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 چکیده

پژوهش حاضر باهدف اثربخشی  برنامه روان درمانی مثبت نگر بر علائم افسردگی مادران کودکان با اختلال اتیسم شد. روش 

کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران کودکان پس آزمون با گروه -پژوهش از نوع  نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

مادر که براساس  93بودند. در این پژوهش از بین جامعه آماری   1931با اختلال اتیسم مراکز درمانی  شهر تهران در سال 

حجم نمونه انتخاب  داشتند با استفاده از نمونه گیری دردسترس به عنوان 11( نمره بالاتر از 1391پرسشنامه ی افسردگی بک)

گی ی افسردنفر(به شیوه تصادفی گمارش شدند. برای ارزیابی افسردگی از پرسشنامه 11نفر( و کنترل)11و در دو گروه آزمایش)

ای در در طول یک ماه برنامه روان درمانی مثبت نگر را  دریافت دقیقه 93جلسه  13( استفاده شد.گروه آزمایش در1391بک)

گروه کنترل چنین برنامه ای را دریافت نکردند. در پایان مجددا هردوگروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند.  کردند در حالی که

سردگی نگر موجب کاهش علائم افها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد و نشان داد که برنامه روان درمانی مثبتتحلیل یافته

نگر می تواند یه عنوان یک روش درمانی موثر د. به همین دلیل برنامه روان درمانی مثبتمادران کودکان با اختلال اتیسم می شو

 درکاهش علائم افسردگی مادران کودکان با اختلال اتیسم مورد استفاده  متخصصان سلامت روان قرار گیرد.

 : اختلال اتیسم، افسردگی، برنامه روان درمانی مثبت نگرهاکلید واژه



 مقدمه

که با آسیب مداوم در برقراری ارتباط اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و  دارد 2تحولی _منشأ عصب 1یف اتیسماختلال ط

(. میزان 2319، 9انجمن روانپزشکی آمریکا) شودعلایق مشخص می ها وای در رفتار، فعالیتالگوهای محدود تکراری و کلیشه

میزان شیوع این  (.2319، 1سازمان بهداشت جهانی) حال افزایش است در سرعتهای اخیر بهشیوع اختلال طیف اتیسم در سال

(. در ایران نیز بر اساس پژوهشی میزان 1،2311هاباشد )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریتولد می 13در  1اختلال در کودکان 

 (. 9،2311صمدی، مک کانگی) شده استهزار گزارش 13در  2/31شیوع این اختلال 

افسردگی و افسردگی بالینی در مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم در مقایسه با مادران کودکان عادی و حتی علائم 

(.  و 2311، 1کودکان کم توان ذهنی به دلیل شرایط خاص این کودکان شایع تر است)استوارت، مک گیلاوری، فاربر و آستین

آنها در  هایعلائم افسردگی زیادی تجربه می کنند و  این علائم بر قابلیتها نیز نشان داده است که مادران این کودکان پژوهش

 (. 2311، 1یاری رساندن به فرزندانشان در دریافت خدمات درمانی موردنیاز تأثیر منفی می گذارد)مونتگومری

در مادران کودکان  توجه به این موضوع ضرورت وجود مداخلات درمانی برای جلوگیری از پیامدهای حاصل از وجود افسردگی

ها و چه برای دیگر اعضای خانواده مشخص می کند.  از طرفی خیلی از عموم نسبت به مصرف با اختلال اتیسم، چه برای خود آن

داروهای ضد افسردگی  نگرشی منفی دارند، از این رو نقش مداخلات روانشناختی در کاهش علائم افسردگی در این مادران 

 (.2319، 3گان، جورم و ریولیپررنگ تر می شود)مور

های (.  و روش2311، 13گروهی  موجب افزایش خوشبینی و امیدواری می شوند)ترنیی مداخلات روانشناختی و جلسات درمان 

در  مدرآکاو  مؤثر تخالامداز  یکیهای موثر برای کاهش مشکلات روانشناختی هستند. در این میان مداخلات روانشناختی از روش

 شناسیروان زهحودر  مانیدر دییکررو انعنو مثبتنگر مانیاندرر است. رومثبتنگ مانیروان دربرنامه  ،مثبتنگر شناسیروان زهحو

 (.2139، 11گسترش یافته است)رشید و سیلیگن 2339سال  در کزرپاو  شیدر ،سلیگمن توسط که ستا مثبتنگر

 ءتقاار ؛گیدفسرا عالئم کاهشو  ندگیاز ز ضایتر ،کامیدشا انمیز تقویترا در ر مثبتنگ مانیروان دربرنامه  ثربخشیا

 فمصر انمیز کاهش، مثبت یهانهیجاو  طفاعو یشافزو ا ندگیاز ز ضایتو ر کامیدشا ،بینیشخو ،شناختیروان بهزیستی

 مندمنظا تقویت که نداگرفته نتیجه نمحققا ینا ،ینا بر وهعال. ندا داده ننشارا  نناانوجودر  بهزیستی انمیز تقویتو  رمخد ادمو

 تجربی تمطالعا نتایج کلیربهطو. ستا دهبو موثر کامالً شناختیروان سالمت یشافزدر ا معناو  تعهد ،مثبت طفاعوو  تحساساا

 یگرو د گیدفسرا اب،ضطرا س،سترا کاهش ضمن ،برنامه ینا که ستا مسأله ینا مؤید مثبتنگر مانیدر روان ثربخشیروی ا بر

 به منجرو  میبخشد ءتقاار ادفررا در ا بهزیستیو  بینیشخو انمیزو  ندگیاز ز ضایتر ،کامیدشا ،هیجانیو عاطفی  یهانپریشا

 ءتقاار به کمک اف،هدا مهمتریناز  یکی مثبتنگر مانیرواندر برنامه. در دمیشو مطالعه ردمو ینمونههادر  مثبت تهیجانا دیجاا

 ،مثبت یهانهیجا ،هاینمنداتو یشافزا د،یکررو ینا سساا بر. ستا ادفرا بهزیستیو  کامیدشا ،ندگیاز ز ضایتر انمیز یشافزو ا

 به نسیدر قع. در وادمیشو هیجانی تمشکالاز  نشد کاسته باعث همو  زدمیسا غنیترو  تردشارا  ندگیز هم معناو  تعهد

 دجوو به توجه با.   باشد می مانیدر دیکررو ینو ا مثبتنگر شناسیروان غایی افهداز ا کامیدشاو  ندگیاز ز ضایتر ،بهزیستی

 ءتقاار که نکته ینا به توجهو  درانما یندر ا گیدفسرا ینشانهها دجوو و تیسما لختالا با نکادکو درانما با مرتبط تمشکال

 ایجرو ا ینوتد روتضردارد؛  نکادکو ینا نمادر در یمؤثرو  مهم نقش لدینوا ندگیز کیفیت بهبودروان و  سالمت سطح

                                                             
1. Autism Disorder 
2. Neurodevelopmental Disorders 
3. American Psychiatric Association 
4.World Health Organization 
5. Centre for Disease Control and Prevention 
6. McConkey 
7  .Stewart, McGillivray, Forbes & Austin 
8  .Montgomery 
9  .Morgan, Jorm& Reavley 
10  .Terni 
11 . Rashid & Seligman 



از این هدف از پژوهش حاضر تعیین . دمیشو سحساا پیشاز  بیش نناآکاهش علائم افسردگی  جهت ییاخلهامد یبرنامهها

 اثربخشی  برنامه روان درمانی مثبت نگر بر علائم افسردگی مادران کودکان با اختلال اتیسم است.

 روش 

ن پژوهش برنامه روان درمانی مثبت پس آزمون با گروه کنترل بود. درای-روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

نگر به عنوان متغیر مستقل و علائم افسردگی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران 

اساس مادر که بر 93آماری  بودند. در این پژوهش از بین جامعه 1931کودکان با اختلال اتیسم مراکز درمانی شهر تهران در سال 

داشتند با استفاده از نمونه گیری دردسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب  11( نمره بالاتراز 1391پرسشنامه ی افسردگی بک)

ها شامل دارا بودن یک های ورود آزمودنیملاک نفر(به شیوه تصادفی گمارش شدند. 11نفر( و کنترل)11و در دو گروه آزمایش)

های خروج شامل مصرف همزمان داروهای سال و ملاک 13تا 21تحصیلات دیپلم و دامنه سنی  فرزند با اختلال اتیسم، حداقل

 جلسه از جلسات برنامه روان درمانی مثبت نگر بود.  1روانپزشکی، دریافت خدمات روانشناختی و مشاوره ای  و غیب بیش از 

 ابزار

های افسردگی است و به وسیله بک در سال یکی از مناسب ترین مقیاس 12پرسشنامه افسردگی بک پرسشنامه افسردگی بک:

گویه است که به صورت خودگزارشی می باشد که  21(. این پرسشنامه دارای 2333، 19ساخته شده است)گروت و مارنات 1391

شناسایی ار زـبترین اسال اخیر این پرسشنامه قوی 91های آن طراحی شده است.در طول برای سنجیدن شدت افسردگی و نشانه

 9ا ـصفر تی بر مبنا، یا جملهرت هرعبااند. کردهیافت را درگی بالینیدفسراه تشخیص ـکده نی بورابیمادر گی دفسرت اشد

ست که ابدین شکل اری گذهنمره خفیف تا شدید تعیین میکند. نحورا از گی دفسراز امختلفی ت جاد و درمیشوبندی درجه

باشد تشخیص افسردگی  جزئی داده می شود. همچنین جمع  3-19جمع نمرات بینرـگه وایگر جمع شدبا یکدات همه نمرا بتدا

باشد افسردگی در سطح متوسط است و  21-23نشان دهنده افسردگی خفیف است.اگر جمع نمرات بین  11-13نمرات بین 

سنجی روانیابی رد ارزمون ین تا کنومان تدوباشد افسردگی شدید است. این پرسشنامه از ز 23-99درنهایت اگر جمع نمرات بین 

تا 19/3آن ازی  ـندروکه ضریب همسانی ن داد تحلیل نشااایج فرـی نتـهشوپژل در اـمثان ست. به عنواگرفته ار قرده ای ترـگس

پایایی  و 39/3(. همبستگی درونی این مقیاس دارای آلفای کرونباخ 2333بوده است )گروت و همکاران، 19/3با میانگین  32/3

 (.1919و محمدخانی،  11( می باشد)استفان دابسونr=39/3بازآزمایی)

دقیقه ای در در طول یک ماه را توسط پژوهشگران دریافت کردند در  93جلسه 13دراین پژوهش گروه آزمایش در شیوه اجرا:

مادران کودکان با  به پژوهش لمراح یتمامحالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکردند. لازم به ذکر است در 

در  .دشوی استفاده م یو فقط به منظور کاربرد پژوهش ماندی کاملاً محرمانه م هاداده شد که اطلاعات آن نانیاطم اختلال اتیسم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 11متغیره ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چنداین پژوهش داده

 نتایج

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات افسردگی در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل: 1جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 افسردگی
 کنترل

11/92 پیش آزمون  291/1  

31/92 پس آزمون  321/1  

39/91 پیش آزمون آزمایش  939/1  

                                                             
12  .Beck Depression Inventory 
13  .Groth &Marnat 
14 .Stafandabson 
15 . MANCOVA 



11/23 پس آزمون  111/1  

آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات افسردگی به تفکیک برای افراد گروه آزمایش و کنترل  1 در جدول

گردد در گروه کنترل میانگین طور که ملاحظه میدر دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان

دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد کاهش بیشتر نمرات در ی را نشان نمینمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندان

 پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم. 

آزمون تحلیل  از اثربخشی  برنامه روان درمانی مثبت نگر بر علائم افسردگی مادران کودکان با اختلال اتیسم،به منظور بررسی 

های آماری نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از این آزمون مفروضه( استفاده شد. پیش از انجام ANCOVAکواریانس )

ها با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی اسمیرنوف، یکسان بودن شیب خط رگرسیونی و همگنی واریانس -کولموگروف آزمون

 ریانس بلامانع می باشد.های فوق الذکر استفاده از آزمون تحلیل کواقرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضه



 : نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه افسردگی در گروه آزمایش و گروه کنترل9جدول

منبع 

 تغییرات
 مجموع مجذورات 

درجه 

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات 
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری 

 اندازه اثر

32/132 پیش آزمون  1 323/132  333/1391  331/3  311/3  

131/19 افسردگی  1 131/19  191/21  331/3  119/3  

111/11 خطا  21 913/3     

911/111 کل  23     

های آزمایش و کنترل، در مرحله پس نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات افسردگی در گروه 9در جدول 

می باشد  31/3است و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر از  191/21بدست آمده برابر با  Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار 

(31/3>pاز این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می .)ین تر بودن میانگگیرد. بر این اساس و با توجه به پایین

درمانی مثبت نگر موجب کاهش علائم افسردگی  برنامه رواننمرات گروه آزمایش در پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که 

 است.مادران کودکان با اختلال اتیسم 

 : نمرات میانگین تعدیل شده پس آزمون افسردگی1جدول

 خطای استاندارد میانگین گروه

993/91 کنترل  211/3  

139/93 آزمایش  211/3  

( پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، کمتر 139/93)ملاحظه می شود میانگین افسردگی گروه آزمایش  1چنان چه در جدول 

برنامه روان درمانی مثبت نگر بر علائم افسردگی مادران  ( بوده است که این خود نشان دهنده تاثیر993/91از گروه کنترل )

  در افراد گروه آزمایش است.کودکان با اختلال اتیسم 

 بحث و نتیجه گیری

ها روان درمانی مثبت نگر بر علائم افسردگی مادران کودکان با اختلال اتیسم شد. یافتهپژوهش حاضر باهدف اثربخشی برنامه 

 نشان داد که  برنامه روان درمانی مثبت نگر  موجب کاهش علائم افسردگی مادران کودکان با اختلال اتیسم می شود.

ی یژگیهاوبا علت داشتن کودک به ، سمتین با اختلال کادکودران ماهای این پژوهش باید گفت در راستای تببین یافته

دران اـه مـت کـساین نکته اجدید بیانگر ی سیهاربرو ند ار داری قرـنت رواتالالـخض  ابتلا به امعردر بیشتر ص و ویژه  خا

مل عال و مسئوها ایجاد شده باشد که این احساس در آنگر ، اگی باشنددفسرن با اختلال طیف اتیسم امکان دارد مستعد ااـکدکو

ین گونه امضر هستند بلکه و عاطفی نه تنها ناسالم ی حتیهاراها هستند. نا، آننده اشدآن مبتلا به ن ندشازختاللی که فراچنین 

در عاطفی ل ختالد ایجاابا و میکنند د یجال اختالد افرد عملکری، در گیردیاای برزم الژی نردن اطف معموال با تلفکراعو

 ،مثبت یهانهیجا ،هاینمنداتو یشافزا د،یکرروین ا سساابر(. 1939مه و همکاران، چیمختل میکند)را تفکر ،شناختیمنظا

 به نسیدر قع. در وادمیشو هیجانی تمشکالاز  نشد کاسته باعث همو  زدمیسا غنیترو  تردشارا  ندگیز هم معناو  تعهد

 باشد. می مانیدر دیکررو ینو ا مثبتنگر شناسیروان غایی افهداز ا کامیدشاو  ندگیاز ز ضایتر ،بهزیستی

برنامه روان درمانی مثبت نگر بر کاهش علائم افسردگی مادران از در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده 

د آموزشی و توانبخشی کودکان اتیسم با عملکر مهم ترین اهدافبا توجه به این که یکی از . تاکید داردکودکان با اختلال اتیسم 

سیار ببرنامه روان درمانی مثبت نگر  به کارگیریاست، در این میان ها بالا ارتقای سازگاری والدین این کودکان با مشکلات آن

رهای عملی به ، ارائه راهکاو درمانگران اختلال اتیسممربیان  ، معلمان،والدین سازی ، آگاهبه همین جهتمفید خواهد بود. 

درباره  ،و سازمان بهزیستی رسانی به کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثناییاطلاعویژه اختلال اتیسم و  مسئولین مدارس



در بهبود شرایط زندگی و کاهش افسردگی مادران کودکان با سزایی ه ، تاثیر ببرنامه روان درمانی مثبت نگر نقش و اهمیت

 اشت.د اختلال اتیسم خواهد

 به دلیل محدودیت زمانی و مکانی پژوهشگران برای آزمون پیگیری فرصت نیافتند. های پژوهش حاضر، از جمله محدودیت

رنامه روان ب دیگر محدودیت پژوهش این بود که فقط اثربخشینتایج احتیاط شود.  پذیریتعمیمبنابراین شایسته است که در 

های سنجیده شد در صورتی که اثر بخشی آن بر سایر مولفه ران کودکان با اختلال اتیسمدرمانی مثبت نگر بر علائم افسردگی ماد

 برنامه روان درمانیهای آتی از آزمون پیگیری استفاده شوداثر بخشی در پژوهش شودپیشنهاد میسلامت روان سنجیده نشد. 

 سنجیده شود. مادران کودکان با اختلال اتیسمهای سلامت روان بر سایر مولفهمثبت نگر 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of a positive psychotherapy program on 

the depressive symptoms of mothers of children with autism. The research method was quasi-

experimental with pre-test-post-test design with control group. The statistical population of this 

study was all mothers of children with autism disorder in Tehran's medical centers in 2333. In 

this study, 93 mothers from the statistical population who had a score higher than 11 according 

to the Beck Depression Questionnaire (1391) were selected using the available sample as the 

sample size and tested in two groups (11 people) and control (11 people). They were randomly 

assigned. The Beck Depression Inventory (1391) was used to assess depression. The 

experimental group received a positive psychotherapy program in 13 93-minute sessions over 

a period of one month, while the control group did not receive such a program. In the end, both 

groups were re-evaluated. Analysis of the findings was performed using covariance analysis 

and showed that a positive psychotherapy program reduces the depressive symptoms of 

mothers of children with autism. For this reason, a positive attitude psychotherapy program 

can be used as an effective treatment method to reduce the depressive symptoms of mothers of 

children with autism using mental health professionals. 
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