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 چکیده

مادران کودکان درخودمانده شهر  یروانشناخت یستیو تعهد بر بهز رشیبر پذ یمبتن یگروه درمانپژوهش حاضر با هدف تاثیر 

 یدر رده سن 1981-89  یشهر تهران در بازه زمان سمیکودکان ات نیپژوهش تمام والد یجامعه آمار صورت پذیرفت. تهران

 کیا پژوهشگر صورت که ابتد نیهدفمند انتخاب شد. به ا وهیپژوهش به ش نیا یآمار نمونههمچنین  ( سال  بود.1-11)

 ینینفر والد 98کرد و با مراجعه به مراکز حدود  هیکودکان درخود مانده شهر تهران ته یو توانبخش یاز مراکز نگهدار ستیل

 نیسال و اول 93- 19 نیب یبه ملاک ورود )رده سن هبه شرکت در پژوهش داشتند را باتوج لیکردند و تما یراکه اعلام آمادگ

 ینفر 08در دو گروه  یآنها را بصورت تصادف یاز راه قرعه کش یتصادف وهی( انتخاب شد و سپس به شسمیفرزند مبتلا به ات

و  فیر یروانشناخت یستیبهز یهاپرسشنامه لهیهر دو گروه به وس یآزمون بر رو شیکرد. سپس پ میو گواه تقس شیآزما

.سپس اطلاعات از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد از تایو نها تمورد آموزش قرار گرف یشیگروه آزما سپس اجرا شد و سیک

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که گروه درمانی  spssروش کواریانس در نرم افزار 

 مبتنی بر پذیرش و تعهد توانست باعث افزایش بهزیستی روانشناختی در مادران دارای کودکان اوتیسم شود.

 ی، مادران کودکان اوتیسمروانشناخت یستیبهز ،و تعهد رشیبر پذ یمبتن یروه درمانگ ات کلیدی:کلم
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 مقدمه

ها و لذت بردن از به ثمر نشستن زحمات است درست همانگونه که یک ای با تولد فرزند شاهد به بار نشستن تلاشهر خانواده

یک حالت روانی لذت بخش است. روانشناسان در دسته بندی نشیند که این باغبان محصول خود را با ذوق به تماشا می

دانند چه خواسته که این فرزند دارای معلولیت رویدادهای پر تنش زندگی تولد فرزند را خود به خود همراه با تنش می

  (.1981باشد)بردیده، 

ر یدار در تعامل اجتماعی متقابل و تاخیهای گروه اختلال فراگیر رشد است که با تخریب پااختلال طیف اوتیسم یکی از بیماری

یا انحراف ارتباطی و الگوی ارتباطی کلیشه ای محدود مشخص است، این بیماری سبب اختلال طیف اوتیسم به عنوان یک 

اختلال واحد، شامل اوتیسم، سندروم آسپرگر، اختلال از هم گسیختگی کودکی و سایر اختلالات تکاملی تعیین نشده، تعریف 

ت. هرساله بر آمار کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم افزوده می شود تا آنجا که موسسه ملی بهداشت روان آمریکا شده اس

نفر تخمین زده است. در حال حاضر، نرخ شیوع اختلال طیف  88، یک فرد در 2818میزان شیوع این اختلال را در سال 

(. 2819هم در بزرگسالان حدود یک درصد است)انجمن پزشکی آمریکا،  ها، هم در کودکان واوتیسم در آمریکا و سایر کشور

ها و امیدها به یاس تبدیل شده و مشکلات والدین شروع می شود. با اما  به محض آگاهی والدین از ناتوانی فرزند خود تمام آرزو

دکشان هستند؛ لذا لازم است مداخلات توجه به اینکه مادران دارای فرزند درخودمانده دچار مشکلات بیشتری در ارتباط با کو

روانشناختی و حمایتی برای ارتقای سلامت این مادران صورت گیرد که نه تنها مادر از وضعیت بحرانی و تهدید کننده نجات 

که تحت سرپرستی این مادر و سایر اعضای خانواده نیز از سلامت روانی بیشتری برخوردار  درخودماندهیابد، بلکه کودک می

است. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نوعی از تحلیل  1اهند شد. یکی از این مداخلات، آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهدخو

رود. این روش یک مداخله روانشناختی مبتنی بر شواهد است که راهبردهای رفتار بالینی است که در روان درمانی به کار می

آمیزد. این امر با هدف افزایش انعطاف با راهبردهای تعهد و تغییر رفتار در می های مختلفیپذیرش و توجه آگاهی را به شیوه

میلادی به وسیله  98شد و در اواخر دهه گیری فراگیر نامیده میشود. این رویکرد در آغاز فاصلهپذیری روانشناختی انجام می

(. در ایران پژوهشی توسط صادقی و 1980استیون سی. هیز، ویلسون و کرک استروساهل تدوین شد )ایزدی و عابدی، 

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی گروهی بر بهزیستی روان شناختی، تنظیم هیجان و تاب آوری  ( تحت عنوان1981همکاران)

کلیه ابعاد بهزیستی  برآموزش ذهن آگاهی صورت گرفت که نتایج نشان داد  مادران کودکان کم توان ذهنی مقطع دبستان

و همچنین بر اهمیت یم هیجان و تاب آوری مادران کودکان کم توان ذهنی از لحاظ آماری معنی دار است. روان شناختی، تنظ

درمان گروهی پذیرش و تعهد در کاهش احساس شرم درونی و افزایش سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک کم توان ذهنی 

های ناکارآمد مادران را تواندتحمل ناکامی و نگرشد می(. و درمان پذیرش و تعه1983تاکید شده است)حجت خواه و مصباح، 

(. 1983تعدیل کند و روش مناسبی برای کاهش مشکلات مادران دارای کودکان کم توان ذهنی باشد)عباسی و همکاران، 

و اجتناب از  یشناخت یختگیدارد که از آم شهیر یروان یریها در انعطاف ناپذرنج و تعهد انسان کردیرو نیاساس ا برچراکه 

 یبلکه به معنا ستین میخواه یبه دست آوردن هرچه م یاز زندگ تیرضا یو تعهد، معنا رشیشده است. در پذ جادیتجارب ا

، ارتباط ییاست. با توجه به مشکلات مربوط به توانا یمنف یجانیه یهاتیآنان و مواجهه با موقع رشیاز تجارب، پذ تیرضا

 یدچار مشکل م شتریکودک را ب نیدهند که مادران ا یرا نشان م یافراط یهااغلب رفتار سم،یوتا فیافراد مبتلا به اختلال ط

و آموزش  سمیاوت فیکودکان مبتلا به اختلال ط نیکمک به والد با .(1982کند)آشجا، فرهبخش، صدرپوشان و ستوده، 

ها به آن و ییرا شناسا شانیاز موانع زندگ یتا برخ رندیگ یم ادیها آن ،یو گسلش شناخت رشیو پذ لیمثل تما ییهاکیتکن

ه بر ک یکننده ا شانیپر یهاتیدر مقابل موقع یریدر به دست آوردن انعطاف پذ ،یرسد گسلش شناخت یبپردازند. به نظر م

                                                             
acceptance and commitment 1- 



حمیل ها یا تمایلات آشفته ساز انجام یا در حقیقت به فرد تطرح کمک کند. نیاست، به والد یشناخت یابیارز یمبنا

 (.2889،  2شود)فورمن و هربرت

(، با هدف بررسی رابطه به بررسی میزان سلامت عمومی و کیفیت 1989طی پژوهش صورت گرفته توسط یکتاخواه و گرجی )

زندگی مادران دارای فرزند اتیسم نتایج نشان داد که مادران در خرده مقیاس افسردگی کمترین میانگین را کسب کرده اند، در 

های کیفیت های سلامت عمومی و خرده مقیاساجتماعی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. و میان خرده مقیاسعملکرد 

 فیط اختلال خاطر نیبه همزندگی رابطه معنادار وجود دارد و در تمامی آنها این رابطه منفی و معکوس گزارش می شود. 

در واقع  را به همراه دارد یمادامالعمر مشکلات زیآنها ن هایخانواده یخود افراد مبتلا به آن بلکه برا یتنها برا نه سمیات

ی م و کندیم جادیآنها ا نیوالدی برا یشگیو هم یجد هاییکودکان نگران نیا یاجتماع ،یرفتار ،یجانیه ی دهیچیپ مشکلات،

شواهد  (.2811، 9ایدمن زیت و همکاران)زبه خطر اندازد را مادران آنها ژهیو به و نیوالدبهزیستی روانی  و یسلامت جسم تواند

ردهند قرا ریرا تحت تأث نیوالد یروانشناخت یستیتواند بهز یاختلال م نیدهد وجود ا یوجود دارد که نشان م یفراوان یپژوهش

 (.1983 ،یو قدس یآباد عیشف ،یلیمنجر شوند)اسماع یمانند اضطراب و افسردگ یمشکلات روان جادیو مختل کنند و به ا

 دارای مادران میان در روانی فشار مسأله که این دادن قرار نظر مد با و گرفته، انجام هایپژوهش و شده یاد مطالب به توجه با

 یستیو بهز یو تعهد بر شادکام رشیبر پذ یمبتن یگروه درمان ریتاث بررسی این پژوهش هدف است؛ شایع ،سمیاوت کودک

 مثبت اثرات نشان دهنده ی که صورتی در تحقیق این نتایج. می باشد مادران کودکان درخودمانده شهر تهران یروانشناخت

 مورد دمیتوان باشد، بهزیستی روانشناختی مادران کودکان درخودمانده میزان بر و تعهد رشیبر پذ یمبتن یگروه درمان برنامۀ

لذا پژوهشگر به دنبال پاسخی برای این .گیرد قرار مشاوران و روانشناسان و پرورش، آموزش بهزیستی، مسئولان استفاده ی

 پرسش است:

 ذارد؟گآیا گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی مادران کودکان درخودمانده شهر تهران تاثیر می

 روش 

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

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

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  شدانتخاب سال 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  08ا بصورت تصادفی در دو گروه شیوه تصادفی از راه قرعه کشی آنها ر

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

زشکی دانشگاه ویسکانسین ساخته ( در مرکز علوم پ1898)ریف توسط  ریف پرسشنامه بهزیستی روانشناختیاطلاعات توسط 

 داده قرار استفاده مورد و را ترجمه آن نیکنام بار نخستین ایران در. ه است( مورد تجدید نظر قرار گرفت2882شد و در سال )

های روانسنجی آن انجام شده های بعدی که در مورد ویژگیسوال بود که در بررسی 128است. نسخه اولیه این مقیاس دارای 

سوالی( نیز تدوین شده است. مرور شواهد پژوهشی حاکی از آن است که با  19، و 02، 30، 90های کوتاه تر آن )است، فرم

سوالی آن بیشترین استفاده و کاربرد را داشته است )خانجانی و همکاران،  19های متعدد این پرسشنامه، فرم وجود فرم

                                                             
1. Forman & Herbert 

3. Zaidman-Zait, Mirenda, Duku, Vaillancourt, Smith, Szatmari& Zwaigenbaum. 



یا  شرح زیر است: استقلالیا عامل به مشتمل بر شش محور سوالی آن استفاده شد که  19(. در این پژوهش از فرم 1999

. این آزمون 8ذیرش خودپ و 9، هدفمندی در زندگی1، ارتباط مثبت با دیگران1، رشد شخصی3، تسلط بر محیط0خودمختاری

پاسخ داده می  (یک تا شش) «کاملاً مخالفم» تا «کاملاً موافقم»از  یدرجه ا 1نوعی ابزار خودسنجی است که در یک پیوستار 

ساله و  23نفری از افراد  1189( را بر روی یک گروه 1898( پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف )1883شود. ریف و کیس )

ضرایب قابلیت اعتماد  .را مورد تایید و حمایت قرار داد بودن آن کردند. تحلیل عوامل این پرسشنامه شش بعدیبالاتر از اجرا 

همچنین . ه استمحاسبه شد 81/8درونی  نیز ضریب همسانیو پرسشنامه بهزیستی روانشناختی از دو روش آلفای کرنباخ 

، 19/8دیگران  با ارتباط مثبت  از: است عبارت مقیاس این یهالفهمو زیر برای کرونباخ آلفای پایایی پرسشنامه براساس ضریب

 ، بدست آمد.91/8 خود پذیرش و  18/8در زندگی  ، هدفمندی98/8شخصی  ، رشد11/8محیط  بر ، تسلط18/8خودمختاری 

نرم افزار  طی(در مح83/8 یدار یدر سطح معن انسیکوار لی)آزمون تحل یآمار یهااطلاعات، از روش لیو تحل هیتجز یبرا

Spss  .استفاده شد 

 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

ات . لذا جلسردی گیقرار م شیمورد آزما کودکان اوتیسممادران  یروانشناخت یستیوابسته بهز هایریمتغ یمداخله بر رو کی

و مورد اجرا واقع شد)در  دیگرد میتنظ یو تعهد گروه رشیپذ یبر اساس دستور العمل اجرا ای قهیجلسه نود دق 9در  همشاور

 (.دیمطرح گرد زین یجلسات پرسش و پاسخ گروه نیا یتمام

 

 . روش اجرای پژوهش1جدول 

 تکالیف هاکنیکت اهداف جلسه

1 

برقراری ارتباط آشناسازی اعضای 

 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

 ارائه کاربرگ بیلچه

                                                             
4- Autonomy 

5- Environmental Mastery 

6- Personal Growth 

7- Positive Relation with others 

8 - Purpose in Life 

9- Self-Acceptance 



بحث در مورد اطلاعات ساختاری و فرآیندی 

 گروه 

 بحث در مورد انتظارات

اهداف درمان و ارائه تعریفی از  بحث در مورد

 اصطلاحات درمان

 استعاره ذهن آگاهی، 

2 

 بررسی تکالیف جلسه اول-

 توجه آگاهی-

 فرونشانی فکر-

 اجتناب تجربه ای و نتیجه عکس-

 ها و میزان کارآمدی آنهابحث در مورد بیلچه-

 استعاره پلی گراف،  -

 ذهن آگاهی -

 آگاهیتمرین توجه -

کاربرگ گشودگی -

نسبت به افکار و 

 احساسات ناخوشایند

9 

 بررسی تکالیف جلسه دوم-

 پذیرش و تمایل-

 توجه آگاهی-

هایی که بصورت آگاهانه بحث در مورد فعالیت-

ای که در طول هفته انجام دادند و نوع تجربه

 داشتن

 تنظیم اولیه هدف و ارزشها)قطب نما(، -

 ذهن آگاهی-

 آگاهیتوجه -

دیدن افکار به مثابه -

های در حال اتومبیل

 حرکت

0 

 بررسی تکالیف جلسه سوم-

 گسلش -

 توجه آگاهی -

 استعاره عابر وراج)ذهن ماهی گیر(،  -

 رادیوی ذهن، -

 بیان افکار در قالب آواز،  -

 «اما»و « چون»در مقابل « و»استعاره از -

 نوشتن افکار

3 

 بررسی تکلیف جلسه چهارم

 گسلش

 هابررسی ارزش

 تفاوت ارزش و هدف

پرداختن به تکالیف مربوط به نوشتن افکار و -

 بحث در مورد تجربه اعضای گروه

 برگهای روی نهر آب،  -

 تمرین مشاهده گر، -

 استعاره تخته شطرنج -

 هاکاربرگ ارزش-

سوالات مرتبط با -

 ها ارزش

1 

 بررسی تکلیف جلسه پنجم-

 ارزشهای مختلف معرفی حوزه -

 هدف گذاری -

 ذهن آگاهی، -

 استعاره هیولا،   -

 کیک شکلاتی  -

 کاربرگ 



  برنامه ریزی فعالیت-

1 

 بررسی تکلیف جلسه ششم-

 معرفی خود به عنوان بافتار-

 ذهن آگاهی،  -

استعاره  -استعاره سوپر مارکت و کودک، -

 همسایه مزاحم

نگاه کردن به شی و در 

 جایگاه خود 

9 

 جلسه هفتم بررسی تکلیف

بررسی تغییرات مشترک روی داده 

 بین اعضا

 اختتام جلسات

 انجام پس آزمون

 ذهن آگاهی، -

 اتوبوس، -

تهیه لیستی از موانع احتمالی در مسیر  -

 ارزشها، 

 ایجاد تعهد)نرده برنده(،-

 

 نتایج

های بهزیستی روانشناختی از آزمون بر هر یک از مؤلفه  گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزشآموزش برای تعیین اثر 

 شود. تحلیل کوواریانس چندمتغییره )مانکوا( استفاده می

 

 .  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری2جدول 

 اندازه اثر سطح معنی داری خطا DF فرضیه F DF مقدار نام آزمون

 091/8 811/8 888/29 888/1 120/9 993/8 18اثر پیلایی

 091/8 811/8 888/29 888/1 120/9 113/8 ویلکزلامبدا

 091/8 811/8 888/29 888/1 120/9 123/8 11اثرهتلینگ

بزرگترین ریشه 

 روی
123/8 120/9 888/1 888/29 811/8 091/8 

های بهزیستی تحلیل کوواریانس چند متغیری بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مولفه Fمقدار   2با توجه به جدول 

 باشد. ( معنی دار میP= 811/8( در سطح )F= 888/29روانشناختی )

 

 های بهزیستی روانشناختی. نتایج تحلیل واریانس تفاوت گروه آزمایش و گروه کنترل در مولفه9 جدول

                                                             
10 Pillay 

11 Hoteling 



 SS هاشاخص مؤلفه

 یآزمایش

SS 

 خطا

MS 

 آزمایشی

MS 

 خطا

F P  اندازه

 اثر

 812/8 819/8 110/1 192/01 839/02 8911/201 839/02 استقلال

 811/8 802/8 221/1 393/91 811/19 119/1128 811/19 تسلط بر محیط

 880/8 882/8 900/9 113/22 298/11 113/192 298/11 رشد شخصی

 892/8 828/8 921/1 930/23 88/01 8213/119 88/01 ارتباط مثبت با دیگران

 813/8 811/8 888/0 888/21 920/191 129/891 920/191 هدفمندی در زندگی

 812/8 881/8 888/0 888/21 809/188 811/198 809/188 پذیرش خود

(، برای مؤلفه 221/1(، برای مؤلفه )تسلط بر محیط برابر،110/1برای مؤلفه )استقلال معنوی برابر  Fمقدار 3با توجه به جدول 

( 888/0(، برای مؤلفه )هدفمندی در زندگی برابر 921/1(، برای مؤلفه )ارتباط مثبت با دیگران برابر 900/9)رشد شخصی برابر 

ها تفاوت در این مؤلفه دهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل( می باشد که نشان می888/0و برای مؤلفه )پذیرش خود برابر 

 معنی دار وجود دارد. 

 های برآورد شده برای ابعاد بهزیستی روانشناختی. میانگین0 جدول

 خطای نیانگیتفاوت م میانگین گروه شاخص

 استاندارد

 سطح

 معناداری

 819/8 808/2 189/9 822/22 آزمایش استقلال

 929/19 کنترل

 802/8 189/2 911/2 819/11 آزمایش تسلط بر محیط

 891/10 کنترل

 882/8 823/2 818/9 893/19 آزمایش رشد شخصی

 813/10 کنترل

ارتباط مثبت با 

 دیگران

 828/8 119/2 891/2 088/11 آزمایش

 901/28 کنترل

 811/8 811/2 381/0 981/11 آزمایش هدفمندی

 089/22 کنترل

 881/8 098/1 188/1 981/11 آزمایش پذیرش خود



 089/22 کنترل

د. بنابراین باشهای بهزیستی روانشناختی بیشتر از میانگین گروه کنترل میمیانگین گروه آزمایش در مولفه 1با توجه به جدول 

باعث افزایش بهزیستی  آموزش گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد که گرفت نتیجه توانها میبا توجه به این یافته

 شد. مادران کودکان درخودمانده شهر تهران روانشناختی در

 بحث و نتیجه گیری 

 متفاوت بودن کودک ضربه ایرشدی  ریداشت که آگاه شدن از وجود هر گونه مشکل، تاخ انیتوان ب یمها با توجه به این یافته

 یم روبه رو دییشد جاناتیشوند با ه یفرزندشان م یمتوجه ناتوانکه  یزمان نیکند. والد یوارد م نیسخت به والد اریای بس

 کیشان در تولد و مراقبت از  ژهیکنند که مادران معمولاً به خاطر نقش و یم انی( ب1881) گرانیو د  ستکایب ،یگردند. شارپل

کنند. پدرها معمولاً به اندازه مادران احساسات خود را آشکار  یرا نسبت به پدران تجربه م شترییب یکودک معلول فشار روان

 ،یدهند )رافع یو سوگ را نشان م هیگر ،ینیگمانند خشم، غم جاناتیگسترده ای از ه فیکه مادران ط یسازند، در حال ینم

باشد.   یم یروان تیدارد، امن یکودک کم توان ذهن یمادران دارا یدر زندگ ییبسزا ریکه تاث یاز عوامل یکی(. 1991

احساس، به  نیبر وجود او حاکم گردد. ا یمنیشود که احساس ناا یشروع م یدر انسان هنگام یو رفتار یروان یهاینابهنجار

درمان گروهی پذیرش و تعهد یکی از  گذارد یم ریمختلف آنها تأث یو نحوه زندگ نیریمختلف بر مناسبات آنها، سا یهاوهیش

و  عواطف مثبت شیکه باعث افزاچرا  تواند در ارتقای بهزیستی روانشناختی مادران به کار رود.راهکارهای مناسبی است که می

 رهیچ ییکند و توانا لیرا تسه یدشوار زندگ طیبا شرا ییارویحل مسئله و رو ییشود و توانا یکاهش عواطف و احساسات منف

دهد از آنجا که همۀ افراد در مسیر زندگی با مشکلات و موانعی روبه رو می شوند که ممکن است  شیدن بر مشکلات را افزاش

کرد رویدر پژوهش  ها با مشکلات بسیار متفاوت است.آنان را دستخوش تغییر قرار دهد؛ اما نحو ة رویارویی آن گیکیفیت زند

شرکت به  ،داشته باشدآنکه روی برطرف سازی و حذف عوامل آسیب زا تمرکز  درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به جای

های کنترل شده خود را بپذیرند و خود را از کنترل قوانین کلامی که سبب ایجاد مشکلاتشان تا شناخت کردکمک  کنندگان

. در این راستا ردارندها دست بدهد که از کشمکش و منازعه با آنها اجازه میگردیده است خلاص نماید و به آن

پدر و مادر کودکان مبتلا به  یو تعهد بر رو رشیبر پذ یمبتن یدرمان گروهپژوهشی با عنوان اثربخشی ( 2812)12یکاوالاسک

 ینفم ندیمادران، کاهش افکار خودآ یدرمان باعث کاهش استرس فرزندپرور نیاانجام داد که نتایج نشان میداد  سمیاختلال ات

پذیرش و تعهد اساساً درمان نشد.  جادیمادران ا یدر افسردگ یرییشد، اما تغ مادرانمثبت  یگر-مراقبت هایو بهبود شاخص

های معنا بخش انعطاف فعالیتانجام تعهد با افزایش  پذیرش تجربیات روان شناختی و یفرایند محور است و آشکارا بر ارتقا

(. همچنین 1980)ایزدی و همکاران، کندربیات روان شناختی تأکید میپذیر، ناسازگارانه و بدون در نظر گرفتن محتوای تج

 والدین در تواند می آگاهی ذهن بر استرس مبتنی کاهش ( دریافتند که آموزش2813)  19تانگل و طی پژوهشی لیلی

چراکه درمان گروهی به عنوان یکی از راهکارهای  .دهد را افزایش روانی سلامت و کاهش را استرس رشدی با تاخیر کودکان

شود پذیرش روانی فرد در مورد تجارب ذهنی)افکار، احساسات و...( افزایش یابد و متقابلاً اعمالی درمانی درابتدا سعی می

ن دارای توان مطرح نمود که مادارابا توجه به نتایج پژوهش حاضر می .(1988کنترلی نامؤثر کاهش یابد)پورفرج، عمران

 ای هستند که بهزیستی روانشناختیکودکان معلول در رویارویی با چالش ناشی از تنش معلولیت کودکان دچار مشکلات عدیده

سازد، که شرکت در جلسات گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی آنان را متأثر می

 تیاست و کفا یمستلزم تداوم زمان یتجرب هایاز آنجا که پژوهشناختی مادران می شود. باعث افزایش ابعاد بهزیستی روانش

                                                             
12 . Kawalkowski 

13. Lilly, & Tungo 



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

 دهی انجام خودگزارش ی هامقیاس ساسبرا اطلاعات آوری . همچنین جمعدی باشپژوهش م نیا یتداوم دستاوردها تیکفا

مستعد تحریف هستند.  شخصی معرفی ی هاشیوه و پاسخ دهی در تعصب، ناخودآگاه یهادفاع دلیل به هاگزارش این که شد

 نیدر والد یروانشناخت یستیبهز شیو افزا یمسئولان در جهت آموزش تاب آور یهااز برنامه یکبنابراین پیشنهاد میشود ی
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Abstract 

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

group therapy on psychological well-being 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. Then the pretest was administered to both 

groups by Reif and Casey psychological well-being questionnaires. Then the experimental 

group was trained and finally the post-test was taken from both groups. Statistical analysis 

was performed. The results indicated that acceptance and commitment group therapy could 

increase psychological well-being in mothers of children with autism. 

Keywords: Acceptance and Commitment Group Therapy, Psychological Well-being, Mothers 

of Autistic Children 

mailto:kamyarkarimitaheri@yahoo.com
mailto:mbardideh@yahoo.com


 


