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 Abstract 
Introduction: The aim of this study was to determine the effects of mood 

improvement training based on acceptance and commitment on reducing depression 

and improving mothers' parenting styles in Zarinshahr. 
 

Methods: The quasi-experimental method of this research was based on pretest, 

posttest and follow-up with control group and experimental group. The population 

of this research consisted of all mothers of pre-school children in Zarinshahr in 

2015. The intended sample included 40 people of the population opted through 

sampling method, selected via convenience sampling method and randomly 

assigned into experimental (20) and control (20) groups. The participants responded 

to the instruments of this research including Baumrind parenting styles (1973) and 

the Beck depression (1961) questionnaires before and after the intervention. While 

control group was being expectedly passed through, the experimental one was 

taught in the course of 8 sessions upon acceptance and commitment (Hiss, 2005). 

 

Results: The obtained data were analyzed through descriptive (mean and standard 

deviation) and inferential (ANOVA with repeated measures) analyses. The end-

results indicated the fact that mood improvement training based on acceptance and 

commitment towards diminishing mothers’ depression and improving mothers' 

parenting styles in Zarinshahr was significantly effective (p<0.05). 

 

Conclusion: Therefore, it could be concluded that mood improvement training 

based on acceptance and commitment would have critical effects on decreasing 

mothers’ depression and improving mothers’ parenting styles. 

  Keywords: Depression, Parenting Styles, Training Based on Acceptance and 

Commitment 
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 پرورش و نیتثم در گاهیپا نیتر مهم و نیاول خانواده

 به او یشناخت روانبعد  ژهیو به انسان، وجود مختلف ابعاد

 نیوالد یفرزند پرور یها وهیش علت نیهم به. دیآ یم شمار

 تیترب یبرا نیوالدکه  ییها روش گرید عبارت به ای

 اریبسفوق  مسئلهتحق   یراستا در برند یم بکار فرزندانشان

 از یکی مادران یافسردگ(. 9) باشد یم تیاهم حائز

 را کودک و مادر یروان سالمت که ستا یروان یها عارضه

 حد از یشب یدنخواب ،یدیناام و غم احساس. کند یم یدتهد

 به در مشکل ،یفراموش تمرکز، کاهش ،خوابی یب یا

 کردن یهگر و گیری یمتصم در یناتوان مسائل، یادآوردن

 اشتهایی یب ینهمچن. است یافسردگ عالئم جمله از یادز

 یا منزل امور انجام به یاقاشت و عالقه دادن دست از ،یادز

 و دوستان با ارتباط قطع و یریگ گوشه خود، به مربوط امور

 از یزیکیف های یناراحت و سردرد مکرر بروز و یشاوندانخو

نشان  یراخمطالعات (. 8) است مادران یافسردگ عالئم یگرد

به مصرف  افراد یرسا از یشبمادران افسرده  کودکان دهد یم

 یرفتارها همچون یگردو تخلفات  یگارس، یالکلمشروبات 

 یازدهتا  2) یاول کودک یها سال در. آورند یم یروخشن 

 ییدتثو  ی تشوخود  ینوالداز جانب  کودکان ،سال(

 یلدل بهرا  ییدتث ینا کودکانکه  یصورتدر  شوند یم

 یشگرااحتمال  ،ندننک یافتدر هردو والد یا یکی یافسردگ

 ینا ینب در ،ینوجوانپرخطر در دوران  یرفتارهابه انجام 

مادران افسرده در  فرزندانِ (.8) یابد یم یشکودکان افزا

اختالل  و یافسردگ، بروز اضطراب یباالمعرض خطر 

 پنجکه در  یفرزندان افتندیدرگران  سلوک هستند. پژوهش

مزمن مادران خود،  یافسردگدر معرض  یزندگسال اول 

، به احتمال برسندبه سن مدرسه  که یزمانتا  رندیگ یمقرار 

% 64. حدود شوند یم یپزشک رواندچار اختالالت  یشتریب

اختالل سلوک  ایو  یاضطرابفرزندان دچار اختالل  نیا

که  یفرزندان% 92کودکان، فقط  نیابا  سهیمقا. در شوند یم

که به  یزمانتا  برخوردارند یروانها از سالمت  مادران آن

شوند  یم یپزشک رواناختالل  کیسن مدرسه برسند دچار 

که فرزندان مادران افسرده از  دهد یمها نشان  . پژوهش(3)

و  کنند یم یریگ کناره شتریب، هستند تر فیضع یاجتماعنظر 

را  خانواده یاعضا انیممهارت وارد شدن در تعامالت 

را نسبت به  یهمدلاز  ینییپاها سطوح  ، آننیچن همندارند. 

 (.4) دهند یمنشان  ها بهیغردرد و اندوه 

از عوامل مؤثر بر سالمت روان کودک،  گرید یکی

بر  نیوالد یرواناست. سالمت  یفرزند پرور یها سبک

 یها سبکدارد.  ییبسزا ریتثثها  آن یفرزند پرو یها سبک

 یها جلوه، اعمال و ها شیگرااز  یا مجموعه یفرزند پرور

را در  نیوالد -تعامل کودک تیماهاست که  یرکالمیغ

ها  سبک نیا. کند یمگوناگون مشخص  یها تیموقع یتمام

 ریتثثکودکان  یرفتارو  یتیشخصو رشد  یریگ شکلدر 

 وهیشمعاصر در مورد  قاتیتحق. (9) دارد یقیعمفراوان و 

( در مورد 2) یندبامرمطالعات  ریتثثتحت  یفرزند پرور

فرزند سه سبک  یوآنان قرار دارد.  یها خانوادهکودکان و 

را ارائه کرده  3رانهیگ سهلو  8، مقتدرانه9مستبدانه یپرور

سه سبک نشان داده  نیا یروانجام شده  یها پژوهشاست. 

مثبت و  امدیپ تواند یمها  سبک نیااست که هر کدام از 

 یها سبکدر کودکان را به همراه داشته باشد.  یمنف

ها  کم آن یده پاسدو  نیوالد یباال یتقاضاهامستبدانه با 

مانند  یمنف یامدهایپسبک با  نیا؛ شود یممشخص 

همراه است.  یساز یبرونو  یساز یدرون یرفتارمشکالت 

 تیحماو  یمهارگراز  یبیترکمقتدرانه  یفرزند پرورسبک 

بوده و سطوح مناسب از استقالل و ارتباط دو  یعاطف یباال

سبک با  نیا. کند یم نیتثمکودک و والد را  انیم هیسو

باالتر،  یلیتحص شرفتیپمثبت همچون  یتحول یامدهایپ

کمتر و روابط بهتر با همساالن  یرفتاراتکا به خود، انحراف 

 نیوالدکم  یتقاضاکه با  رانهیگ سهلهمراه است. در سبک 

با توجه  نیوالد، شود یمها مشخص  آن یباال یده پاسدو 

 نیااز آنان دارند.  یکماز حد به فرزندان انتظارات  شیب

 تیموفق، یضداجتماع، رفتار یپرخاشگربا  یتیترب وهیش

آشکار در کودکان  یرفتارو مشکالت  یلیتحص فیضع

متثثر از  تواند یم یفرزند پرور. مفهوم سبک (9) همراه است

                                                           
1. Authoritarian 
2. Authoritative 

3. Permissiveness 
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مادر باشد.  یافسردگفرهنگ و حاالت مادر از جمله 

ها را  آن یفرزند پرو یها وهیشمادران،  یافسردگ

با توجه به آنچه گفته شد به (.6) دهد یمالشعاع قرار  تحت

که بهبود  یشناخت روان یکردیرو یریکارگ به رسد یمنظر 

به سالمت  تواند یممادران را هدف قرار دهد  یافسردگ

 یفرزند پرور یها سبکمادران و به دنبال آن بهبود  یروان

مادران و تمرکز  یافسردگدرمان  یبرا. کند یمآنان کمک 

وجود  یمتعدد یها درمانها  آن یفرزند پرور یها وهیشبر 

 یدرمان یکردهایروها را به  آن توان یم یکل طور بهکه  دارد

 .کرد میتقس یدرمان روانو  ییدارو ای یستیز

مادران و در  یافسردگ یبرا یدرمان شنهاداتیپاز  یکی

 تواند یمآنان  یفرزند پروربه بهبود سبک  دیامکنار آن 

 رشیپذبر  یمبتنو تعهد باشد. روش  رشیپذبر  یمبتندرمان 

بر شواهد است  یمبتن یشناخت روانمداخله  کی، 9و تعهد

 یها وهیشرا به  8یآگاه ذهنو  رشیپذ یراهبردهاکه 

. در زدیآم یدرمرفتار  رییتغتعهد و  یراهبردهابا  یمختلف

است که افراد  نیاو تعهد هدف  رشیپذبر  یمبتندرمان 

را که  ییها آنمخصوصاً  شان یدرون عیوقا اموزندیب

آن  یحس نیچن یمعن. رندیبپذاند، قضاوت نکنند و ناخواسته

افکار،  تجربه کنندهگر،  مشاهده شهیهماست که فرد 

حال  نیعو خاطرات خود و در  یبدن یها حساحساسات، 

آن است که به  نجایا. هدف در (2) است زیمتماها  از آن

را مشخص کند  اش یزندگ یها ارزشمراجع کمک کند تا 

بر  یمبتنها اقدام به عمل کند. هدف درمان  و بر اساس آن

 یمعناو  یشاداب ندیفرا نیاو تعهد، آن است که در  رشیپذ

 یریپذ انعطافمراجع افزوده شده و  یزندگبه  یشتریب

از  یاریبسروش علت  نیا. (1) ابدی شیافزااو  یشناخت روان

با افکار،  یختگیآم: ندیب یم نیچنرا  یشناخت روانمشکالت 

به رفتار.  یده لیدلتجربه، اجتناب از تجربه،  یابیارز

و تعهد، عبارت  رشیپذبر  یمبتندر درمان  ها نیا نیگزیجا

مشکالت و بودن در زمان حال بدون اقدام  رشیپذاست از: 

ارزشمند و اقدام در جهت  ریمس کی نشیگزبه مهار آن، 

کمک  یبرا یرز یادینبندرمان اصول  ینا. در ریمس نیا یط

                                                           
1. Acceptance and Commitment Therapy 

2. Mindfulness 

استفاده  مراجع یشناخت روان یریپذ انعطاف یشافزابه 

 یبرا ییها روش یادگیری یعنی یشناخت( گسلش 9شود  یم

و  یجاناتهافکار، تصورات،  سازی ینیعبه  یلتماکاهش 

اجازه دادن به آمد و رفت افکار  یعنی یرشپذ .خاطرات

 ،( تماس با لحظه اکنون8شود،  ها مبارزه با آن که ینابدون 

و  یگشودگو اکنون و تجربه آن با  ینجاااز  یآگاه

به  یابیدستبه معنای  ینهزم عنوان به( خود 3، یمند عالقه

اکتشاف  منظور بهها  ( ارزش4از خود،  یافته یتعال یحس

( 2مهم است،  یاربسفرد  یواقعخود  یبرا یزیچچه  که ینا

ها و  اهداف بر اساس ارزش یزیر طرح یعنی اقدام متعهدانه

 (.2به آن اهداف ) یدنرس یبراتالش متعهدانه 

 به علت یدرمانروش  یناکه در  رسد یمبه نظر 

، یآگاه یشافزا، یرشپذنهفته در آن مانند  سازوکار

بدون  یگر مشاهده، حضور در لحظه، زدایی یتحساس

با فنون  ی تلفدر  یرهاسازو  یاروییروقضاوت، 

 عالئمضمن کاهش  توان یم یسنت یشناخت یرفتاردرمان

مادران  یفرزند پرور یها سبکباعث بهبود ، یافسردگ

(، 1) یزها یدرمان نامه درسها شد. در پژوهش حاضر از  آن

و تعهد در هشت جلسه  یرشپذبر  یمبتنجهت آموزش 

گسلش  یاصلروش بر شش محور  ینااستفاده شده است. 

 یشتنخواکنون،  لحظه، تماس با یرشپذ، یشناخت

 ها و اقدام متعهدانه متمرکز است. گر، ارزش مشاهده

، اثربخشی تاکنونانجام شده  یها پژوهشبرخی 

 بر از جمله اند دادهنشان  آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد را

 بر ،(94) مبتال به اختالل وسواس اجبار مارانیبعالئم 

 یذهنکودک کم توان  یدارامادران  ییزناشو تیرضا

زنان مبتال  یافسردگ، اضطراب و یا تجربهبر اجتناب  ،(99)

دانش آموزان  یپرخاشگربر کاهش ، (98) به سرطان پستان

 .(94) ساالن بزرگ یافسردگکاهش  بر ،(93) رستانیدبپسر 

و  رشیپذبر  یمبتنآموزش بهبود خل   یاثربخش نهیزم

 فرزند یها سبکمادران و بهبود  یافسردگتعهد بر کاهش 

با توجه به آثار مخرب عدم نشد.  افتی یپژوهشآنان  یپرور

که در  یتالشتوجه به سالمت روان خانواده، هرگونه 

، کنترل و درمان یریشگیپ، صیتشخ، ییشناسا یراستا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 13

https://journal.jmu.ac.ir/article-1-137-en.html


 Journal of Jiroft University of Medical Sciences                                     فاطمه همایی و زهرا یوسفی

 

 
 

240 

 یها ارزش یدارا ردیگمادران صورت  یرواناختالالت 

با هدف  پژوهش نیاذا لخواهد بود  تیاهمو حائز  یانسان

و تعهد  رشیپذبر  یمبتنآموزش بهبود خل   راتیتثثبررسی 

 مادران یپرور فرزند یها سبکو بهبود  یافسردگ کاهش بر

 .انجام شد شهر نیزر شهر

 کا  وش

 مهینبا توجه به هدف پژوهش، پژوهش از نوع 

، آزمون شیپو کنترل با  شیآزمابا طرح گروه  یشیآزما

بر  یمبتنآموزش ) مستقل ریمتغ. بود یریگیپآزمون و  پس

 و شد اعمال شیآزما گروه در فقط که بود( و تعهد رشیپذ

 شیآزما گروه یریگیپ و آزمون پس نمرات بر آن ریتثث

 یآمار جامعه. گرفت قرار سهیمقا مورد گواه روهگ به نسبت

شهر  یدبستان شیپکودکان مادران  هیکل شامل پژوهش

 پژوهش اینکه به توجه بابود.  9314در سال  شهر نیزر

 شده یمعرف مناسب نفر 84 گروه هر یبرا تعداد بود شیآزما

 مادران از نفر 44 شامل یا نمونه بیترت نیا به( 92) است

 به شهر نیزر شهر در یهست نوگل دبستان شیپ کودکان

 شکل به و شدند انتخاب دسترس در یریگ نمونه روش

( نفر 84) شیآزما و( نفر 84) کنترل گروه دو در یتصادف

 کی یکه به هر آزمودن بیترت نیا به. شدند نیگزیجا

به تصادف  ها شماره نیو سپس از ب افتیشماره اختصاص 

گروه کنترل  ینفر برا ستیو ب شیگروه آزما ینفر برا ستیب

دعوت شد تا  شیآزمااز مادران گروه  سپس .انتخاب شدند

قبل و بعد از  ها یآزمودن. کنند شرکت یآموزشدر جلسات 

 یابزارهابه  یگیریپروز بعد از آن، در مرحله  42مداخله و 

(، 96) بک یافسردگ یها پرسشنامهپژوهش شامل 

(، پاسد دادند. 2) یندبامر یفرزند پرور یها سبک

جلسه تحت آموزش  2به مدت  یشآزماگروه  های یآزمودن

، اما گروه قرار گرفتند( 1) یزهاو تعهد  یرشپذبر  یمبتن

ورود  یها مالکنکرد.  یافتدر یا مداخله یچهکنترل 

 یداراکنندگان به پژوهش عبارت بود از: مادران  شرکت

شرکت در تمام  ییتواناو  یدبستان شیپکودکان مقطع 

بودند از: عدم حضور در  عبارتخروج  یها مالکجلسات. 

 یشناخت روان مشکالتداشتن  ؛یآموزشجلسه  کیاز  شیب

پژوهش باشد و حضور در  شبردیپکه مانع از  یجسمانو 

 هیکلبه ذکر است  الزم .گرید یآموزش یها دوره

وجه با  نیکار در هر دو گروه به بهتر انیتا پا ها یآزمودن

 یلدل به پژوهش مراحل یدر تمام داشتند. یهمکار نیمحقق

 و یبردار عکسمادران،  یترضا عدم و یتحساس

 و جزوات یتمام ضمناً. یرفتنپذ صورت برداری یلمف

 در یگانرا صورت به الزم یابزارها و یآموزش های دی یس

انتظار پس از اتمام  یستلگرفت )به افراد  قرار ها آن یاراخت

(. با یدگردو تعهد ارائه  رشیپذبر  یمبتنپژوهش، آموزش 

شدند و هدف  یدر سه مرحله گردآور ها داده ینکهبه ا توجه

 ینبود بنابرا ها آموزشتعامل زمان و  یپژوهشگران بررس

 ،یفراواندرصد  ،یفراوان) یفیتوصسطح  دو در ها داده

 یلتحل)آزمون  یاستنباطو انحراف استاندارد( و  یانگینم

-SPSS افزار نرم( به کمک یتکرار یها اندازه با یانسوار

 شد. یلتحل 22

توسط  نامه پرسش نیا :بک یافسردگ: یریگ اندازه 

 بک یافسردگنامه  پرسششد  یمعرف(، 96) همکارانو  بک

 صورت به یافسردگوابسته به  یها شناختسنجش  یبرا

 یبراو هم  یپزشک روان مارانیب یبراهم  یا گسترده

ابزار را  نیا اعتبار افراد بهنجار به کار رفته است. یافسردگ

 یمعرفسال از زمان  یسدر طول  که افتیدر توان یماز آنجا 

در آن  ایاز هزار پژوهش درباره آن انجام گرفته و  شیبآن 

افسردگی نشانه  89 هم یروبسته شده است.  بکارها  پژوهش

دهندگان خواسته  از پاسد و در آن گنجانده شده است

از صفر  اسیمق کی یروها را  نشانه نیاشدت  که شود یم

 یها کوششباال از سطح  لیتحل کی. کنند یبند طبقهتا سه 

 کهنشان داده است  یدرون یهمسان نییتع یبرامختلف 

بوده  26/4 نیانگیمبا  18/4تا  93/4آمده از  به دست بیضرا

با اعتبار  بیضرا زین یا ماده 93 کوتاهاست. در مورد فرم 

بر حسب  ییباز آزما یاعتبارهاآمده است.  دستبه  یمشابه

مورد مطالعه از  تیجمعدو آزمون و نوع  نیب یزمانفاصله 

 نیاکرونباخ  یآلفا(. 99بوده است ) 26/4تا  42/4

نامه در پژوهش حاضر مجدداً محاسبه شده است  پرسش

(28/4=α.) 
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 (2) ندیبامر: یفرزند پرور یها وهیشنامه  پرسش -8

 کرد یماده طراح 34 را با یپرور فرزند یها سبکمقیاس 

 وهیشجمله به  94، رانهیگ سهل وهیشآن به  جمله 94 که

بخش  نانیاطمقاطع و  وهیشبه  گرید جمله 94مستبدانه و 

از  یا درجههر ماده روی یک مقیاس پنج . شود یممربوط 

مخالفم  کامالًمخالفم، مخالفم،  باًیتقرموافقم، موافقم،  کامالً

. با شود یم یگذار نمره از یک تا پنج و شود یم یگذار نمره

، سه نمره مجزا به وهیشمربوط به هر  سؤاالتجمع نمرات 

 (.92) دیآ یمدست 

نامه را با استفاده  پرسش نیا ییایپا زانیم(، 91) یبور

 ریزگروه مادران به شرح  نیبدر  ییباز آزمااز روش 

 وهیش یبرا 26/4، یریگ سهل وهیش یبرا 42/4گزارش نمود: 

 نیهمچن. بخش نانیاطمقاطع و  وهیش یبرا 92/4و  یاستبداد

 99/4 یریگ سهل وهیش یبراپدران  نیبنامه در  پرسش ییایپا

به  18/4 یمنطقاقتدار  یبراو  22/4 یاستبداد وهیش یبرا

اعتبار  زانیم شتریب یبررس یبرا یودست آمده است. 

استفاده نموده است و  یافتراقنامه از روش اعتبار  پرسش

 یریگ سهلبا  یمعکوسمستبد بودن، رابطه  کردمشاهده 

مستبد  نیهمچن( دارد. -42/4مادر ) یمنطق( و اقتدار 4-/32)

( و اقتدار -24/4) یریگ سهلبا  یمعکوسبودن پدر رابطه 

 (84) یاریاسفند که یپژوهش( دارد. در -28/4) یو یمنطق

 زانیم .باشد یم یصوراعتبار  یدارا این مقیاسنشان داد 

 یاستبداد وهیش یبرا، 61/4 یریگ سهل وهیش یبرا ییایپا

به دست آمد.  93/4بخش  نانیاطمقاطع و  وهیش یبراو  99/4

نامه در پژوهش حاضر مجدداً  پرسش نیاکرونباخ  یآلفا

 (.α=61/4محاسبه شده است )

 یها آزمونابتدا از مادران هردو گروه  : روش اجرا

( آزمون شیپ) ندیبامر یفرزند پروربک و سبک  یافسردگ

دوره هشت  کی شیآزمامادران گروه  به عمل آمد، سپس

و تعهد در مکان  رشیپذبر  یمبتنآموزش  یا قهیدق 14 جلسه

که  یحالکردند، در  افتیدر یهستنوگل  یدبستان شیپ

 افتیدر یروان مداخله چیهمادران عضو گروه کنترل 

 انیپاانتظار قرار داشتند. سپس در  ستیلنکردند و در 

 یافسردگ یها آزموندرمان، مجدداً از مادران هردو گروه، 

آزمون(  به عمل آمد )پس ندیبامر یفرزند پروربک و سبک 

ها  آزمون نیاپس از مداخالت،  مینو ماه و  کی تینهاو در 

است  به ذکر(. الزم یریگیپمجدداً از هر دو گروه اخذ شد )

پژوهش هدف، مادران افسرده نبود، بلکه هدف  نیادر 

 نیهمچنمادران در هر سطح بود.  یافسردگ نمرهکاهش 

بر  یمبتنجلسات آموزش  مادران باال بود. یافسردگ نیانگیم

این طرح است.  دهیگرد(، ارائه 1) زیهاو تعهد  رشیپذ

 درمان در ضمیمه آمده است.

 هایافته

مادران نشران داد   التیتحص یفراوان فیسطح توص در

بودند، از نظر  تر نییپاو  پلمید یو مابق سانسیدرصد ل 62که 

و پرنج   یس یباال یو پنج سال و مابق یس ریدرصد ز 22سن 

مرادران   یفراوانر  نفرزنردا  تعرداد از نظرر   نیسال بودند همچن

با توجره   درصد بود. 22درصد و دو فرزندان  42تک فرزند 

 یشرناخت  تیر جمع یرهرا یمتغ نیبر به دست آمده، از  یها افتهی

 یدار یمعنرابطه  کی چیهو تعداد فرزندان  التیتحصسن و 

از  یدار یمعنر پژوهش نشان نداده و همه سطوح  یرهایمتغبا 

بره   یازیر ن هیفرضر  یبررسر در  بیر ترت نیبرد بود.  شتریب 42/4

 یفیتوص یها افتهینبود.  یشناخت تیجمع یرهایمتغ نیاکنترل 

( 9، در جردول ) یفرزند پرور یها سبک و مادران یافسردگ

 است. دهیگردارائه 

 آزمون و آزمون پس ،آزمون شیپ در شیآزما و گواه گروه در یفرزند پرور یها سبکمادران و  یافسردگ اریمعو انحراف  نیانگیم :1 جدول

 یریگیپ

 گروه ریمتغ
 مینماه و  کی یریگیپ آزمون پس آزمون شیپ

 نیانگیم
 انحراف
 استاندارد

 نیانگیم
 انحراف
 استاندارد

 نیانگیم
 انحراف
 استاندارد

 مادران یافسردگ
 37/1 70/30 44/1 47/31 23/1 47/05 شیآزما

 34/1 07/74 03/1 74/77 50/1 03/01 کنترل
 52/1 54/35 13/3 70/27 54/1 25/23 شیآزما ریگ سهلفرزند  یها سبک
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 77/1 77/14 04/1 74/17 13/3 70/27 کنترل یپرور

 مستبد
 77/1 77/14 04/1 74/17 17/1 34/37 شیآزما

 75/3 75/23 41/1 50/25 45/1 70/34 کنترل

 قاطع
 77/1 77/14 00/1 34/14 53/1 70/10 شیآزما

 75/3 75/23 21/3 73/27 57/3 00/15 کنترل

 نمرات استاندارد انحراف و نیانگیم(، 9) جدول

 یافسردگروزه  42 یریگیپ و آزمون پس ،آزمون شیپ

ارائه شده است.  ،یفرزند پرور یها سبکمادران و 

و  یافسردگنمرات  ،گردد یمطور که مشاهده  همان

 یریگیپآزمون و  مادران در پس یفرزند پرور یها سبک

است.  کرده رییتغ کنترلنسبت به گروه  شیآزماگروه 

سه  که نیاتفاوت و با توجه به  نیا یمعنادار یبررس منظور به

آزمون قرار گرفته است، از  نیادر معرض  یآزمودنبار هر 

 استفاده شد. یتکرار یها اندازهبا  انسیوار لیتحلآزمون 

از آن بود که  یحاک رنفیاسمآزمون کلموگروف  جینتا

 یها سبکمادران و  یافسردگ یرهایمتغنمرات در  عیتوز

و  یکجنرمال و همسان با جامعه است و  یفرزند پرور

 جینتا نیهمچن(. p>42/4است ) یاتفاقحاصل  یدگیکش

فرزند  یها سبک نمرات که دهد یمجدول فوق نشان 

 به نسبت شیآزما گروه یریگیپ و آزمون پس در یپرور

 فرض شیپ یبرابر یبررس در .است کرده رییتغ کنترل گروه

  یافسردگ یرهایمتغ نیبروابط  ای ها انسیکووار یتساو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده  باکس آزموناز  یفرزند پرور یها سبکمادران و 

 یهمسان شرط به مربوط باکس آزمون جینتاشد. 

 مادران و  یافسردگنمرات  انسیکووار یها سیماتر

، Box’s M  =982/4) بیترتبه  یفرزند پرور یها سبک

 یبرابر فرض شیپ دییتث انگریبآمد که  دست ( به822/4

 جهینتدر  آمد، به دست رهایمتغدر همه  ها انسیکووار

 نیهمچنشده است.  دییتث ها انسیکووار یتساو فرض شیپ

 نیلو آزمون از ،ها انسیوار یبرابر فرض شیپ یبررس جهت

 یرهایمتغ یبرا یدار یمعنو سطح  است شده استفاده

برابر  بیترتبه  یفرزند پرور یها سبکمادران و  یافسردگ

(949/4 ،621/4=p ) مقدارو F 94/4برابر با ) بیترته ب ،

 یمبن نیلو فرض شیپ دهد یمآمد که نشان  به دست( 28/4

در  آزمون شیپها در مرحله  در گروه ها انسیوار یبرابربر 

. همچنین نتایج آزمون ماچلی نشان تثیید شده است جامعه

با  یریگ اندازهداد که واریانس متغیرهای وابسته در سه بار 

 هم تفاوت معنادار ندارد.
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مادران و بهبود  یافسردگو تعهد بر کاهش  رشیپذبر  یمبتنآموزش  یاثربخش یبررس منظور به یتکرار یها اندازه با انسیوار لیتحل آزمون جینتا :2 جدول

 قاطع -مستبد -ریگ سهلسبک  -یفرزند پرور یها سبک

 راتییتغ منبع  ریمتغ
 مجموع

 مجذورات
F Df1 Df2 یمعنادار 

 مجذور
 اتا

 توان
 یآمار

 مادران یافسردگ
 ها یآزمودن درون

 20/5 13/5 551/5 24 3 30/4 42/74 )زمان( 1 عامل
 35/5 10/5 551/5 24 3 70/4 24/73 گروه*  1 عامل

 سن* 1 عامل
 مادر

30/0707 3 3 24 470/5 17/5 35/5 

 - - 555/5 24 3 24/10 25/53 خطا
 74/5 07/5 337/5 24 1 77/12 11/51  ها یآزمودن ینب

فرزند  سبک
 ریگ سهل یپرور

 ها یآزمودن درون

 35/5 547/5 102/5 24 3 77/13 47/374 )زمان( 1 عامل
 سن* 1 عامل

 مادر
13/2540 75/27 3 24 174/5 15/5 23/5 

 75/5 514/5 310/5 24 3 31/11 17/05 گروه*  1 عامل
 - - 555/5 24 3 30/7 44/54 خطا

 47/5 01/5 551/5 24 1 57/4 24/03  ها یآزمودن نیب

 سبک
 یفرزند پرور
 مستبد

 ها یآزمودن درون

 71/5 34/5 254/5 24 3 55/15 54/137 )زمان( 1 عامل
 سن* 1 عامل

 مادر
33/7370 53/41 3 24 473/5 547/5 34/5 

 21/5 25/5 204/5 24 3 50/13 43/74 گروه*  1 عامل
 - - 555/5 24 3 17/4 03/42 خطا

 57/5 07/5 551/5 24 1 77/15 57/703  ها یآزمودن نیب

فرزند  سبک
 قاطع یپرور

 ها یآزمودن درون

 22/5 14/5 230/5 24 3 47/11 75/24 )زمان( 1 عامل
 سن* 1 عامل

 مادر
33/7370 35/07 3 24 307/5 10/5 12/5 

 37/5 32/5 174/5 24 3 17/4 72/50 گروه*  1 عامل
 - - 555/5 24 3 17/4 03/42 خطا

 41/5 51/5 551/5 24 1 05/5 34/72  ها یآزمودن نیب

بین گرروه گرواه و    دهد یمنشان  (8جدول ) که طور همان

وجرود   یمعنرادار مرادران تفراوت    یافسردگدر  شیآزماگروه 

η=24/4دارد )
2 ،449/4=p ،24/93=F) گفت  توان یمبنابراین ؛

مرادران   یافسرردگ و تعهد بر کراهش   رشیپذبر  یمبتنآموزش 

 هیفرضر  جره ینتداشرته اسرت، در    یمعنرادار اثرر   شرهر  نیر زرشهر 

نشررانگر  21/4 یآمررار. ترروان شررود یمرر دییررتثنخسررت پررژوهش 

 یاثربخشررنشرانگر   24/4 یاترا حجرم نمونره و مجرذور     تیر کفا

( 8بره منردرجات جردول )    برا توجره  مطلوب مداخله است، لرذا  

 تیعضرو عامرل زمران و    یتعرامل عامل زمران، اثرر    یاصلاثرات 

 ریر متغزمران و   یتعرامل ( معنادار و اثرر  یپژوهش طیشرا) یگروه

است  امدهین به دستمعنادار  یآمار)سن مادر( از لحاظ  کنترل

(42/4P> .)یگروهرر تیعضرروعامررل  یاصررلاثررر  نیهمچنرر 

( آموزشو تعهد در مقابل عدم ارائه  رشیپذبر  یمبتن)آموزش 

در مجمروع،   یپژوهشر گروه  یعنی؛ معنادار به دست آمده است

را نشرران  یمعنررادارمررادران، تفرراوت  یافسررردگاز نظررر نمرررات 

و تعهد  رشیپذبر  یمبتنآموزش  نیهمچن(. >42/4P) دهند یم

 چیهر کره   دهرد  یمنشان  ریگ سهل یفرزند پرورسبک  ریمتغدر 

عامرل زمران و    یتعرامل عامرل زمران، اثرر     یاصرل از اثررات   کی

 ریر متغزمان و  یتعامل( و اثر یپژوهش طیشرا) یگروه تیعضو

است  امدهین به دستمعنادار  یآمارکنترل )سن مادر( از لحاظ 

(42/4> p اثر .)یمبتنر )آمروزش   یگروه تیعضوعامل  یاصل 

و تعهد در مقابل عدم ارائه آموزش( معنادار به دست  رشیپذبر 

در مجمروع، از نظرر سربک     یپژوهشر گرروه   یعنر ی؛ آمده است

 دهنرد  یمر را نشران   یمعنرادار ، تفراوت  ریر گ سهل یفرزند پرور
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(21/4=η
2 ،449/4=p ،64/9=F)  دهنده نشانآزمون  نییپاتوان 

کرم بروده اسرت.     هیفرضر  نیر ا یبررا آن است که حجرم نمونره   

 رشیپذبر  یمبتنجدول فوق، آموزش  جینتابا توجه به  نیهمچن

 کره  دهرد  یممستبد، نشان  یفرزند پرورسبک  ریمتغو تعهد در 

عامرل زمران و    یتعاملعامل زمان، اثر  یاصلاز اثرات  کی چیه

 ریر متغزمان و  یتعامل( و اثر یپژوهش طیشرا) یگروه تیعضو

است  امدهین به دستمعنادار  یآمارکنترل )سن مادر( از لحاظ 

(42/4P> اثر .)یمبتنر )آمروزش   یگروه تیعضوعامل  یاصل 

و تعهد در مقابل عدم ارائه آموزش( معنادار به دست  رشیپذبر 

در مجمروع، از نظرر سربک     یپژوهشر گرروه   یعنر ی؛ آمده است

 دهنررد یمرررا نشرران  یمعنررادارمسررتبد، تفرراوت  یفرزنررد پرررور

(22/4=η
2 ،449/4=p ،24/96=F آزمررررون  نییپررررا(. ترررروان

کرم بروده    هیفرض نیا یبراآن است که حجم نمونه  دهنده نشان

 ریر متغو تعهرد در   رشیپذبر  یمبتنآموزش  نیااست. عالوه بر 

از اثرات  کی چیه که دهد یمقاطع، نشان  یفرزند پرورسبک 

 یگروهر  تیعضرو عامرل زمران و    یتعاملعامل زمان، اثر  یاصل

کنترل )سن مرادر(   ریمتغزمان و  یتعامل( و اثر یپژوهش طیشرا)

(. اثرر  p <42/4اسرت )  امرده ین به دسرت معنادار  یآمارازلحاظ 

و  رشیپرذ برر   یمبتنر )آمروزش   یگروهر  تیعضرو عامل  یاصل

؛ تعهد در مقابل عدم ارائه آموزش( معنادار به دست آمده است

 یفرزنرد پررور  در مجموع، از نظرر سربک    یپژوهشگروه  یعنی

η=19/4) دهنرررد یمررررا نشررران  یمعنرررادارقررراطع، تفررراوت 
2 ،

449/4=p ،26/6=F) آن اسرت   دهنرده  نشان 19/4 یآمار. توان

 بوده است. یکاف هیفرض نیا یبررس یبراکه حجم نمونه 

 بحث
آموزش بهبود خلر    یاثربخش نییتعپژوهش با هدف  نیا

 یها سبک بهبود و یافسردگ کاهش و تعهد بر رشیپذبر  یمبتن

 جینترا انجرام گرفرت.    شرهر  نیر زر مادران در شهر یفرزند پرور

 و تعهرد برر   رشیپرذ برر   یمبتنر پژوهش نشران داد کره آمروزش    

فرزنرد   یهرا  سربک  بهبرود  و یافسرردگ  نمرات نیانگیمکاهش 

پژوهش برا   نیا جینتابوده است.  مؤثر شهر نیزرمادران  یپرور

 یاثربخشر برر   یمبتن(، 89) یسورشجان یبخشپژوهش  یها افتهی

رفترار مرادران    تیریمد مبتنی بر و تعهد رشیپذبر  یمبتندرمان 

 یفعال شیب -توجه یینارسامادران و عالئم  یافسردگر کاهش ب

 یهرا  افتره یهمچنرین برا   ، همسو بوده اسرت  سال 9-94کودکان 

آمروزش   یاثربخشر  یبررسر برر   یمبتنر (، 88) ییمقتردا بلکامه و 

مادران  یافسردگ یها نشانهو  یعمومرفتار بر سالمت  تیریمد

( در زمینرره کرراهش 9316، سررلیمی و یوسرفی ) کودکران ناشررنوا 

 باشد یمنیز همسو  (83ی )اختالالت رفتار

 و تعهد بر رشیپذبر  یمبتنآموزش  یاثربخش نییتبدر  در

نمرود   انیب توان یممادران در پژوهش حاضر  یافسردگ کاهش

از جملرره احسرراس افسررردگی  یشررناختو  یعرراطفعالئررم  کرره

، یدگیر فا یبر ، یمنفر  یباورهرا ، ینشراط  یبر ، یدیر ناام، ینیغمگ

وظرایف مرادری را مخترل     یریر گ میتصرم در تمرکرز و   یناتوان

 گونره  نیر ااز سوی دیگر طبر  نظریره پرذیرش و تعهرد      کند یم

ناخوشایندی است که طب  نظریه پرذیرش  همان تجارب  عالئم

بخشری از تجرارب    عنروان  بره را  ها آن توانند ینمو تعهد مادران 

 نیر اگرفتند کره چگونره    ادی ها آموزشاین در  زندگی بپذیرند.

کررده و برر    تیریمدتجارب را  یعبارتافکار و احساسات و به 

. از ابرد یآنران کراهش    یافسردگخل  افسرده خود غلبه کنند و 

 یزنردگ از  هحال باعث شد لحظهاز  یآگاهفن  یریادگی جمله

با خود و  لحظه به لحظهکرده و ارتباط  زیپره ندهیآدر گذشته و 

 عالئرم  یاریبسر اطرافشان داشرته باشرند و لرذا بتواننرد برر       یایدن

از جملرره  یشررناختو  یعرراطف عالئررم خصرروص برره یافسررردگ

 رهیر غو  یریر گ میتصرم در تمرکرز و   یناتوان، یدیناام، ینیغمگ

 .ندیآفائ  

 عنروان  بره و نه  نهیزم عنوان بهفن خود  یریادگیبا  نیهمچن

 عنروان  بره محتوا، خود را در برابر تجاربشان )افکار، احساسات( 

را رویردادهایی   هرا  آننشوند، بلکه  ختهیآمها  و با آن ندیبب نهیزم

 صررفاً  هرا  آنو  کند یمعبور  ها آندر نظر بگیرند که از زندگی 

 عالئرم از  یاریبسر برر   زیر ن  یر طر نیر او از  باشند یمگر  مشاهده

گسرلش   به کمرک فرن  غلبه کنند.  یافسردگ یشناختو  یعاطف
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شدن برا افکرار و    ریدرگ و یختگیآم یجابه  اند آموختهمادران 

ها فقرط   که آن اموزندیبها شدن،  آن میتسلخود و  یذهن نیقوان

و در چنگال افکرار گرفترار    رندینگ یجدها را  فکر هستند و آن

تا بگذارند افکار و  هداد ادیها  به آن رشیپذفن  . همچنیننشوند

کراهش   یجرا وآمد کنند و به  در ذهنشان رفت یمنفاحساسات 

هرا  . با استفاده از فن ارزشرندیبپذها را  کنترل افکار خود آن ای

خود  یزندگ یها ارزشگرفتند  ادیو فن اقدام متعهدانه مادران 

هرا گرام بردارنرد و    کرده و در جهت تحق  آن یبند تیاولورا 

 از جمله یافسردگ عالئماز  یاریبستوانستند بر   یطر نیالذا از 

، اخررتالل در یخسررتگماننررد  یکیولررو یزیفو  یحرکترر عالئررم

 ها تیاولواز  یآگاهدر اثر  نیهمچنخواب و اشتها غلبه کنند و 

و  یعراطف  عالئماز  یاریبسخود بتوانند بر  یزندگ یها ارزشو 

، لرذا  نرد یآفائ   یدگیفا یبو احساس  یدینااماز جمله  یشناخت

کارآمرد در   یابرزار و تعهرد،   رشیپرذ  کررد یرو رسد یمبه نظر 

 مادران باشد. یافسردگجهت کاهش 

 بهبرود  و تعهرد برر   رشیپرذ برر   یمبتنر آمروزش   یاثربخش 

 نیر ا جینترا ابتردا بایرد گفرت     مرادران  یفرزند پررور  یها سبک

هلمرر و   هرای  یافتره برا   هرا  یافتره ایرن   برا  تر یکل یبافتپژوهش در 

زمینره اثربخشری    ( در84) همکراران و  ایاداوایو  (83) همکاران

 یهرا  سبکروش پذیرش و تعهد بر مشکالت کودکان و بهبود 

 دارد. ییهمسو مادران یفرزند پرور

نمرود کره از آنجرا کره      یران ب تروان  یمر  یافتره  ینا یینتبدر 

و تعهد و  رشیپذبر  یمبتناز آموزش  یبیترک یآموزشجلسات 

به مادران بود، لذا مرادران   یفرزند پرور یها سبکآموزش  زین

گرفتنرد   ادیر و تعهد  رشیپذبر  یمبتندر آموزش  نکهیا نیعدر 

بهبرود سربک    یراسرتا خود را کاهش دهنرد، در   یافسردگکه 

گرفتنرد کره چگونره     ادیر  رشیپرذ با فرن   زینخود  یفرزند پرور

 تیتربکه  رندیبپذ نیهمچنو  رندیبپذافکار و احساسات خود را 

با افکرار و   گرفتند ادیدشوار است. با فن گسلش  یامرفرزندان 

گوناگون فرزنرد   یرفتارهاکه از  یمنف یها تیذهناحساسات و 

ها حکومت کنند  نشوند و نگذارند که بر آن ختهیآمخود دارند 

 ندیناخوشاکنند و به هنگام برخورد با رفتار  تیریمدها را  و آن

 رنرد یبگ دهینادخود را  اتیذهنو  دهیدکودک فقط کودک را 

حرل   بره راه  ازیر نکره   یمشرکل  عنوان بهبر رفتار کودک  دیتثکو 

 یبررراناپسررند کرره کررودک  یرفتررار عنرروان بررهدارد کننررد و نرره 

فرن ذهرن     یر طر. از دهرد  یمر انجرام   نشیوالرد ناخشنود کردن 

در  ندهیآفکر کردن به گذشته و  یجاگرفتند که به  ادی یآگاه

 یمرادران  کودکانشان یبراکنند و لذا بتوانند  یزندگزمان حال 

گرفتنرد   ادیر  نهیزم عنوان بهفن خود   یطردر دسترس باشند. از 

باشرند   نره یزمفرزند خود در  یرفتارکه در برخورد با مشکالت 

بروده و در محتروا    نره یزم نیر اخود در  یمنفگر افکار  و مشاهده

گرفتنرد   ادیر ها و عمل متعهدانه  فن ارزش  یطر. از رندینگقرار 

خود را اصالح کنند و درک کنند  یفرزند پرور یها روشکه 

 یفرزنرد پررور  فرزندشان کدام اسرت و   یبراروش  نیبهترکه 

 یارزشر  یها تیاولوفرزند خود را در  یاعتالو رشد و  حیصح

هرا گرام بردارنرد. از     ارزش نیاخود قرار داده، در جهت تحق  

مقتدرانه کره   یفرزند پرورمادران با سبک  ییآشنا گرید یسو

سبب شرد روش   رود یمفرزند به شمار  تیتربسبک در  نیبهتر

اسرتفاده از فنرون    یطرفر . لذا از اموزندیبفرزند را  تیترب حیصح

 یهررا سرربک یریادگیرر گررریدو تعهررد و از طرررف   رشیپررذ

فرزنرد  سربک   یعنیسبک آن  نیبهتر نیهمچنو  یفرزرندپرور

و تعهرد،   رشیپرذ مقتدرانه باعث شرد مرادران در قالرب     یپرور

 .اموزندیبفرزند را  تیترب حیصحروش 

همراه بود که از آن  ییها تیمحدودپژوهش با  نیاانجام 

 یتصرادف اشاره نمود: عردم انتخراب    ریزبه موارد  توان یمجمله 

 لیر قباز  کننرده مداخلره   یرهایمتغ کنترل امکانها؛ عدم  آزمون

مرادران، پرژوهش    یخرانوادگ و  یاجتمراع  -یاقتصراد  تیوضع

انجرام شرده    یدبسرتان  شیپر مادران کودکران مقطرع    یبراحاضر 

نفرر از مرادران کودکران     44شرامل  است و حجم نمونره صررفاً   

بره   جینتا توان ینمبوده است و لذا  شهر نیزرشهر  یدبستان شیپ

داد. اسرتفاده از   میتعمر جامعره   یاعضرا  هیر کلآمده را بره   دست

 انیر پا. در  یر تحقابرزار   عنروان  به یگزارشخود  یها نامه پرسش
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و تعهرد در   رشیپرذ برر   یمبتنر  یدرمران  مداخله شود یم شنهادیپ

به  یدرمان رواندر مراکز مشاوره و  یدرمانمداخالت  ریساکنار 

آمرده از   بره دسرت   جینترا برا توجره بره     نیهمچنر کار برده شود. 

را برره شررکل آمرروزش جهررت    یدرمرران مداخلرره نیررا،  یررتحق

 یزنردگ  تیر فیکمرادران و بهبرود    یرواناز مشکالت  یریشگیپ

به دست آمرده   جینتامادران قرار داد. با توجه به  اریاختآنان در 

 شیافررزاجهررت  یاقرردامات گررردد یمرر شررنهادیپپررژوهش  نیررااز 

مورد استفاده  روشمادران با استفاده از  ژهیو به، نیوالد یآگاه

برر   یمبتنر آمروزش   یهرا  برنامره . ردیر گانجرام   یفعلدر پژوهش 

 نیوالد یفرزند پرور یها سبکبهبود  منظور بهو تعهد  رشیپذ

سراها اجرا شرود. پردران و مرادران     فرهنگ ایمشاوره  مراکزدر 

 کننرد  شرکتو تعهد  رشیپذبر  یمبتن یها آموزشزمان در  هم

 یهرا  سربک و بهبرود   یروانر از مشکالت  یریشگیپ در جهتتا 

 خود، هماهنگ با هم عمل کنند. یفرزند پرور

 گیرینتیجه

فرزنررد ثمررره یررک زنرردگی موفرر  خررانوادگی  برری شررک

 مناسب است به نحوی که فرزندان بهترری را بره جامعره     یپرور

 تحویل دهند و از انسجام خانوادگی بیشتری برخروردار باشرند.   

همرواره از   مرؤثرتر پرورش فرزندان سالم با الگوهرای   رو نیااز 

یاید در همین راستا این نیازهای روانشناسی خانواده به حساب م

در قالرب   یفرزنرد پررور   یها سبکآموزش  پژوهش نشان داد

و بهبرود   یفرزنرد پررور   یهرا  سربک در بهبرود  پذیرش و تعهرد  

گفرت   توان یماین ترتیب بوده است. به  مؤثرافسردگی مادران 

این روش برای کراربرد عمرومی در زمینره آمروزش بره مرادران       

از است و  یو کارآمد فرزندان روش مناسب تر آسانبرای تربیت 

گر برای افزایش خل  و درمران افسرردگی مرادران نیرز     سوی دی

 سودمند است.

 نیمسرئول  ژهیر و بره  عوامل یتمام یها مساعدت از انیپا در

 یهرا  یدبستان شیپ یتمام، آزاد اسالمی اصفهان دانشگاه محترم

 یتمرام  و نمودنرد  مسراعدت  پژوهش نیا در که شهر نیزرشهر 

نمودنرد،   یاریر  را مرا  پژوهش نیا روند در غیدر یب که یمادران

 .گردد یم یسپاسگزار مانهیصم

 توسط نویسندگان بیان نشده است.هیچ تعارض منافعی 
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