
 ( بر اضطراب مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسمACTو تعهد ) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش 

 2و راحله ابراهیمی 1فاطمه معصومی

 ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد ابهر یکارشناس یدانشجو -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی واحد الکترونیک تهران -2

 

 

 چکیده

ها می تواند منجر به اضطراب مادران، احساس ناتوانی در ایفای نقش والدینی و وجود فرزند مبتلا به اختلال اتیسم در خانواده

( ACTو تعهد) احساس عدم کفایت در امر تربیت فرزند شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش 

تلال طیف اتیسم انجام شد. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس بر اضطراب مادران دارای فرزند با اخ

آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل  کلیه مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم شهر تهران  بودند که از بین جامعه 

نفر( و گروه کنترل 11انتخاب، و در دو گروه آزمایش) مادر دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم به عنوان حجم نمونه 03هدف 

نفر( به صورت تصادفی گماشته شدند. در ابتدا هر گروه  با استفاده پرسشنامه ی اضطراب بک مورد ارزیابی قرار گرفتند،  11)

هد دریافت ماه درمان مبتنی بر پذیرش و تع 2دقیقه ای در طول  51ی جلسه 8های گروه آزمایش به مدت سپس آزمودنی

کردند. در حالی که گروه کنترل چنین درمانی را دریافت نکردند. در پایان دوباره هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج 

تحلیل کوواریانس نشان داد که در مرحله پس آزمون نمرات اضطراب کاهش معناداری داشته است. بنابراین درمان مبتنی بر 

اب مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم مؤثر بوده است. نتایج بر اهمیت کاربرد این مداخله بر پذیرش و تعهد بر اضطر

 های جدید در مداخلات بالینی این مادران تأکید دارد.اضطراب در مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم و ارائه افق

 اتیسم، اضطراب، درمان پذیرش و تعهد واژگان کلیدی:

 

 

 

 قدمهم

های طیف اتیسم اصطلاح جدیدی است که در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به جای اختلال 1اختلال طیف اتیسم

به کار برده 1و اختلال فراگیر رشد نا مشخص  5، اختلال آشفتگی دوره کودکی0اختلال آسپرگر 5برای توصیف  2ویرایش پنجم –

( رفتارها، علایق و 2( آسیب در ارتباط اجتماعی و تعامل اجتماعی و 1ملاک:  2براساس می شود. تشخیص اختلال طیف اتیسم 

های رفتاری، (. بر اساس نشانه2310های محدود و تکراری صورت می گیرد )راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی،فعالیت

                                                             
1 Autistic Spectrum Disorder (ASD) 
2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-(DSM-5) 
3 Asperger 
4 childhood disintegrative disorder 
5 pervasive developmental disorder not otherwise specified 



، 6سالگی داده نمی شود)استاینر 0ی قطعی آن قبل از اختلال اتیسم در نخستین سال زندگی بروز پیدا می کند، اما تشخیص بالین

 (.7،2312گلداسموس

 اتیسم به دلایل مختلفی  در حال افزایشی چشمگیر است ،در اوایل دهه ی اخیر برآورد می شد که ات طیفشیوع اختلال

لیکن این میزان  (.2313 ،8و همکاران مولی)است 113 در1 یا کودک 1333 هر در مورد 7/6 تقریبا اوتیسم طیف اختلالات شیوع

در  1درپسران، 52در1)نفر 68رد1های اخیر رو به افزایش بوده است و به ویژه با در نظر گرفتن طیف اختلال  اتیسم به در سال

 یکسان کشورها همه در آمار این البته،  (3152، 1افزایش یافته است )مرکز پیش گیری وکنترل بیماریها در دختران( 181

 هم ایران در .است مربوط اند کرده گزارش را اتیسم شیوع میزان که بالاترین وامریکا انگلیس کشورهای به بیشتر و نیست

 هزار13 در 26/6 ایرانی ساله پنج کودکان در را اتیسم شیوع  پژوهشی ( طی2312) 12کانکی مک و 11زاده محمودی ،13صمدی

 اند. کرده گزارش نفر

در ورزند،از خود مقاومت نشان می دهند و بر حفظ یکنواختی، اصرار می در برابر تغییراتکودکان با اختلال طیف اتیسم، 

(. 2312، 10)بیلیکنندی و اشاره استفاده م ایما کلمات ازی استفاده از جاو بهبا مشکل روبرو هستند  خود ینیازها کردن  بیان

دهند. به عنوان زیاد از حد و یا کمتر از حد نشان میهای حسی )مانند: صدا و درد( حساسیت این کودکان  نسبت به محرک

کنند. خیلی از صداها، نورها دهند اما در همان لحظه، به صدای زیر توجه میمثال اگر با صدای بلند نام او را بگویند جواب نمی

ال اتیسم، آزارنده و حتی دردناک هایی که برای دیگر کودکان آزارنده و ناخوشایند نیست، امکان دارد برای کودکان با اختلو مزه

(. افراد با اختلال اتیسم مشکلات بسیاری در ارتباطات اجتماعی نشان می دهند و این مشکلات شامل 2338، 15باشد )مش و ولف

های اجتماعی، ناتوانی در درک و ابراز احساسات و نیز نقص در اختلال در گفتار و زبان و تعاملات بین فردی، نقص در کارکرد

 (. 2338 ،11درک زبان کاربردی مانند طعنه و کنایه می باشد )بلینی و پیترس

(. 16،2316های شدیدی غیر قابل جبرانی بر خانواده می گذارد)وینر و همکارانحضور یک کودک با اختلال طیف اتیسم آسیب

ای شدید محسوب می شود)دیچس و هاین اختلال با توجه به این که اثرات شدید و بلند مدتی بر خانواده دارد جز ناتوانی

 دارای افسردگی، سایر مادران، به نسبت ، ناتوان کودک دارای مادران که است این از حاکی هاپژوهش نتایج(. 2335، 17همکاران

 ارتباطات ودر کنند می تنهایی احساس همچنین .هستند کمتری نفس به اعتماد و بیشتر عصبی فشارهای و استرس اضطراب،

 (.18،2337.)خمیسهستند مشکلاتی دچار اطرافیان با خود

داشتن کودک با اختلال طیف اتیسم باعث از هم پاشیدگی نظام خانواده می شودوتولد کودک با معلولیت جسمی و هیجانی 

 ومانند اختلال طیف اتیسم در هر خانواده  می تواند پیامدهای نامطلوب تلقی شود و احتمالا تنیدگی، سرخوردگی، افسردگی 

غم  و اضطراب را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعددی زیاد وجود دارد که نشان می دهد که مادران دارای فرزند با اختلال 

طیف اتیسم به احتمال بیشتری با مشکلات اجتماعی، اقتصادی، هیجانی  و روانشناختی که عمدتا ماهیت تخریب کننده دارند، 

ن به علت داشتن نقش مراقبتی مسئولیت بیشتری در قبال فرزند با اختلال طیف اتیسم (. مادرا2337مواجه می شوند)خمیس، 

خود دارند و در نتیجه مشکلات روانی بیشتری به خصوص  اضطراب زیادی را تجربه می کنند)مک کانکی، تروسدال، کاندی،چانگ، 

 (. 11،2338جراح وشوکری

                                                             
6 Steiner A M 
7 Goldsmith T R 
8 - Mulloy & Et al 
9-Center for Disease Control and Prevention  
10 Samadi 
11 Mahmoodizadeh 
12  McConkey 
13 . Bailey 
14 . Mash &Wolf 
15Bellini & Peters  
16 . Wainer 

17 . Dyches 
18 . Khamis 
19 . McConkey, Truesdale, Kennedy, Chang, Jarrah & Shukri 



اختلال طیف اتیسم اضطراب را زیاد تجربه می کنند از این رو این مادران  با توجه به این که اشاره شد مادران دارای فرزند با

هایی نیازمند دریافت مداخلات روانشناختی در جهت کاهش علائم افسردگی و اضطراب  در زندگی  خود می باشند. یکی از درمان

ه اخیرا در مرکز توجه پژوهشگران ( است کACT)رفتاری شکل گرفته ،درمان پذیرش وتعهد -های شناختیکه از گسترش درمان

( یکی از رویکردهای جدید رفتار درمانی است. در این درمان از ACT)قرار گرفته است. درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی 

های پایبندی و تغییر رفتار استفاده می شود تا بدین طریق انعطاف پذیری روان مداخلات پذیرش و ذهن آگاهی در کنار راهبرد

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

 (.1015و لج، ترجمه میرزایی و نو نهال های برگزیده ی فرد است..) فلکسمندر رفتار اشاره دارد، رفتاری که هم سو با ارزش

های های نوظهور نسل سومی، به نظر می رسد به علت تلفیق با تکنیکبه عنوان یکی از درماندرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، 

شرقی، برای بیماران ایرانی مناسب تر باشد. از این رو مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم نیازمند دریافت مداخلات 

دراین پژوهش به کار گرفته شده است درمان مبتنی  روانشناختی در جهت کاهش علائم اضطراب  شان هستند. مداخله ای که

 راهبردهای که است یک مداخله روانشناختی( ACTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )( می باشد. ACTبر پذیرش و تعهد )

 انعطاف پذیری افزایش منظور به رفتار تغییر و تعهد راهبردهای با همراه را پذیرش و آگاهی برذهن مبتنی

وتقویت پذیرش است وامروزه  رفتاری و روانشناختی پذیری انعطاف افزایشآن  وهدف گیرد  می کار به روانشناختی

 (. 1016های مختلف رفتاری وسلامت روان مفید واقع می شود)دوستکام و صمدی؛به طور گسترده درزمینه

مان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و ( در پژوهشی با عنوان در1011علوی زاده و شاکریان)

وش مداخله درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به به این نتیجه رسیدند که ر افسردگی زنان دارای تجربه روابط فرازناشویی

.  آل پیمان شکنی در روابط فرا زناشویی را کاهش دادطور معناداری علائم استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه 

( در پژوهشی با عنوان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، کیفیت زندگی  و 1011یاسین، کاکاسلطانی و فراهانی فر)

ت زندگی  ب، کیفیخود کارآمدی در مبتلایان به سندرم پیش از قاعدگی نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطرا

( در پژوهشی با عنوان  اثر بخشی 1010و خود کارآمدی در مبتلایان به سندرم پیش از قاعدگی موثر است. رجبی ویزد خواستی )

درمان گروهی پذیرش وتعهد بر اضطراب وافسردگی زنان مبتلا بیماری ام اس نشان داد که در مرحله ی پس آزمون ،نمرات 

ناب تجربه ای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنا داری کاهش یافته است و این کاهش اضطراب و افسردگی و اجت

در مدت پیگیری یک ماه تغییر چشمگیری نیافته است.بنابر این درمان گروهی پذیرش وتعهد بر درمان افسردگی و اضطراب 

(در پژوهشی با عنوان کاربرد درمان مبتنی بر تعهد و 2311) 23وجی رجینا ،آندرو. کوک زنان مبتلا به ام اس موثر بوده است.

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

 های افسردگی در او شد وباعث افزایش توانایی او در کنترل فعلی احساساتش شد. کاهش چشمگیر نشانه

به آنچه ذکر شد ضرورت وجود مداخلات درمانی و روانشناختی برای جلوگیری از پیامدهای حاصل از وجود اضطراب با توجه 

در این مادران مشخص می شود. ولی از طرفی خیلی از عموم نسبت به مصرف داروهای ضد اضطراب نگرشی منفی دارند، از این  

(. از اینرو 2331، 21مادران پررنگ تر می شود)جورم، مورگان وهتریکرو نقش مداخلات روانشناختی در کاهش اضطراب در این 

( بر اضطراب مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم ACT)و تعهد  فرضیه زیر قابل تدوین است: درمان مبتنی بر پذیرش 

 مؤثر است.

 روش 

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

 بود. 1018ساله با اختلال طیف اتیسم مراکز درمانی و توانبخشی شهر تهران در سال  15تا  8مادران  پسر
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مادر دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم با روش نمونه گیری در دسترس از موسسه توانبخشی تهران به عنوان  03تعداد 

نفر( به شیوه تصادفی گمارش شدند. در ابتدا هر دو گروه با 11نفر( و کنترل)11و در دو گروه آزمایش)نمونه پژوهش انتخاب 

ماه درمان مبتنی بر پذیرش  2دقیقه ای در طول  51جلسه  8گروه آزمایش در  مقیاس اضطراب بک مورد ارزیابی قرار گرفتند.

ها از آزمون ه ای را دریافت نکردند. جهت تجزیه و تحلیل دادهو تعهد رادریافت کردند در حالی که گروه کنترل چنین مداخل

 آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.

 ابزار

را به خود اختصاص دهد.  0تا  3سوال دارد و هرسوال می تواند نمره ای بین  21این پرسشنامه پرسشنامه ی اضطراب بک: 

ها گزارش کرده اند. آن10/3و سیتر همسانی درونی آن را برابر با است. بک اپستن، براون  60تا 3بنابراین دامنه نمرات بین

(، 72/3( روایی)1088گزارش کرده اند. پژوهش کاویانی و موسوی) 71/3همچنین ضریب پایایی بازآزمایی بعد از یک هفته را 

 11-26خفیف، 12-18ت،بدون علام 3-11( خوبی برای این مقیاس گزارش و نقطه برش:12/3( و هماهنگی درونی)82/3پایایی)

 اضطراب خیلی شدید، را پیشنهاد کرده اند.07-60اضطراب شدید، 27-06متوسط، 

 نتایج

کنترل گروه در گروه آزمایش واضطراب  مقایسه برای کواریانس تحلیل . نتایج1جدول  

منبع 

 تغییرات
 Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات 

سطح 

 معناداری 

 اثراندازه 

122/702 پیش آزمون  1 128/702  260/677  331/3  112/3  

111/18 اضطراب  1 111/17  381/18  331/3  065/3  

760/28 خطا  21 311/1     

717/781 کل  27     

های آزمایش و کنترل، در مرحله پس آزمون، در گروهاضطراب نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات  1در جدول 

باشد. از این می 31/3است و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر از  381/16بدست آمده برابر با  Fنشان داده شده است. مقدار 

 شیزماآتر بودن میانگین نمرات گروه رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به پایین

زند فر یاضطراب مادران دارا موجب کاهش موثر بوده وو تعهد  یرشبر پذ یدرمان مبتندر پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که 

  شده است. یسمات یفبا اختلال ط

 بحث و نتیجه گیری

  مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسماضطراب هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 

ها حاکی از آن بود که در پایان درمان، نمرات اضطراب گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته. بود

(، 2317وهمکاران)( مهدوی 2336)20(،بلک لج2337و همکاران) 22های فورمنهای این پژوهش با پژوهشیافتهیافته است. 

( همسوبود. در 2311(، بلک و همکاران)1015(، شاکر اردکانی،رحیمی،صالح زاده)1016(، زارع)1015نوریان، آقایی و قربانی)

های تعامل های خانوادگی، پویاییهای خانواده، نقشتبین این یافته می توان گفت اختلال در عملکرد والدین می تواند به کارکرد

وانایی والدین برای اجرای طرح جامعی که برای درمان به آن نیاز است،اثر بگذارد. همچنین عملکرد بد خانوادگی خانوادگی و ت
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والدین با عملکرد بد کودکان، شامل اختلال اضطرابی شدید در کودکان، نشانگان اضطراب و عملکرد کلی کودک رابطه معناداری 

وقتی یاد می گیریم با لحظه ی اکنون که در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (. نیز باید گفت 25،2310دارد)اوهان و همکاران

ی آنچه را که آن لحظه در اختیاریم  مثل اضطراب را در آغوش بگیریم و بپذیریم و ارتباط برقرار کنیم، یاد می گیریم همه

یزی بیشتر یا کمتر از رویدادهای خصوصی مشاهده کنیم که افکار، احساسات و حواس در یک رود بی انتها می آیند و می روند وچ

نیستند.با این طرز تلقی از ارتباط با لحظه ی اکنون، ما می توانیم حتی وقتی که در حال تجربه ی رویدادهای خصوصی ناخواسته 

نوع از  وهای انتخابی خود عمل کنیم. تمرینات تمایل و توجه آگاهی نظیر مدیتیشن، دهستیم، با توجه آگاهی و بر اساس ارزش

 (. 1010مداخلاتی است که ارتباط با لحظه ی اکنون را افزایش می دهند )باخ و موران
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Abstract 
Having a child with autism in families can lead to maternal anxiety, inability to play a parental 

role, and inadequate parenting. The aim of this study was to determine the effectiveness of 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on anxiety of mothers with children with autism 

spectrum disorder. The children with autism spectrum disorder were in Tehran. Among the 

target population, 03 mothers with children with autism spectrum disorder were selected as the 

sample size, and were randomly assigned to the experimental group (n=11) and the control 

group (n=11). First, each group was evaluated using Beck Anxiety Inventory, then the subjects 

in the experimental group received 8 sessions of 51 minutes during 2 months of acceptance and 

commitment treatment. While the control group did not receive such treatment. At the end, 

both groups were evaluated again. The results of analysis of covariance showed that in the post-

test stage, anxiety scores decreased significantly. Therefore, treatment based on acceptance and 

commitment has been effective on anxiety of mothers with children with autism spectrum 

disorder. The results emphasize the importance of using this intervention on anxiety in mothers 

with children with autism spectrum disorder and presenting new horizons in the clinical 

interventions of these mothers. 
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