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 چکیده

ت صور مادران کودکان درخودمانده شهر تهران یو تعهد بر شادکام رشیبر پذ یمبتن یگروه درمانپژوهش حاضر با هدف تاثیر 

( سال  11-1) یدر رده سن 1981-89 یشهر تهران در بازه زمان سمیکودکان ات نیپژوهش تمام والد یجامعه آمار پذیرفت.

 از مراکز ستیل کیصورت که ابتدا پژوهشگر  نیهدفمند انتخاب شد. به ا وهیپژوهش به ش نیا یآمار نمونههمچنین  بود.

راکه اعلام  ینینفر والد 98کرد و با مراجعه به مراکز حدود  هیکودکان درخود مانده شهر تهران ته یو توانبخش ینگهدار

فرزند مبتلا  نیسال و اول 93- 19 نیب یبه ملاک ورود )رده سن هبه شرکت در پژوهش داشتند را باتوج لیکردند و تما یآمادگ

و گواه  شیآزما ینفر 08در دو گروه  یآنها را بصورت تصادف یاز راه قرعه کش یتصادف وهیو سپس به ش( انتخاب شد سمیبه ات

گروه  سپس و جمع آوری شد لیآرجا یشادکام یپرسشنامه  لهیهر دو گروه به وس یآزمون بر رو شیکرد. سپس پ میتقس

مورد تجزیه و  spss.سپس اطلاعات در نرم افزار ته شداز هر دو گروه پس آزمون گرف تایو نها تمورد آموزش قرار گرف یشیآزما

تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد توانست باعث افزایش 

 شادکامی در مادران دارای کودکان اوتیسم شود.

 ی، مادران کودکان اوتیسمشادکام ،و تعهد رشیبر پذ یمبتن یروه درمانکلمات کلیدی: گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
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را  گرانیکودک در برقراری ارتباط و معاشرت با د ییتوانا است که یاختلال جدی در تکامل عصب کی سمیاوت فیاختلال ط

 سبب اختلال در مارییب نیشود. ا یم شامل زیها را نتیو فعال قیرفتارها، علا یتکرار برخ نیدهد همچن یم قرار ریتحت تأث

سندرم آسپرگر،  سم،یاوت اختلال واحد شامل کیبه عنوان  سمیاوت فیگردد. اختلال ط یم یشغل و یعملکردهای اجتماع

 (.2819)انجمن راونپژشکی امریکا، شده است فینشده تعر نییتع یتکامل اختلالات ریو سا یکودک یختگیاختلال از هم گس

 مواجه هستند و تجربه یادیز یهاچالش فرزندانشان با یازهایخود با ن یفرزندپرور هایوهیدادن ش قیدر تطب نیوالد یهمه

مبتلا به اختلال  یکه فرزند ییاما پدر و مادرها شود،ی محسوب م زا استرسی ا تجربه نیوالد ی همه یبرا یفرزندپرور ی

ها چالش نی. استین سهیمقا قابلی هستند که با مشکلات بزرگ کردن کودکان عاد ریدرگ یبزرگتر مشکلات دارند با سمیات

 نیا یعنوان مراقبان اصل مادران به، (.2813است)بونن و همکاران،  کودکان نیخاص ا یرفتار هاییژگیخاطر و عمدتاً به

دسته از کودکان،  نیا یفرزندپرور اتیاز مقتض یناش استرس ی واسطه مواجه هستند و به یشتریب یهاکودکان با چالش

(. 2818، و همکاران ریساوکه میتواند بر شادی آنها تاثیر منفی بگذارد) شودی آنها م ریبانگیگری دتدرازم یمنف یامدهایپ

و  قیعمهای جور بودن را با ارزش ای ییهمگرا نیشتریافراد، ب یزندگ هایتیکه فعال دیآی دست م به یزمان ،یشادکامچراکه 

 نیمتعهد گردند. تحت چن هایتوانمند و هاارزش نیمختلف داشته باشد و آنها نسبت به ا هاینهیاو در زم یو کارامد ییتوانا

 یکرده و همبستگ یمعرف یافراد یانگریحالت را با عنوان جلوه/ ب نیا. دیآی وجود م به نانیاحساس نشاط و اطم ،یطیشرا

از  یکی یشاد(. 1988، و همکاران فری لیاسماع)دست آورده است به یو شادکام یخوشبخت هایآن و اندازه نیب ییبالا

 نیو جزء نخست شودی م محسوب انسان یاصل هایجانیاز جمله ه جانیه نیمثبت است و ا هایجانیه نیمهمتر

 (.1982 ،ی و همکاریفروشانی حمد)ا کندیتحول بروز م انیاست که در جر هاییجانیه

 مورد توجه سمیکودک مبتلا به ات یدارا نیوالد یدر کمک به مشکلات روانشناخت ریکه در چند سال اخ هاییاز درمان یکی

به مداخلات  یکردیو تعهد رو رشیبر پذ یتعهد است. درمان مبتن و رشیبر پذ یدرمانگران قرارگرفته است درمان مبتن

 میاهمف اساس . برشودیم فیتوص ینیمع ینظر یندهاینه بر اساس فنون مشخص بلکه بر اساس فرا که است یروانشناخت

وب چهارچ هیمدرن است که نظر یرفتار یروانشناس بر اساس یمداخله روانشناخت کیو تعهد  رشیبر پذ یدرمان مبتن ،ینظر

 تا انعطاف شودی رفتار استفاده م رییتعهد و تغ زیو ن رشیو پذ یآگاه توجه یندهایفرا در آن از شود،ی را شامل م یارتباط

و  نتویپهایی که در خارج از ایران توسط (. طی پژوهش2812مور،  و اندرسون )کاسیا و دیبه وجود آ یروانشناختی ریپذ

. شده است یو تاب آور یشناخت نروا یریانعطاف پذ شیباعث افزا کردیرو نیاانجام گرفت نشان داد که ( 2811)همکاران 

به این نتیجه دست  جسمی معلول کودک دارای مادران شادکامی میزان یبررسهمچنین در پژوهش دیگری تحت عنوان 

( و در ایران پژوهشی با هدف 2810 هستند)بارلو، اضطراب و افسرده خلق خطر معرض در مادران از دسته یافتند که این

ذهنی انجام دادند که  کم توان کودک مادران دارای تاب آوری بر تعهد و پذیرش بر مبتنی گروهی درمان بررسی اثربخشی

 به توجه (. با1981دارد)مصباح و همکاران،  وجود معناداری تفاوت تاب آوری در گواه و آزمایش گروه دو نشان داد بیننتایج 

 دارای مادران در افزایش تاب آوری در کارآمد روشی تعهد و پذیرش بر مبتنی گروهی درمان گفت می توان پژوهش هاییافته

محور راهبرد  حل راه یراهبردها با سهیدر مقا یروانشناخت رشیپذاست. همچنین می توان گفت که  ذهنی کم توان کودک

از مراقبت  یناش یو کاهش خستگ یدر رشد فرد یشخص منبع کیعنوان  به یآگاه است. در واقع ذهن یمؤثرتر یا مقابله

(. چراکه 2819)جونز و همکاری، دهدیا را کاهش مآنه نیوالد یروانشناخت یمؤثر است و آشفتگ یناتوان کردن از کودکان دچار

 یم یدیشد بیخانواده دچار آس یسلامت روان تیاست که وضع یگاه به حد عهیضا نیخانواده در مقابل ا یریپذ بیآس انیم

ر ب یدرمان مبتن شود. یم سمیاوتکودک  یدر مادران دارا یروانشناخت یستیبهز شادکامی مشکلات باعث کاهش نیهم. شود

 ریتأث نیشده که بر رفتار والد یگذار ارزش یو رفتارها یاجتناب تجربه ا ،یکلام نیقوان مرحله سه ژهیطور و و تعهد به رشیپذ

ک به کود یذهن یتوان گفت که کم توانیمی روانشناخت یریپذ انعطاف دگاهیاز د نی. بنابرادهدیرا مورد خطاب قرار م گذاردیم



ه مشکل داشت نینسبت به ای( /کارکردیبافت کلام) یناکارامد یده سبک پاسخ که مادران شودیمشکل باعث م کیعنوان 

ند. لذا محقق برآن شده است تا به این پرسش پاسخ دهد آیا گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی مادران باش

 کودکان درخودمانده شهر تهران تاثیر معنی داری دارد؟

 روش 

 تمام پژوهش آماری جامعه. بود کنترل گروه با آزمون پس –از نوع طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون  روش پژوهش حاضر

نمونه آماری این پژوهش به شیوه  .بود  سال( 11-1) سنی رده در 1981-89 زمانی بازه در تهران شهر اتیسم کودکان والدین

مراکز نگهداری و توانبخشی کودکان درخود مانده شهر  یک لیست ازشد. به این صورت که ابتدا پژوهشگر  هدفمند انتخاب

که اعلام آمادگی کردند و تمایل به شرکت در را والدینینفر  98حدود  مراکز در این شهر 1به مراجعه تهیه کرد و با  تهران

و سپس به  شدب انتخاسال و اولین فرزند مبتلا به اتیسم(  93- 19پژوهش داشتند را باتوجه به  ملاک ورود )رده سنی بین 

سپس پیش آزمون بر  کرد.نفری آزمایش و گواه تقسیم  08شیوه تصادفی از راه قرعه کشی آنها را بصورت تصادفی در دو گروه 

. سپس شد و نهایتا از هر دو گروه پس آزمون گرفته گرفتروی هر دو گروه اجرا شد و گروه آزمایشی مورد آموزش قرار 

توسط آرجیل، مارتین و کراسلند  1898اطلاعات توسط پرسشنامه شادکامی آکسفورد جمع آوری شد. این پرسشنامه در سال 

ساخته شد. شیوه ساخت آن به اینگونه بود که این پژوهشگران بوسیله رایزنی با آرون تی بک، جملات مقیاس افسردگی بک را 

 28های نهایی مقیاس ماده افزوده شد و در نهایت با بررسی 21ماده به این  11 گویه بدست آمد سپس 21وارونه کردند و 

گویه است که هر گویه  28گویه ای پرسشنامه شادکامی آکسفورد پدید آمد. همانگونه که اشاره شد این پرسشنامه دارای 

دو و عبارت چهارم نمره سه  شامل چهار عبارت است. که عبارت اول نمره صفر، عبارت دوم نمره یک، عبارت سوم نمره

بدست می آورد که نمره بالاتر نشانه شادکامی بیشتر است. به منظور بررسی اعتبار  91تا  8میگیرد. در نهایت فرد نمره ای بین 

 23سال میانگین  39-19زن ایرانی،  221مرد و 102( نمونه ای متشکل از 2881و روایی فهرست شادکامی آکسفورد، آرجیل)

دکامی آسفورد، پرسشنامه شخصیتی آیزنک و فهرست افسردگی بک، را تکمیل کردند. بررسی همسانی درونی فهرست شا

گزاره این فهرست با نمره کل همبستگی بالایی داشتند. آلفای کرونباخ برای  28فهرست شادکامی آکسفورد نشان داد که تمام 

ن دادند که فهرست شادکامی آکسفورد برای اندازه گیری های پژوهش نشابود. همچنین یافته 81/8کل فهرست برابر با 

شادکامی در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است. روایی این مقیاس در مطالعات مختلف از جمله علی پور و 

( 1888م و برونیک)آزمودنی، فارنهای 901درصد را با  88( ضریب آلفای 1889( تأیید شده است، آرجیل و لو )1991نور بالا)

درصد را بدست 90شرکت کننده آلفای کرونباخ  198( با 1991شرکت کننده و نوری ) 181درصد را با  91ضریب آلفای 

 لیو تحل هیتجز یبرادرصد را بدست آورده اند.   89شرکت کننده آلفای  181( با 1991آورده اند. در ایران علی پور و نور بالا )

 استفاده شد.  Spssنرم افزار  طی(در مح83/8 یدار یدر سطح معن انسیکوار لی)آزمون تحل یمارآ یهااطلاعات، از روش

 و تعهد رشیپذ کردیبا رو یمداخلات در جلسات مشاوره گروه درمان

ورت آن به ص یباشد که اثربخشی پژوهش م نیمستقل ا ریو تعهد متغ رشیپذ کردیبا رو یکه ذکر شد مشاوره گروه همانگونه

 9در  ه. لذا جلسات مشاورردی گیقرار م شیمورد آزما کودکان اوتیسممادران شادکامی وابسته  هایریمتغ یاخله بر رومد کی

 نیا یو مورد اجرا واقع شد )در تمام دیگرد میتنظ یو تعهد گروه رشیپذ یبر اساس دستور العمل اجرا ای قهیجلسه نود دق

 (.دیمطرح گرد زین یجلسات پرسش و پاسخ گروه

 

 تکالیف هاتکنیک اهداف جلسه



برقراری ارتباط آشناسازی اعضای  1

 گروه با یکدیگر و

بحث در مورد جایگاه درمانگر و 

 اعضا در درمان اکت

 

 

 خوش آمدگوئی

 انگیزه سازی

 معارفه

 بحث در مورد قوانین و هنجارهای گروه

بحث در مورد اهداف درمان و ارائه تعریفی از 

 اصطلاحات درمان

 استعاره ذهن آگاهی، 

 استعاره تشییع جنازه)سنگ قبر(

 ارائه کاربرگ بیلچه

 بررسی تکالیف جلسه اول- 2

 توجه آگاهی-

 فرونشانی فکر-

 اجتناب تجربه ای و نتیجه عکس-

 ها و میزان کارآمدی آنهابحث در مورد بیلچه-

 استعاره پلی گراف،  -

 استعاره تمثیل دو کفه ترازو،  -

 ذهن آگاهی -

 تمرین توجه آگاهی-

کاربرگ گشودگی -

نسبت به افکار و 

 احساسات ناخوشایند

 بررسی تکالیف جلسه دوم- 9

 پذیرش و تمایل-

 توجه آگاهی-

هایی که بصورت آگاهانه بحث در مورد فعالیت-

ای که در طول هفته انجام دادند و نوع تجربه

 داشتن

 برنامه ریزی فعالیت، -

 ذهن آگاهی-

 توجه آگاهی-

دیدن افکار به مثابه -

های در حال اتومبیل

 حرکت

 بررسی تکالیف جلسه سوم- 0

 گسلش -

 توجه آگاهی -

 استعاره عابر وراج)ذهن ماهی گیر(،  -

 رادیوی ذهن، -

 بیان افکار در قالب آواز،  -

 نوشتن افکار

 بررسی تکلیف جلسه چهارم 3

 گسلش

 هابررسی ارزش

 تفاوت ارزش و هدف

تکالیف مربوط به نوشتن افکار و پرداختن به -

 بحث در مورد تجربه اعضای گروه

 تمرین مشاهده گر، -

 استعاره رژه،-

 استعاره تخته شطرنج -

 هاکاربرگ ارزش-

سوالات مرتبط با -

 ها ارزش

 کاربرگ  ذهن آگاهی، - بررسی تکلیف جلسه پنجم- 2



 های مختلف ارزشمعرفی حوزه -

 هدف گذاری -

 استعاره هیولا،   -

 کیک شکلاتی  -

 بررسی تکلیف جلسه ششم- 1

 معرفی خود به عنوان بافتار-

 ذهن آگاهی،  -

 استعاره همسایه مزاحم -

نگاه کردن به شی و در 

 جایگاه خود 

 بررسی تکلیف جلسه هفتم 9

 شفقت

بررسی تغییرات مشترک روی داده 

 بین اعضا

 اختتام جلسات

 انجام پس آزمون

 ذهن آگاهی، -

تهیه لیستی از موانع احتمالی در مسیر  -

 ارزشها، 

 ایجاد تعهد)نرده برنده(،-

 

 

 نتایج

شود. برای این کار مفروضه تک متغیره استفاده می 1از تحلیل کوواریانس برای بررسی این فرضیه در سطح نمره کل شادکامی

 . شوداستفاده از این روش بررسی می

 . نتایج آزمون لوین برای نمره کلی شادکامی1 جدول

درجه  F متغیر

 1آزادی

درجه 

 2آزادی

سطح معنی 

 داری

 903/8 99 1 893/8 شادکامی

 

(. بنابر این، با توجه به یکسانی p>83/8تایید شد ) فرض همگنی خطاهای هر دو گروه برای نمره شادکامی 1بر اساس جدول 

نتایج  2فرضیه اول پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. جدول  واریانس متغیر وابسته برای بررسی

 دهد.آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نمره پس آزمون نمره شادکامی در دو گروه آزمایش و کنترل را نشان می

 

 آزمایش و کنترل نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نمره پس آزمون شادکامی در دو گروه 2 جدول
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1 Analyze of Covariance  



 29/8 891/8 221/11 912/29 1 912/29 گروه

    180/2 98 192/81 خطا

آزمون، نشان  پیش تعدیل از پس شادکامی کل نمرات آزمون پس کوواریانس تحلیل شود،مشاهده می 2همانطور که در جدول 

، =1dfوP ،98=891/8) است معنادار آزمون پس هاینمره بر  مستقل متغیر اثر آزمون، پیش هاینمره اثر حذف با که دهدمی

221/11F=.) 

 

 های برآورد شده نهایی شادکامی. میانگین9 جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه هاشاخص مؤلفه

 شادکامی
 228/32a 198/1* 318/8 882/8 آزمایش

    098/38a کنترل

به  باشد. بنابراین با توجهمیانگین گروه آزمایش در نمره کل شادکامی بیشتر از میانگین گروه کنترل می 9با توجه به جدول 

ن مادران کودکاباعث افزایش شادکامی  و تعهد رشیبر پذ یمبتن یگروه درمان آموزش که گرفت نتیجه توانها میاین یافته

 شود. می درخودمانده شهر تهران

 بحث و نتیجه گیری

و  یاضطراب، سردرگم لیاز قب ییهادر کودکان، معمولا واکنش سمیاوت فیاختلال طدر تبیین این یافته می توان بیان داشت 

قرار خواهد  یفیو بلاتکل یدرماندگ أس،یمادران را در حالت  هاتدموضوع، م نیرا برای مادران به همراه دارد. ا ندهیاز آ ینگران

مانند  یمستعد اختلالات عاطف شتریب ،درخودمانده خودکودکان  یحرکت یهاتیدرفعال تیمادران با توجه به محدود. داد

. دهد یش مآنها را کاه یزندگ تیفیو غم و اندوه هستند که ک یمانند پرخاشگر یجانیه یو اضطراب و فشارها یافسردگ

به  خود کردن جایگزین با در شرکت کنندگان وآموزش به آنان و تعهد رشیبر پذ یمبتنپژوهشگر با کمک درمان گروهی 

 از خود کردن جدا به قادر و کنند تجربه سادگی به حال زمان در را درونی ناخوشایند رویدادهای توانستند زمینه، عنوان

 عمده اساس مزیت این بر .بود افراد این روانشناختی انعطاف افزایش هدف، درواقع شوند. ناخوشایند افکار خاطرات و ها،واکنش

 و تأثیر جهت به شناختی، هایبه همراه جنبه انگیزشی هایجنبه گرفتن نظر در دیگر، هایروان درمانی به نسبت روش، این

 و افکار تا کند هدایت را مراجعان پژوهش توانست تعهد در این پذیرش و بر مبتنی است. درمان درمان اثربخشی بیشتر تداوم

 را منفی شناخت هایحالت و رابطه ای چارچوب تا میدهد اجازه به درمانگران این که ببینند جدا خود از را خویش هایهیجان

 عینی تجارب از وسیعی حیطه کامل افزایش پذیرش درمانی در این پژوهش، تعهد و کنند. می توان گفت هدف پذیرش اصلاح

 ارتقاء کیفیت به سمت را افراد نهایتاً  و است بدنی حسی، هایدریافت و احساسات باورها، افکار، ها،شامل آشفتگی که است

و تعهد  رشیبر پذ یدرمان مبتننتایج نشان داد که ( 2811) 2و همکاران گولددر پژوهشی که توسط  میکند. هدایت زندگیشان

 پذیرش بر درمانی تعهد و پذیرش رویکرد در درواقع .رندیبگ شیرا در پ یشتریمدارانه ب ارزش یرفتارها نیوالد شودیموجب م

 بر مبتنی درمان پذیرش، در مؤلفه گفت باید یافته این تحلیل در تمرکز کرد. افکارش با فرد ارتباط اصلاح و سپس تغییر و

 کنترل به منظور تلاش بدون را ناخوشایند درونی هایتجربه تا آورد فراهم را امکان این شرکت کنندگان برای تعهد، و پذیرش

                                                             
2 Gould, Tarbox & Coyne 



 فرد زندگی بر تاثیرشان و برسند به نظر تهدیدکننده کمتر های ناخوشایندتجربه تا باعث شد کار این انجام و کند احساس آنها،

درمان مبتنی بر پذیرش و ( تحت عنوان اثر بخشی 1983همچنین طی بررسی که عباسی و همکاران ) .یافت خواهد کاهش

های ناکارآمد مادران دانش آموز کم توان ذهنی انجام دادن پژوهش نشان داد که درمان پذیرش تعهد بر تحمل ناکامی و نگرش

های ناکارآمد مادران را تعدیل کند و روش مناسبی برای کاهش مشکلات مادران دارای تواندتحمل ناکامی و نگرشو تعهد می

 یادکامو تعهد بر ش رشیبر پذ یمبتن یگروه درمانکودکان کم توان ذهنی باشد. با توجه به مطالب بالا می توان بیان داشت که 

است و  یمستلزم تداوم زمان یتجرب هایاز آنجا که پژوهش عنی داری دارد.تاثیر م مادران کودکان درخودمانده شهر تهران

 یراب یریگیپژوهش عدم وجود مرحله پ نیا هایتیاز محدود گرید یکیلذا  ی شود،م تر انینما یریگیآن در مرحله پ تیکفا

مادران کودکان درخودمانده  . همچنین نمونه مورد مطالعه محدود بهدی باشپژوهش م نیا یتداوم دستاوردها تیکفا نییتع

های دیگر باید احتیاط نمود. بود لذا در تعمیم دادن نتایج این پژوهش به کلیه مادران کودکان درخودمانده شهر شهر تهران

 نیددر وال یروانشناخت یستیبهز شیو افزا یمسئولان در جهت آموزش تاب آور یهااز برنامه یکبنابراین پیشنهاد می شود ی

نتایج پژوهش حاضر می تواند باعث افزایش آگاهی روانشناختی و ارتقای کیفیت زندگی خانواده در  کودکان درخودمانده باشد.

 ای مشاوره خدمات و پیشگیری، درمان زمینة در مهمی نتایج پژوهش زمینه سلامت عمومی و بهزیستی روانشناختی شود. این
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of acceptance and commitment group 

therapy on happiness of mothers of autistic children in Tehran. The statistical population of 

the study was all parents of children with autism in Tehran in the period 2819-2818 in the 

age range of 11-11 years. The statistical sample of this research was selected by purposeful 

method First, the researcher prepared a list of care and rehabilitation centers for left-

handed children in Tehran, referring to the centers of about 98 parents who were willing 

and willing to participate in the study according to the inclusion criteria (age range 19 -93 

years and first child with autism) were selected and then randomly divided into two groups 

of 08 test and control. The pre-test on both groups was collected by Argyle Happiness 
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Questionnaire and then the experimental group was trained and finally the post-test was 

taken on both groups. The results showed that acceptance and commitment group therapy 

could increase happiness in mothers with autistic children. 

Keywords: Acceptance and Commitment Group Therapy, Happiness, Mothers of Autistic 

Children 



 


