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 چکیده

( بر کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال ACTو تعهد) بر پذیرش پژوهش حاضر، باهدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی

طیف اتیسم انجام شد. این پژوهش به لحاظ روش در زمره تحقیقات آزمایشی جای می گیرد و دارای طرح پیش آزمون و پس 

مراکز درمانی و  آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم

مادر دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم با روش نمونه گیری در دسترس  93بود. تعداد  7931توانبخشی شهر اصفهان در سال 

نفر( به شیوه تصادفی گمارش شد. هر دوگروه 71نفر( و کنترل)71به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش)

  73ورت به صدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  برنامه مداخلهرد ارزیابی قرار گرفتند. پس از آن توسط مقیاس کیفیت زندگی مو

بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در پایان جلسات مداخله ای هردوگروه مجددا توسط  بار در هفته 2و دقیقه ای  33جلسه 

( موجب ACTو تعهد ) داد که درمان مبتنی بر پذیرشها نشان توسط مقیاس کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته

بهبود کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم شده است. با درنظرگرفتن این یافته توصیه می شود درمانگران از 

استفاده ( در جهت ارتقای  کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم شده ACTو تعهد ) درمان مبتنی بر پذیرش

 نمایند.

 اختلال طیف اتیسم، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی ها:کلید واژه

 

 

 

 

 مقدمه

ارتباط اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و  کردنمداوم در برقرارنقص که با  است 2تحولی-یعصب اختلال یک7اتیسم لاختلا

گردد که به لحاظ بالینی در ویرایش پنجم راهنمای ها وعلایق مشخص میفعالیتای در رفتار، الگوهای محدود تکراری و کلیشه

شود )انجمن بندی میبه سه سطح که شامل: سطح یک، سطح دو و سطح سه تقسیم 9های روانیآماری و تشخیصی اختلال

                                                             
1 . Autism Disorder 

2 . Neurodevelopmental Disorders 

3 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 



اده می شودوتولد کودک با (. وجود کودک با اختلال طیف اتیسم باعث از هم پاشیدگی نظام خانو2371، 4روانپزشکی آمریکا

تواند پیامدهای نامطلوب تلقی شود و احتمالا تنیدگی، معلولیت جسمی و هیجانی مانند اختلال طیف اتیسم در هر خانواده می

سرخوردگی، افسردگی و غم و اضطراب و کیفیت زندگی پایین را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعددی زیاد وجود دارد که 

ه مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم به احتمال بیشتری با مشکلات اجتماعی، اقتصادی، هیجانی و نشان می دهد ک

(. مادران به علت 2331روانشناختی و کیفیت زندگی پایین که عمدتا ماهیت تخریب کننده دارند، مواجه می شوند)خمیس، 

 ل طیف اتیسم خود دارند و در نتیجه مشکلات روانی بیشتری راداشتن نقش مراقبتی مسئولیت بیشتری در قبال فرزند با اختلا

( در پژوهشی با عنوان مقایسه 7931(. نوری)1،2331تجربه می کنند)مک کانکی، تروسدال، کاندی، چانگ، جراح وشوکری

ا فرزند ب کیفیت زندگی در مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم و عادی نشان داد که سطح کیفیت زندگی ومادران دارای

دهند هرچه شدت نشانگان اختالل  نشان می هاوهشاختلال طیف اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی پایین تر می باشد. پژ

یابد و استرس فرزندپروری میانجی رابطه بین شدت  روانپزشکی و استرس فرزندپروری مادر افزایش می لایمباشد بروز ع لاتربا

 (.2371، 1)تامیروانپزشکی مادران است ن کودکان و بروز نشانگا لایمع

با توجه به این موضوع ضرورت وجود مداخلات درمانی و روانشناختی برای جلوگیری از پیامدهای حاصل از وجود مشکلات 

روانشناختی و کیفیت زندگی در این مادران را چه برای خود مادران چه برای دیگر اعضای خانواده مشخص می کند. ولی از 

خیلی از عموم نسبت به مصرف داروهای روانپزشکی نگرشی منفی دارند، از این نقش مداخلات روانشناختی در بهبود طرفی 

 (.2333، 1شرایط زندگی این مادران پررنگ تر می شود)جورم، مورگان وهتریک

هایی که از یکی از درمان از این رو این مادران نیازمند دریافت مداخلات روانشناختی در جهت بهبود شرایط خود می باشند.

( است که اخیرا در مرکز توجه پژوهشگران قرار ACTرفتاری شکل گرفته، درمان پذیرش و تعهد)-های شناختیگسترش درمان

( یکی از رویکردهای جدید رفتار درمانی است. در این درمان از مداخلات ACTگرفته است. درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی)

های پایبندی و تغییر رفتار استفاده می شود تا بدین طریق انعطاف پذیری روان شناختی اهی در کنار راهبردپذیرش و ذهن آگ

های زندگی و تغییر یا مداومت در در درمان جویان ارتقاء یابد. انعطاف پذیری روان شناختی به توانایی تماس با لحظه لحظه

؛ ترجمه میرزایی و نونهال، 2332، 1و لج ی فرد است. )فلکسمنبرگزیده هایرفتار اشاره دارد، رفتاری که هم سو با ارزش

 و آگاهی برذهن مبتنی راهبردهای که است ( یک مداخله روانشناختیACT(. در واقع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )7934

گیرد وهدف  آن  می کار به روانشناختی افزایش انعطاف پذیری منظور به رفتار تغییر و تعهد راهبردهای با همراه پذیرش را

های مختلف رفتاری رفتاری وتقویت پذیرش است وامروزه به طور گسترده درزمینه و روانشناختی پذیری انعطاف افزایش

 (.7931وسلامت روان مفید واقع می شود)دوستکام و صمدی؛

گروه درمانی پذیرش وتعهد بر میزان علائم ( در پژوهشی با عنوان اثر بخشی 7931در همین راستا صبور و کاکا برایی)

های درد در زنان مبتلا به درد مزمن نشان داد که مداخله گروه درمانی مبتنی بر پذیرش وتعهد افسردگی، استرس و شاخص

های مداخله وشاهد در نمرات کلی علائم شدت درد، افسردگی واسترس وجود دارد.و باعث ایجاد تفاوت معنی داری بین گروه

                                                             
4 . American Psychiatric Association 

5 . McConkey, Truesdale, Kennedy, Chang, Jarrah & Shukri 

6 . Toomy 

7 . Jorm, Morgan&Hetrick. 

8 . Flexman & leg 



(. در پژوهشی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 7931مچنین درنمرات پذیرش درد نیز این تفاوت معنادار بود، زارع)ه

شناختی دانشجویان مضطرب را مورد بررسی قرار نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و  بر انعطاف پذیری و همجوشی

( در پژوهشی تحت 2371) 3اثبات رسید، رجینا هیروکا، آندرو.جی کوک تعهد یک مداخله موثر در دانشجویان مضطرب به

عنوان کاربرد درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افسردگی ناشی از ترومای جنسی در یک زن نظامی به این نتیجه رسیدند که 

ی توانایی او در کنترل فعل های افسردگی در او شد وباعث افزایشدرمان مبتنی بر تعهد و پذیرش باعث کاهش چشمگیر نشانه

( مداخله درمان پذیرش و تعهد برای افسردگی و تاثیر ویژه پذیرش تجربی و ذهن 2371) 73احساساتش شد، روبین والسر

آگاهی، در کاهش افکار خود کشی در میان جانبازان مورد مطالعه قرار داد. نتایج پژوهش نشان داد جانبازان افسرده ای که 

ذیرش و تعهد دریافت کرده بودندکاهش شدت افسردگی و کاهش شانس خود کشی و افزایش در پذیرش درمان مبتنی بر پ

( در مطالعه ای اثربخشی 2371هالیس، لویزا کاملی، نادینه سامیا بکوچه، باربل کناپر،)تجربی در طی درمان داشتند و لندرا

 71و افسردگی خفیف در کلینیک عمومی که به مدت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناختی را برای افسردگی 

هفته ای اجرا کردند. نتایج نشان داد که پذیرش و همگام سازی بکار بردن درمان شناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

 های درمان گروهی بر افسردگی مفید و اثربخش است.در برنامه

ت که نمی توان پژوهشی را یافت که به صورت مستقیم به تعیین آنچه اهمیت پژوهش حاضر را برجسته می سازد این اس

( بر کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم پرداخته باشد. و با ACTو تعهد ) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش

 اتیسم می باشد نقشهای اصلی مادران دارای فرزند با اختلال طیف در نظر گرفتن این که کیفیت زندگی نامطلوب از چالش

های ایرانی مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم قابل تامل ( می تواند بر روی نمونهACTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

( و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت زندگی مادران دارای ACTباشد. به همین دلیل به کارگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

ال طیف اتیسم بسیار ضروری است تا ضمن پر کردن خلا پژوهشی در این زمینه، به لحاظ کاربردی نیز گامی در فرزند با اختل

جهت بهبود شرایط زندگی این گروه از مادران بردارد و سبب افزایش مشارکت موثر این مادران در آموزش، درمان و توانبخشی 

 فرزند با اختلال طیف اتیسم شان شود.

 روش 

ش به لحاظ  روش در زمره تحقیقات  آزمایشی جای می گیرد و دارای طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل این پژوه

در این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته در نظر  بود.

کودکان با اختلال طیف اتیسم مراکز درمانی و توانبخشی شهر اصفهان   گرفته شد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران

مادر دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش  93بود.تعداد   7931در سال 

 نفر( به شیوه تصادفی گمارش شد.71نفر( و کنترل)71انتخاب و در دو گروه آزمایش)

 ابزار

 یزندگ تیفیک یهاپرسشنامه یشده است. ول یطراح یزندگ تیفیبه منظور سنجش ک یادیز ی: ابزارهایزندگ تیفیک اسیقم

 ،یجات، منتظرنزیواقع هستند )ن یشتریمنحصر به فرد خود مورد توجه ب اتیبهداشت، به علت خصوص یسازمان جهان

به دو صورت  ،یسازمان بهداشت جهان یزندگ تیفیک یعموم یری(. ابزار اندازه گ7911، و مجدزادهنایینی  ،یهلاکوئ

WHOQOL  وWHOQOL-BRFE  هستند. پرسشنامهWHOQOL-BRFE یها و حذف تعدادطهیاز ح یپس از ادغام برخ 

                                                             
9 . Regina ,Hiroka, Andrew&. Cook 

10 . Rubin &Walser 



. شد استفاده WHOQOL– BREF از ،هایکار آزمودن یپژوهش به علت راحت نیشد. در ا جادیا WHOQOL-733از سؤالات 

سؤالات  میمتفاوت ترجمه شده است؛ لذا مفاه یهاو به زبان یاز پانزده کشور جهان به صورت همزمان طراح شیابزار در ب نیا

ترجمه  یپرسشنامه را به فارس نیا یپژوهش ی(، ط7911)و همکاران جاتنزین رانیهستند. در ا کسانیمتفاوت  یهادر فرهنگ

 طهیح ۔: الفیعنیکند.  یم یدر چهار حیطه مرتبط با سلامت بررس را یزندگ تیفیپرسشنامه، ک نیکرده اند. ا یابیو هنجار

 بیها به ترتاز حیطه کیهر  ،یزندگ طیمح طهیح در ؛یروابط اجتماع طهیح -ج یروانشناخت طهیح -: بیسلامت جسمان

و سؤال دوم  یرا به طور کل یزندگ تیفیسؤال بوده که سؤال اول ک 21 یپرسشنامه حاو نیسؤال است. ا 1و  9و  1و  1 یدارا

ه در چهار حیط یزندگ تیفیک یابیبه ارز یو چهار سؤال بعد ستی. بدهدیمورد پرسش قرار م یسلامت را به طور کل تیوضع

به دست  کیتفک طهیهر ح یبرا 23تا  4معادل  یازیامت طهیلازم در هر ح یهاپردازد. پس از انجام محاسبه یذکرشده فوق م

در پژوهش نجات و همکاران  ییایپا ریمورد نظر است. مقاد طهیح تیوضع نینشانه بهتر 23و  نینشانه بدتر 4آمد که در آن، 

درصد، در  11 یدرصد، در حیطة روانشناخت 11 یسلامت جسمان طهیدر ح یخوشها روند ی(، با شاخص همبستگ7911)

 یدرون یسازگار نیدرصد بود. همچن 14برابر با  یزندگ طیمح طهیحدر  تیدرصد و در نها 11 یروابط اجتماع طهیح

کرونباخ، معادل  یبا استفاده از آلفا یزندگ طیو مح یو روابط اجتماع یو سلامت روانشناخت یسلامت جسمان یهامؤلفه

 یزندگ تیفیقابل قبول و مناسب پرسشنامه ک ییایاز پا یبه دست آمد که حاک 1473و  3711، 3719، 3713 بیبه ترت یبیضرا

 است.

بار در هفته می باشد توسط  2و دقیقه ای  33جلسه  73به صورت  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  برنامه مداخلهروش اجرا: 

 بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در حالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکرد.پژوهشگر 

تشریح شده  7است. نمای برنامه در جدول شماره نامه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد  شامل شیوه جلسات مداخله

 است.

 نامه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد شیوه. 7جدول 

 جلسات

 درمان

 محتوا و هدف هر جلسه

و  هابر هیجان هاطرحوارهاجرای پرسشنامه طرحواره، تمرکز ذهن آگاهانه، کاوش پیرامون چگونگی تأثیر  اول

 ی مراجعانهانتشناخ

 .ای، اجرای تمرین در راستای ناامیدی سازنده ی طرحواره، رفتارهای مقابلههابررسی برانگیزاننده دوم

ای ناشی از طرحواره، گفتوگو درباره ناامیدی سازنده، کمک به اعضا در  ی رفتارهای مقابلههابررسی هزینه سوم

 .ششان برای کنترللاراستای توقف ت

 آموزشی در راستای درک ارزشها، کاربر اهداف ارزشمند، کاربرگ ارزیابی موانع-ارائه یک مطلب روانی چهارم

 آموزشی درباره گسلش، آموزش فنون-تمرین حواس پنجگانه، بازبینی تکالیف خانگی، ارائه یک مطلب روانی پنجم

 .تکلیف خانگی خاص گسلش، تمرین فنون گسلش توسط اعضا، تعیین

 آموزشی درباره گسلش و تمرکز بر ارزیابیها در مقابل توصیفها، پرورش تمرین خود به-ارائه مطلب روانی ششم

 عنوان بافت



ت، آموزشی درباره عصبانی-اجتناب بودن رنج و زوالپذیر بود روابط، ارائه یک مطلب روانی بحث درباره غیرقابل هفتم

 .ی تنفرهابررسی هزینه

ی دردناک، کاوش رهایی از راهبردهای قدیمی کنترل، های اجتناب از هیجانهامایش گسلش، بررسی هزینهن مهشت

 .گر اندازی از خود مشاهده ارائه تصویرسازی ذهنی برای پرورش چشم

 ناند، ارائه یک تصویرسازی که موجب ذه داده تازگی رخ واره که به واکنش به رویدادهای برانگیزاننده طرح نهم

 .شود آگاهی و مهربانی نسبت به رنج همبسته با طرحواره می

رائه یک مراقبه در راستای افزایش مهربانی به خود و دیگران، بحث درباره راهبردهای بهبود عمل، تعهد اعضا ا دهم

 .ی پس از درمانهابر انجام هدف جدید، ارزیابی

 استفاده شد.ها از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده

 نتایج

 در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل زندگی نمرات کیفیت استاندارد: میانگین و انحراف 2جدول

 متغیر گروه

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 کنترل

سلامت 

 جسمانی

79744 111771 49742 737773 

 312772 21743 17373 71793 سلامت روان

 113771 71749 332723 12744 روابط اجتماعی

 399774 41712 219772 91714 سلامت محیط

 یشآزما

سلامت 

 جسمانی

11717 319774 24711 442774 

 733773 11711 377777 41 سلامت روان

 133774 21711 433771 13741 روابط اجتماعی

 411779 91712 111771 11714 سلامت محیط

به تفکیک برای مادران گروه آزمایش و  زندگی کیفیت آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات  2در جدول 

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

دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد افزایش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان نمیمیانگین نمرات 

 بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.



 از ( بر کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم،ACTو تعهد) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش بررسی منظور به

ی آماری نرمال بودن هامفروضه آزمون این انجام از پیش. شد استفاده( MANCOVA) متغیره حلیل کواریانس چندآزمون ت

و  آزمون ام باکس از استفاده ها باکوواریانس ماتریس همسانی اسمیرنوف، -توزیع نمرات با استفاده از آزمون کولموگروف

الذکر های فوقبررسی قرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضهلوین مورد  آزمون از استفاده با هاواریانس همگنی

 بلامانع می باشد. متغیره چند کواریانس تحلیل استفاده از آزمون

 کنترل و آزمایش گروه مادران زندگی کیفیت مقایسه برای متغیری چند کوواریانس تحلیل . نتایج9جدول 

 F مقادیر آزمونها اثر
درجه آزادی 

 اثر

آزادی درجه 

 خطا

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 گروه

 49173 37173 23 4 11179 49173 اثر پیلایی

 49173 37173 23 4 11179 11473 لامبدای ویلکز

 49173 37173 23 4 11179 11473 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه 

 روی

11473 11179 4 23 37173 49173 

هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیلایی، لامبدای ویلکز، اثر  گردد سطح معنی داریهمانطور که مشاهده می

گردد که (. بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص می>3173pاست ) 3173هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از  

توان گفت درمان ن اساس میدر پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر ای ،کنترل و شیآزمادو گروه  عمومی سلامت بین

( بر کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم موثر بوده است. به منظور بررسی ACTو تعهد) مبتنی بر پذیرش

آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که  بین زندگی، آزمون اثرات در هر یک از ابعاد کیفیت کنترل و آزمایش گروه تفاوت دو

 دامه ارائه شده است.نتایج حاصل در ا

 گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون زندگی : آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه ابعاد کیفیت4جدول 

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح معنا

 داری

اندازه 

 اثر

 سلامت

 جسمانی

 37911 37337 747413 71317123 7 71317123 بین گروهی

درون 

 گروهی

93717149 29 7977711    

 روان سلامت

 37941 37332 727777 79177313 7 79177313 بین گروهی

درون 

 گروهی

21147193 29 7727914    

 37711 37343 47929 1137411 7 1137411 بین گروهی اجتماعی روابط



درون 

 گروهی

93197231 29 7947311    

 محیط سلامت

 37713 37343 47122 1147174 7 1147174 بین گروهی

درون 

 گروهی

97117174 29 7917131    

های آزمایش و کنترل در مرحله پس مادران گروه زندگی نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه کیفیت 4در جدول 

معنی دار می  3173بدست آمده، برای تمامی ابعاد در سطح  Fآزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده، مقدار 

 گیزند بر بهبود کیفیت والدین آموزش (. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر اثربخشی برنامهP<3173باشد )

آزمون، چنین نتیجه می در مرحله پس  شیآزماگیرد. با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات گروه مادران، مورد تایید قرار می

 اجتماعی و سلامت روان، روابط جسمانی، سلامت سلامت بهبود شود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد داده شده موجب

 شود.محیط در مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم می

 بحث و نتیجه گیری

بر کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال ( ACTو تعهد) پژوهش حاضر، باهدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش

( موجب بهبود کیفیت زندگی مادران ACTو تعهد) ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرشطیف اتیسم انجام شد. یافته

 کودکان با اختلال طیف اتیسم شده است. 

  (، روبین2371) 77آندروجی کوک (، رجینا هیروکا،7931(، زارع)7931های صبور و کاکا برایی)ها با پژوهشاین یافته

 ( همسو بود.2371هالیس،لویزا کاملی، نادینه سامیا بکوچه، باربل کناپر،)(، و لندرا2371) 72والسر

( از جمله مداخلات روانشناختی است که به ACTها باید گفت: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)در راستای تبیین این یافته

ها و مواجهه با آوردن آن چه داریم نیست بلکه به معنای رضایت از تجارب، پذیرش آن معنای رضایت از زندگی به دست

(. با کمک به مادران کودکان با اختلال طیف 7937های هیجانی منفی است)آشجع، فرحبخش، سدرپوشان وستوده، موقعیت

ها زندگی شان راشناسایی کنند و به آن ها یاد می گیرند برخی از موانعهایی مثل تمایل و پذیرش آناتیسم و آموزش تکنیک

 شود.ها می( و همین عامل سبب ارتقای کیفیت زندگی در آن7931بپردازند)حیدریان سامانی، سجادیان وحیدری شادهی، 

(  برای ارتقای کیفیت زندگی ACTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق بر اهمیت استفاده

کودکان اختلال طیف اتیسم جهت ضرورت  بنابراین، آگاهی دادن به والدین .تاکید داردکودکان با اختلال طیف اتیسم  مادران

ویژه اختلال طیف  ارائه راهکارهای عملی به مسئولین مدارس(، ACTشرکت در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

های برگزاری کارگاه، درباره نقش و سازمان بهزیستی ورش استثنایی، اطلاع رسانی به کارشناسان سازمان آموزش و پراتیسم

( نقش چشمگیری در کاهش مشکلات مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم ACTآموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

بود، که ( ACTطولانی بودن جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)های تحقیق حاضر، از جمله محدودیتخواهد داشت.

 همین عامل سبب خستگی آزمودنی در جلسات درمانی  می شد. 

                                                             
11 . Regina ,Hiroka, Andrew&. Cook 

12 . Rubin &Walser 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment-

based therapy (ACT) on the quality of life of mothers of children with autism spectrum 

disorder. In terms of method, this research is among the experimental researches and had a 

pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this study 

included all mothers of children with autism spectrum disorder in Isfahan's medical and 

rehabilitation centers in 7931. The number of 93 mothers with children with autism 

spectrum disorder was selected by available sampling method and selected in two 

experimental groups (71 people). And control (71 people) was randomly assigned. Both 

groups were evaluated by the quality of life scale. After that, the acceptance and 

commitment-based treatment intervention program was performed on 73 experimental 

sessions twice a week for 73-33 minute sessions. At the end of the intervention sessions, 

both groups were re-evaluated by the quality of life scale. The findings showed that 

acceptance-based therapy (ACT) improved the quality of life of mothers of children with 

autism spectrum disorder. Considering this finding, it is recommended that therapists use 

acceptance-based therapy (ACT) to improve the quality of life of mothers of children with 

autism spectrum disorder. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Acceptance and Commitment-Based Therapy, Quality 

of Life 

 

 

 

 


