاری موفق و ذریره اطلاعات در 

 نشااان دادند مغزیرا با امواج  گیری، ا  مساائله و تصاامی)کاری تهااف

شاانارتی  هاینقش موج آلدا در کارکرد دربارهها  . همینین پژوهش11)

پذیری انعطاز ماانندهاای اجرایی دهاد کاه این موج در کنشنشاااان می

و  های مزاا)،شاانارتی، توجه انتخابی، با داری توجه نساابت به ملرک

؛ بنابراین یافته پژوهش ااضر درباره ارتباا  32) نقش داردکاری  اافته

 های اجرایی کودکان دور ا  ذهن نیست.امواج مغزی با کنش

نشاااان داد که والدگری اااصااا  ا  اجرای ماد  پیشااانهادی نتاایج 

ی هابه صااورت ریرمسااتقی) و ا  طریق امواج مغزی با کنشآگاهانه ذهن

ن ای گریداا و بتاا قادر به واساااطهموج آلاجرایی کودکاان رابطاه دارد و 

-30های انجام شااده )این یافته همسااو با نتایج دیگر پژوهشرابطه بودند. 

ین بتواناد واساااطه رابطه می تغییرات امواج مغزی  بود کاه معتقادناد 33

. در تبیین این رابطه کودک و نلوه والادگری باشاااد هاای اجراییکنش

 ،د مغزی و شنارتی کودکصالیا عملکر تلو برای توان گدت که می

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

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

های کودک و االات درونی شاانارتی او بیشااتر تمرکز کرده و بر ظرفیت

 ظرفیت شاانارتی به فرایندهای پردا   رودکار در کودک منجر شااده و

 . رودتنتیمی کاه والادین در ساااباک والدگری 10برناد )او را باالاا می
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منجر به این رواهد شااد که فرصاات  ،شااوندآگاهانه به آن تجهیز میذهن

های ذهنی کودک جبران رطاهای شاانارتی را به کودک داده و پردا  

ا  طریق  وبتواند در مساایر درساات برای رساایدن به اهداز انجام شاااود 

با  و قفااااوت تنیدگیملکرد مغزی صااالیا کودکان در ملیطی بدون ع

ساااطا رسااایدن به رشاااد و  ،آگاهپذیر  بنیادین ا  ساااوی والدین ذهن

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

موج تتاا بر روی ااافتاه و قدرت  ، 11و  10، 10هاای پیشاااین )پژوهش

رساااد نلوه نتر میر پژوهش ااضااار بهاما د ،یادآوری مفثر بوده اسااات

قااادر نبود  ،آگاااهااانااهوالاادگری ذهن دربااارهتعاااماا  و برنااامااه والاادین 

موج  .دکننشااود را اراهه هایی را که به تلریک موج تتا م منجر یفعالیت

شاااود که ملدودیت  مانی در انجام تکالیف شااانارتی تتا  مانی فعا  می

آگاه به شااود والدین ذهنپیشاانهاد می ؛ در نتیجه 30) وجود داشااته باشااد

های  مانی را در انجام کارکردهای و ملدودیت کنندتوجه  مه) این نکته

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

 تر تشویق کنند.پیییده

اساااتداده ا  نمونه در دساااترس و پرساااشااانامه های رودگزارشااای ا  

تواند مورد لعه بوده است که در مطالعات آتی میهای این مطاملدودیت

آگااهاانااه در این پژوهش فرم والادگری ذهنتوجاه قرار گیرد. همدینین 

. شدپدران پردارته نبه بررسی سبک والدگری فقط به مادران اراهه شاد و 

 آمو انشده در این پژوهش در دانششاود متغیرهای بررسایپیشانهاد می

انند مل  ای مبا کنتر  نقش متغیرهای  مینه های تلصااایلی مختلف وپایه

ی کننده مورد بررساااعنوان متغیر تعدی ساااکونت، میزان درآمد والدین به

 رابطااههااای بعاادی شاااود در پژوهشهمینین پیشااانهاااد می .قرار گیرد

های اجرایی ساااایر آگااهانه بر روی امواج مغزی و کنشوالادگری ذهن

ا دیگر ارتلاالاات رفتاری مورد یاادگیری و یا ارتلاالااتکودکاان دارای 

 بررسی و پژوهش قرار گیرد.

به  شیا پشیهاای این پژوهش، توجه بدر مجموع باا توجاه باه یاافتاه

هااای اجرایی آگاااهااانااه در کنشامواج مغزی و والاادگری ذهننقش 

های مه) ا  طریق آمو  موضاااوع شاااود که این پیشااانهاد میکودکان، 

مراکز مشااااوره و توانبخشااای مورد توجه و های تلویزیونی والدین، برنامه

 قرار گیرد.

 ملاحظات اخلاقی
در دانشاگاه فردوسی مشهد در  ااضارپژوهش  پیروی از اصرول اخلا  پژوهش:

به ثبت رسااایده  IR.UM.REC.1399.061باا کد مصاااوبه ارلاع  33/1/11تااریخ 

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

 ها در این مطالعه کاملا  رعایت شده است.تللی  داده

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

 است.

 ها وآوری دادهدر این مطالعه نویسااانده او  در جمعنقش هر یک از نویسررندگان: 

   ند.اعنوان نویسنده مسئو ، نقش داشتهپردا ی و به نگار  مقاله، و نویسنده دوم در ایده

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

  نداشته است و نتایج آن کاملا  شداز و بدون سوگیری گزار  شده است.

هد ا  مدیر و مسئولین کلینیک اندیشه و رفتار شهر مشبدین وسیله تشرکر و قدردانی: 

 . )کنیشرکت کردند، صمیمانه تشکر میپژوهش هایی که در این تمامی رانوادهو 
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