
 ( بر علائم افسردگی 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 افسردگی مادران، احساس ناتوانی در ایفای نقش والدینی و وجود فرزند مبتلا به اختلال اتیسم در خانواده

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

طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون .اختلال طیف اتیسم انجام شد افسردگی مادران دارای فرزند با

بودند که از   1931با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل  کلیه مادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم شهر تهران در سال

نفر( و گروه 11ان حجم نمونه انتخاب، و در دو گروه آزمایش)مادر دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم به عنو 93بین جامعه هدف

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

ی بر پذیرش و تعهد ماه  درمان  مبتن 2دقیقه ای در طول  51جلسه ی  1های گروه آزمایش به مدت گرفتند ، سپس آزمودنی

دریافت 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 افسردگی کاهش معناداری داشته است. بنابراین درمان مبتنی 

ش و تعهد بر افسردگی امادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم مؤثر بوده است. نتایج بر اهمیت کاربرد این مداخله  بر بر پذیر

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

 رمان پذیرش و تعهد.، دافسردگی اتیسم،  واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه

 و اجتماعی تعامل و ارتباطی هایمهارت در کیفی نقایص پایداری با که است 2تحولی -عصب اختلال یک 1اتیسم اختلال طیف

این  (.2311 ،9آمریکا روانشناسی انجمن) شودمی شناخته محدود هایفعالیت و علائق رفتاری، هایالگوی از اعم ایکلیشه رفتار

های مختلف شناختی، رفتاری، عاطفی و یادگیری آسیب اختلال قبل از سه سالگی به وجود می آید و عملکرد فرد را در زمینه

 (.1931؛ به نقل از رضایی وخانجانی، 2333، 5پذیر می سازد )کریسکو و راترفورد

                                                             
1 . Autism spectrum Disorder 
2 . Neurodevelopmental Disorders 
3 American Psychiatric Association 
4 Krysko& Rutherford 



های مدتی  که بر  خانواده می گذارد جز ناتوانیاختلال طیف اتیسم به دلیل پیامدهای نامطلوب و تاثیرات شدید و طولانی 

(. داشتن کودک با اختلال طیف اتیسم باعث از 2335، 1شدید به حساب می آید)دیچس، ویلدر، سادویکس و اوبیکور و آلگوزین

 ده  میشود و تولد کودک با معلولیت جسمی و هیجانی مانند اختلال طیف اتیسم در هر خانواهم پاشیدگی نظام خانواده می

تواند پیامدهای نامطلوب تلقی شود و احتمالا تنیدگی، سرخوردگی، افسردگی و 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، 

(. مادران به علت داشتن 1،2311نشناختی که عمدتا ماهیت تخریب کننده دارند، مواجه می شوند)واینراقتصادی، هیجانی و روا

نقش مراقبتی مسئولیت بیشتری در قبال فرزند با اختلال طیف اتیسم خود دارند و در نتیجه مشکلات روانی بیشتری به خصوص 

( در 1931(. نوری)2331، 7ل، کاندی،چانگ، جراح و شوکریکانکی، تروسداکنند)مکافسردگی و اضطراب زیادی را تجربه می

پژوهشی با عنوان مقایسه کیفیت زندگی و افسردگی در مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم و عادی نشان داد که مادران 

یفیت زندگی ککودکان با اختلال طیف اتیسم علائم افسردگی بیشتری نسبت به مادران  کودکان عادی تجربه می کنند. و سطح 

 ومادران دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی پایین تر می باشد.

 یا کاهش گناه انرژی،احساس کاهش لذت وخوشی، دادن دست از خلقی یهابا نشانه که است متعارف روانی اختلال افسردگی

 این مشکلات می آید اضطراب از هایینشانه با افسردگی اغلب .میگردد ظاهر کم تمرکز و واشتها خواب در اختلال خودارزشمندی،

می گردد.)لطفی،  روزمره مسئولیتهای فردی و یهاتوانایی در اساسی نقص به منجر باشد که کننده عود یا مزمن است ممکن

 (. ا 1931رسولی، کرمی، ولایی و حسنی؛ 

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

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

اخیرا در مرکز توجه پژوهشگران ( است که ACTرفتاری شکل گرفته، درمان پذیرش وتعهد )-های شناختیاز گسترش درمان

( یکی از رویکردهای جدید رفتار درمانی است. در این درمان از ACTقرار 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 مدی در درمان جویان ارتقاء یابد. انعطاف پذیری روان شناختی به توانایی تماس با لحظه لحظهشناخت

 (.1935و لج، ترجمه میرزایی و نو نهال های برگزیده ی فرد است..) فلکسمندر رفتار اشاره دارد، رفتاری که هم سو با ارزش

أثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( در پژوهشی با عنوان ت1931اورنیا و زمیدانی)در همین راستا براتیان، کاظمی، د

(ACT) ر مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد ببه این نتیجه رسیدند که  بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

( در پژوهشی با عنوان اثر بخشی گروه درمانی 1931است. صبور و کاکا برایی)کیفیت زندگی مادران کودکان سرطانی مؤثر  بهبود

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

 وکرجینا، آندرو. ک ای نمرات کلی علائم شدت درد،افسردگی واسترس گروه آزمایش دارد.مبتنی بر پذیرش وتعهد تاثیر معنادار

(در پژوهشی با عنوان کاربرد درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افسردگی ناشی از ترومای جنسی در یک زن 2311) 1وجی

 های افسردگی در او شد وباعثنشانه نظامی به این نتیجه رسیدند که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش باعث کاهش چشمگیر

 افزایش توانایی او در کنترل فعلی احساساتش شد. 

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

کند. ولی از طرفی خیلی از عموم نسبت به  در این مادران را چه برای خود مادران چه برای دیگر اعضای خانواده مشخص می

مصرف داروهای ضد افسردگی و اضطراب نگرشی منفی دارند، از این نقش مداخلات روانشناختی در کاهش علائم افسردگی و 

( از جمله ACT(. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )2333، 3اضطراب در این مادران پررنگ تر می شود)جورم، مورگان وهتریک

مداخلات روانشناختی است که به معنای رضایت از زندگی به دست آوردن آن چه داریم نیست بلکه به معنای رضایت از تجارب، 
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(. با کمک به مادران 1931های هیجانی منفی است)آشجع، فرحبخش، سدرپوشان وستوده، ها و مواجهه با موقعیتپذیرش آن

ها یاد می گیرند برخی از موانع زندگی شان هایی مثل تمایل و پذیرش آنکودکان با اختلال طیف اتیسم و آموزش تکنیک

(. با توجه به آنچه ذکر شد فرضیه زیر 1931ها بپردازند)حیدریان سامانی، سجادیان وحیدری شادهی، راشناسایی کنند و به آن

 قابل تدوین است:

 روش 

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

 بود. 1931ساله با اختلال طیف اتیسم مراکز درمانی و توانبخشی شهر تهران در سال  15تا  1مادران  پسر

مادر دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم با روش نمونه گیری در دسترس از موسسه  توانبخشی تهران به عنوان  93تعداد 

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

ماه درمان مبتنی بر پذیرش  2دقیقه ای در طول  51جلسه  1. گروه آزمایش در مقیاس افسردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفتند.

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

 آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.

 ابزار

 1335توسط بک تدوین شد و در سال  1319شدت افسردگی در سال  برای سنجشپرسشنامه این پرسشنامه ی افسردگی بک: 

بالاترین نمره در این . میگیرد 9ماده میباشد و هر ماده نمره ای بین صفر تا  21مورد تجدید نظر قرار گرفت. این مقیاس شامل 

مورد سنجش عبارتند از:  هایحالت سنجد.است. هر یک از مواد این پرسشنامه یکی از علائم افسردگی را می 19پرسشنامه

ایایی پ تصمیمی.گیری و بیغمگینی، بدبینی، احساس شکست خوردگی، نارضایتی، احساس گناه کاری، خودآزاررسانی، کناره

 ،17/3زاده ضریب آلفای این پرسشنامه را  قاسم(. 1331)بک، گزارش شده است 11/3با میانگین  11/3تا  51/3بازآزمایی آن از 

در ایران دابسون و گزارش کردند.39/3و همبستگی آن با ویرایش اول پرسشنامه افسردگی بک را 75/3ی آن را ضریب بازآزمای

را برای دانشجویان و ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته را 39/3را برای بیماران سرپایی و  32/3ضریب آلفای ، محمدخانی 

 (.1931)رجبی و کار جو کسمایی.دست آورده اند به 39/3

 نتایج

 یففرزند با اختلال ط یمادران دارا یبر علائم افسردگ (ACT) و تعهد یرشبر پذ یدرمان مبتن اثربخشی بررسی منظور به

 یسم، از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج مربوط به اجرای این آزمون در ادامه ارائه شده است.ات

 کنترل گروه در گروه آزمایش و یافسردگ مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج .1جدول

 Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات
سطح 

 معناداری 

 اندازه اثر

 371/3 331/3 121/1229 112/1233 1 113/1231 پیش آزمون

 511/3 331/3 515/17 122/11 1 122/17 یافسردگ

    371/3 21 117/21 خطا

     21 111/1271 کل

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

می باشد  31/3است و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر از  511/17بدست آمده برابر با  Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار 

(31/3>p از این رو فرض .).صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد  



 بحث و نتیجه گیری

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

م افسردگی مادران دارای فرزند ( بر علائACTو تعهد) درمان مبتنی بر پذیرشهای این پژوهش نشان داد که یافته. بود اتیسم

(، 1931(، صبور و کاکا برایی)2335های برانستتر و همکاران)های این پژوهش با پژوهشیافتهبا اختلال طیف اتیسم موثر است. 

( همسو بود. همچنین با پژوهش  بلک 2311(، روبین، والسر،وهمکاران )2311(، بلک و همکاران)1939رجبی و یزد خواستی )

(  که اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر روی مادران کودکان دارای اختلال اتیسم انجام شده، 2331یز)لج و ه

همسو می باشد. نتایج پژوهش آنها بیانگر کاهش افسردگی، شاخص شدت کل و سلامت عمومی بود. در راستای تبیین این 

یرش و تعهداحساس ناراحتی و افسردگی را می توان به عنوان درد طبق نظر درمان مبتنی بر پذفرضیه همچنین می توان گفت 

های نامساعد زندگی اتفاق می افتند. به عقیده هیز تمام های روانی سازگارانه که در مقابل موقعیتدر نظر گرفت یعنی تجربه

ثل مرگ کسی که دوستش ها )مها و فقداناهداف افراد در یک زندگی پر نشاط و سر زنده قابل دسترسی نیستند و شکست

 ها شاید دردناک باشند اما آسیبهای کاری ومالی و...( بخش غیر قابل اجتناب زندگی هستند این موقعیتدارند ویا ورشکستگی

فرد  هایزا و زهر آگین نیستند و مانع زندگی ارزشمند نمی شوند آنچه سلامت روانی افراد را به خطر می اندازد نتیجه ی تلاش

 (.2337ناب، فرار یاکنترل کردن افسردگی یا سایر مشکلات روان شناختی است)زتل، برای اجت

 هاتعداد اندک آزمودنی، پسر یتجنسمادران دارای فرزند با های پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی از جمله محدودیت

و همچنین به دلیل  بودای در حوزه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد محدود بودن تعداد جلسات مداخلهو  در این پژوهش

نتایج احتیاط  پذیریتعمیمبنابراین شایسته است که در  محدودیت زمانی و مکانی پژوهشگران برای آزمون پیگیری فرصت نیافت.

ر د شودبیشتری انجام شود. همچنین پیشنهاد می عداد جلساتو ت با حجم نمونههای بعدی . پژوهششودشود. پیشنهاد می

 های آتی از آزمون پیگیری استفاده شود.پژوهش

 منابع

(. اثربخشی روش مداخله حساسیت زدایی با حرکات چشم و باسازی شناختی بر بهبود 1931رضایی، سعید و خانبانی، مهدی )
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Abstract 

Having a child with autism in families can lead to mothers' depression, inability to play a 

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

effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on depression in mothers with 

children with autism spectrum disorder. The present study was a pre-test and post-test with a 

control group. Autism spectrum was in Tehran in 1931. Among the target population, 93 

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). At 

first, each group was evaluated using Beck Depression Inventory, then the subjects in the 

experimental group received 1 sessions of 51 minutes during 2 months of treatment based on 

acceptance and commitment. While the control group did not receive such treatment. In the 

end, both groups were evaluated again. The results of analysis of covariance showed that in the 

post-test phase, depression scores decreased significantly. Therefore, treatment based on 

acceptance and commitment has been effective on depression in mothers with children with 

autism spectrum disorder. The results emphasize the importance of using this intervention on 

depression in mothers with children with autism spectrum disorder and provide new horizons 

in the clinical interventions of these mothers. 
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