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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عالیم اضطراب فراگیر
مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم انجام شد .در این پژوهش کهه از نهون نیمهه آزمایشهی بها
پیشآزمون -پس آزمون و گروه کنترل بود 16 ،نفر از مادران کودکان مبهتال بهه اخهتالل طیهف اوتیسهم
دارای پرونده در بهزیستی شهر سبزوار به روش نمونهگیری در دسترس انتخهاب و بهه تدهادف در دو
گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .سپس جلسات آموزشی برای افراد گروه آزمهایش ،بهه رهورت
گروهی طی  8جلسه ،بر اساس بستهی درمانی هیز و همکاران اجرا گردید ،در حالیکه گروه کنتهرل در
معرض چنین مداخلهای قرار نگرفتند .شرکتکنندگان مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر ،پرسشهنامه
نگرانی ایالت پنسیلوانیا و پرسشنامه ابعاد نگرانی را تکمیل کردند .دادههای پژوهش به کمک نهرمافهزار
آماری  SPSSنسخه  24و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد .یافتههههای پهژوهش
حاضر نشان داد که درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش عالیم اضطراب فراگیر و نگرانی مهادران گهروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است ( .)p>0/05نتایج این مطالعه نشان داد کهه درمهان پهذیرش و
تعهد نقش مهمی در کاهش عالیم اضطراب فراگیر و نگرانی مادران کودکان مبتالبه اختالل طیف اتیسم
دارد و درمانگران می توانند از این رویکرد درمانی جهت کاهش عالیم اضطرابی مادران کودکان مبتال به
طیف اتیسم استفاده کنند.

کلید واژگان :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،اضطراب فراگیر ،اختالل طیف اوتیسم
 .1استادیار گروه روانشناسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران (نویسنده مسئول)
Mansoury_am@yahoo.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران
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مقدمه
امروزه اختاللهای عدبیرشدی جزو دسته ارلی بیماریهای کودکان قرار گیرند (رابری،
بهرامیپور ،قمرانی و یارمحمدیان .)1393 ،یکی از شایعترین آنها در دههههای اخیهر اخهتالل
طیف اتیسم 1میباشد (انجمهن روانپزشهکی آمریکها .)2013 ،2ایهن اخهتالل شهامل گروههی از
اختالل های پیچیده و ناهمگن است که با ناتوانی مداوم در برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی و
همچنین رفتار ،عالیق و فعالیتهای محدود و تکراری مشخص میشود (انجمهن روانپزشهکی
آمریکا2013 ،؛ سادوک ،سادوک و رویز.)2015 ،3
بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهد که اختاللهای اضطرابی از جملهه اخهتالل اضهطراب
فراگیر در این کودکان شایع میباشد (وان اسهتینزل ،بهوگلز و پهرین .)2011 ،4از سهوی دیگهر،
داشتن یک کودک مبتال به اختالل طیف اتیسم نیز پیامدهای کهارکردی ،بهداشهتی ،اجتمهاعی و
اقتدادی برای افراد مبتال ،خانوادهها ،معلمها و جامعه در پی دارد (بوشر ،سیداو ،نپ و منهدل،5
 )2014و همچنین یک تجربه ناتوانکننده برای آنها مهیباشهد (کارسهت و ونههک.)2012 ،6
برای مثال والدین کودکان مبتالبه اختاللهای طیف اتیسم محدود شدن تعامالت و فعالیتهای
اجتماعی خانواده ،کاهش خودکارآمدی والدینی ،کاهش شادکامی و رضایت زناشهویی ،کهاهش
انسجام ،سازگاری و کیفیت زندگی خانوادگی ،افزایش استرس والدینی ،افسهردگی ،اضهطراب،
بالتکلیفی ،نگرانی ،طالق ،فشار مالی و همچنین افزایش مشکالت جسمی و روانی را گهزارش
میکنند .با وجود این ،مادران اولین افرادی هستند که بهطور مستقیم بها کهودک ارتبهاط برقهرار
میکنند و پیامدهای آن میتواند سالمت جسمی ،روانی و همچنین کاردکرد شغلی آنهها را بهه
خطر اندازد (آلیاج2017 ،7؛ بوشر و همکاران2014 ،؛ سلیمی ،عباسی ،زهراکار ،طامه و داورنیها،
1396؛ کارست و ونهک2012 ،؛ کوشا ،علیزاده عطار و شعار2016 ،8؛ وبستر ،فیلهر ،وبسهتر و
)1. Autism Spectrum Disorder (ASD
)2. American Psychiatric Association (APA
3. Sadock, Sadock, & Ruiz
4. Van Steensel, Bogels, & Perrin
5. Buescher, Cidav, Knapp, & Mandell
6. Karst & Van Hecke
7. Aliaj
8. Kousha, Alizadeh Attar, & Shoar
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الول2004 ،1؛ ویهتالف ،ویهههورن ،تیلهور و وارن2014 ،2؛ همههدی2017 ،3؛ هیگینهز ،بیلههی و
پیرس.)2005 ،4
یکی دیگر از مشکالت روانشناختی شایع در والدین افراد مبهتال بهه اخهتالل طیهف اتیسهم
عالیم اضطراب فراگیر 5میباشد (پیون ،چیس ،لندا ،وزورک ،گیل 6و همکاران .)1991 ،اختالل
اضطراب فراگیر ،یک اختالل روانی بسیار شایع ،مزمن ،پرهزینهه و نهاتوانکننهده اسهت کهه بها
نگرانی و اضطراب بیش از حد و پایدار درباره رویدادهای روزمره درونی و بیرونی ،همهراه بها
شکایات روانشناختی و جسمانی مثهل برانگیختگهی ،بهیقهراری ،خسهتگی ،مشهکالت تمرکهز،
تحریک پذیری و مشکالت خهواب شهناخته مهیشهود (بهارلو و دیورنهد2014 ،7؛ کهویجپرس،
سیبراندیج ،کول ،هوبرز ،برکینه  8و همکهاران2014 ،؛ خهدایاری فهرد ،مندهوری ،بشهارت و
غالمعلی لواسانی .)1396 ،نگرانهی بههعنهوان زنجیهرهای از افکهار و تدهاویر دارای درونمایهه
عاطفی منفی نسبتاً کنترلناپذیر تعریف شده است و بر تالش جههت اشهتغال و مسهئلهگشهایی
روانی در مورد موضوعات واقعی یا خیالی داللت دارد ،پیامدهای آن نامعلوم اسهت ،امها شهامل
یک یا چند پیامد منفی میشود (برکووک ،رابینسون ،پروزینسکی و دیپری.)1983 ،9
افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر درباره رویدادهای آینهده ،خطاههای گذشهته ،مسهایل
مالی ،سالمت خود و عزیزانشان (بیدل ،بولیک و استنلی ،)2012 ،10عملکهرد شهغلی و روابه
خود ،نگران هستند .پیون و همکاران ( )1991نشان دادند کهه شهیون طهول عمهر اخهتاللههای
اضطرابی و اختالل اضطراب فراگیر در والدین افراد مبهتال بهه اتیسهم بههترتیه

 23/5و 12/3

دررد میباشد .سیمسک و کروگلو )2012( 11با بررسی مشهغلهههای فکهری والهدین کودکهان
1. Webster, Filer, Webster, & Lovell
2. Weitlauf, Vehorn, Taylor, & Warren
3. Hemdi
4. Higgins, Bailey, & Pearce
5. generalized anxiety
6. Piven, Chase, Landa, Wzorek, & Gayle
7. Barlow & Durand
8. Cuijpers, Sijbrandij, Koole, Huibers, & Berking
9. Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & DePree
10. Beidel, Bulik, & Stanley
11. Simseka & Koroglu
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مبتال دریافتند که بیشترین نگرانی آنها ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه فرزندانشان اسهت .آنهها
نگران هستند اگر یکی از آن ها یا هر دو فوت کنند ،چه کسی از فرزندشهان مراقبهت مهیکنهد.
بررسی ادبیات پژوهش نیز نشان میدهد که مشکالت رفتاری کودکهان مبهتال بهه اخهتاللههای
طیف اتیسم ،مشکالتی را در پرورش آنها به وجود میآورد و استرس فراوانی بر والهدین ایهن
کودکان بهخدوص مادران وارد میکند و باعث سطوح باالی اضهطراب ،اسهترس و بالتکلیفهی
در آنها میشود (وبستر و همکاران.)2004 ،
مداخله های متعددی از جمله مداخله های حمایتی ،شناختی رفتاری ،آموزش مدیریت خلق
منفی (ریاحی ،خواجهالدین ،ایزدی مزیدی ،عشرتی و نقدینسه  )1390 ،و الگهوی تعهامالت
والد-کودک (کوگل ،بیمبل و شرایبمن )1996 ،1برای مادران کودکهان مبتالبهه ایهن اخهتاللهها
استفاده شده است .یکی از مداخلههای دیگری که می تواند در مورد ایهن مهادران مورداسهتفاده
قرار گیرد ،درمان پذیرش و تعهد 2میباشد .این نون درمان ،یکی از درمانهای موج سوم اسهت
که به لحاظ فلسفی ،ریشه در زمینهگرایی عملکردی 3دارد و مبتنی بر نظریه چهارچوب رابطهه
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است .درمان پذیرش و تعهد به زبان ساده ،مداخلهای شناختی و رفتاری است که از فرآیندهای
پذیرش و ذهن آگاهی و فرآیندهای تعهد و تغییر رفتار ،جهت ایجاد انعطافپذیری روانشناختی
استفاده می کند .این درمان در تالش برای سهاخت فرآینهدهای پهذیرش و آگهاهی ذهنهی گهام
برمیدارد که تفسیر بیش از حد (غیرضروری) گفتار را تضعیف کرده تا رویکهردی آگاهانههتهر،
حاضرتر ،منعطفتر به تجارب روانهی را ایجهاد کنهد (هیهز ،لهوین ،پهالمویالرداگها ،ویلیهت و
پیستورلو .)2013 ،5در واقع ،هدف ارلی این درمان انعطافپذیری روانشهناختی اسهت و همهه
ارول یا فرآیندهای روانشناختی دیگر به ایجاد آن کمهک مهیکننهد (هیهز ،پیسهتورلو و لهوین،
 .)2012در درمان پذیرش و تعهد ،شش فرآیند ارلی و زیربنهایی (گسهلششهناختی ،پهذیرش،
تماس با لحظه حال ،خود بهعنوان زمینه ،ارزش ها و عمل متعهدانهه) کهه در واقهع فرآینهدهای
ذهن آگاهی و تغییر رفتار محسوب میشوند و با یکدیگر مرتب هستند ،با هم ترکیه شهده تها
1. Koegel, Bimbela, & Schreibman
)2. Acceptance and Commitment Therapy (ACT
3. functional contextualism
)4. Relational Frame Theory (RFT
5. Hayes, Levin, Plumb-Vilardaga, Villatte, & Pistorello
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انعطاف پذیری روانشناختی شکل بگیرد (هیز و همکاران2012 ،2013 ،؛ رویهز2012 ،؛ بلکلهج،
باند و فلکسمن ،2011 ،1ترجمه میرزایهی و نونههال .)1394 ،از طریهق شهش فرآینهد یادشهده،
مراجعان به سمت گشوده بودن و دعوت از همه نون تجهارب تلهخ و شهیرین اعهم از افکهار و
احساسات گوناگون هدایت میشوند و مراجعان می آموزند که تهأثیر زبهان را در سهطح تحهت
الفظی کاهش دهند (دریافت و درک پیام در ظاهر یک جمله و ادغام آن گفته با محتوای آن) .با
این کار فرد بر اساس ارزش های فردی و نه رویدادهای درونی شخدی ،اقدام به عمل میکنهد
(استودارد و اَفری.)2014 ،2
اثر این درمان بر طیف گستردهای از مشکالت بالینی از جمله اختاللهای اضطرابی ،اختالل
وسواس-اجبار و اختاللهای مرتب  ،اخهتالل اسهترس پهساز سهانحه ،درد مهزمن ،افسهردگی،
مدرف مواد ،عالیم روانپریشی (میهری و مندهوری )1396 ،و همچنهین کیفیهت و سهازگاری
زناشویی زوجها (حیدریانفر ،امانالهی ،خجستهمهر و ایمانی )1394 ،مورد بررسی قرار گرفتهه
است .با وجود این ،مطالعهای در زمینه اثر این درمان بر عالیم اضطراب فراگیر مادران کودکهان
مبتالبه اختالل طیف اتیسم مشاهده نگردید ،اما بلکلهیج 3و هیهز ( )2006گهزارش کردنهد کهه
آموزش پذیرش و تعهد میتواند سب

بهبود پریشانی روانشناختی (افسردگی ،سالمت عمهومی

و شاخص شدت کلی) والدین کودکان مبتال به اتیسهم شهود .جهوادی )2014( 4نشهان داد کهه
درمان پذیرش و تعهد اثر معنادری بر کهاهش پریشهانی روانشهناختی (افسهردگی و اضهطراب)
مادران کودکان مبتال به اتیسم دارد .پودرا ،سینها و اوربی )2015( 5دریافتند که درمان پذیرش و
تعهد اثر معناداری بر اضطراب حالت ،افسردگی ،انعطافپذیری روانشناختی و کیفیهت زنهدگی
والدین کودکان و نوجوانان مبتال به اخهتالل ههای طیهف اتیسهم دارد .نتهایج مربهوط بهه سهایر
رویکردهای موج سوم نیز نشان میدههد کهه ایهن درمهانهها در افهزایش سهالمت و بهزیسهتی
روانشناختی مادران مؤثر بودهاند .برای مثال ،دیکنز ،فیشر ،تیلور ،لمبرت و میودراگ )2014( 6با
1. Bellagh, Band, & Flexman
2. Stoddard & Afari
3. Blackledge
4. Javadi
5. Poddar, Sinha, & Urbi
6. Dykens, Fisher, Taylor, Lambert, & Miodrag
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بررسی اثر ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بهعنوان یکی دیگر از درمانهای موج سهوم بهر
پریشانی های مادران کودکان مبتالبه اتیسم و ناتوانیهای دیگر دریافتند که این درمان منجهر بهه
کاهش قابل توجه استرس ،افسردگی و اضطراب و همچنین بهبود خواب و رضهایت از زنهدگی
این مادران میشود .رایان و احمد )2017( 1گزارش کردند که ذهن آگهاهی اثهر معنهیداری بهر
استرس ،اضطراب و افسردگی والدین کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم دارد .این مطالعهه در
پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا درمان پذیرش و تعههد بهر عالیهم اخهتالل اضهطراب
فراگیر مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم اثر دارد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل است .جامعهه آمهاری
این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم شهر سهبزوار بهود .نمونهه
مورد بررسی شامل  16نفر از مادران کودکان مبتال به اختالل طیهف اوتیسهم ،دارای پرونهده در
بهزیستی شهر سبزوار بودند که به روش نمونهگیری در دسترس انتخهاب و بهه تدهادف در دو
گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .معیارهای ورود به نمونه مورد بررسی عدم شرکت ههم
زمان در برنامههای درمانی دیگر و رضایت آگاهانه شرکتکنندگان بود .معیارههای خهروج نیهز
شامل غیبت بیش از یک جلسه در درمهان ،شهرکت همزمهان در سهایر برنامههههای دارویهی و
غیردارویی و عدم تمایل شرکتکنندگان به ادامه همکاری بود .مالحظات اخالقی این پهژوهش
شامل رضایت آگاهانه افراد برای شرکت در پهژوهش ،تاکیهد بهر محرمانهه مانهدن اطالعهات و
اجتناب از آسی

رساندن به آنها بود .هر چند پژوهشگر در ردد بهود تعهداد نمونهه بیشهتری

داشته باشد ،اما این امکان به سب

کم بودن تعداد افراد جامعه تحت پوشهش ،افهت دو نفهر از

شرکت کنندگان در گروه آزمایش و همچنین عدم تمایل برخهی از مهادران بهه شهرکت در ایهن
پژوهش مقدور نبود .پس از انجام هماهنگیهای الزم بها بهزیسهتی ،مراکهز تهوانبخشهی شههر
1. Rayan & Ahmad
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سبزوار و مادران ،با استفاده از ابزارهای پهژوهش از آنهها پهیشآزمهون بهه عمهل آمهد .سهپس
مداخالت درمانی بر اساس رویکرد پذیرش و تعهد (هیهز و التراسهال 1و ویلسهون )2003 ،2بهه
مدت  8جلسه  90دقیقهای به رورت هر هفته یک جلسه ،در بهزیستی شهر سبزوار برای گروه
آزمایش به اجرا درآمد و برای گروه کنتهرل ههیب برنامههای اجهرا نشهد .در پایهان ایهن دوره از
جلسات ،از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و در نتایج پیشآزمون و پسآزمون دو گروه با
یکدیگر مقایسه شد .به منظور رعایت ارول اخالقی ،مادران گهروه کنتهرل نیهز ،پهس از پایهان
پژوهش بهمدت  8جلسه تحت درمان پذیرش و تعهد قرار گرفتند .دادههای پژوهش به کمهک
نرمافزار آماری  SPSSنسخه  24و با استفاده از شاخصهای آمار توریفی (میانگین و انحراف
استاندارد) و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند.

ابزار پژوهش
مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر :3ابزاری  7سهؤالی مهیباشهد کهه توسه اسهپیتزر،
کرووانکه ،ویلیامز و الو )2006( 4ساخته شده است .این مقیهاس بهر روی یهک مقیهاس چههار
درجهای از رفر (هیب وقت) تا ( 3تقریباً هر روز) نمرهگذاری میشود .ضهری
به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ)  0/92و ضری

اعتبهار آزمهون

اعتبار بهه روش بازآزمهایی آن 0/83

گزارش شده است .عالوه بر این ،آنها گزارش کردند که مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر
از روایی سازه ،مالکی ،عاملی و رویهای خوبی برخوردار میباشد (اسپیتزر و همکاران.)2006 ،
مندوری ( )1396اعتبار نسخه فارسی آزمون را به روش همسانی درونهی برابهر  0/89گهزارش
کرده است .همچنین ،ضری

آلفای نیمه اول ،دوم و همبستگی بین دونیمه بهترتی

برابر ،0/86

 0/76و  0/74بوده اسهت .نتهایج تحلیهل عهاملی تأییهدی نیهز بیهانگر شهاخصههای خهوب و
رضههایتبخههش ( GFI=0/98 ،RFI =0/98 ،IFI=0/99 ،NNFI=0/99 ،NFI=0/99 ،CFI=0/99و
 )RMSEA=0/062این مقیاس بوده است.
1. Strosahl
2. Wilson
3. Generalized Anxiety Disorder-7- item (GAD-7) scale
4. Spitzer, Kroenke, Williams, & Lowe
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پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا :1ابزاری  16سهؤالی اسهت کهه توسه مههیهر ،2میلهر،3
متزگر 4و برکووک ( )1990تدوین شده است .این پرسشنامه از نون لیکرت پنج درجهای اسهت
و در دامنهای از ( 1به هیب وجه) تا ( 5بسیار زیاد) نمرهگذاری میشود .اعتبار آزمون بهه روش
همسانی درونی  0/86-0/93گزارش شده است .اعتبار آن به روش بازآزمایی نیز در طول یهک
دوره دو تا  10هفتهای  0/74-0/93گزارش شده است .بهعالوه ،ایهن پرسشهنامه دارای روایهی
همگرا و واگرای خوبی است (مهیر و همکاران .)1990 ،در پژوهش مندوری ( )1396حاضهر
اعتبار آزمون به روش همسانی درونی برابر  0/87گزارش شده است .همچنین ،ضهری
نیمه اول ،دوم و همبستگی بین دو نیمه بهترتی

آلفهای

برابهر  0/78 ،0/76و  0/76بهوده اسهت .نتهایج

تحلیل عاملی تأییدی انجام شده نیهز بیهانگر شهاخصههای خهوب و رضهایتبخهش (،CFI=0/98
 GFI=0/95 ،RFI0/97 ،IFI=0/98 ،NNFI=0/97 ،NFI=0/97و )RMSEA=0/065
بوده است.
6

5

پرسشنامه ابعاد نگرانی  :ابزاری  25مادهای است که توس تالیز ،آیزنک و متیهوز ()1992
ساخته شده است .همچنین ،متشکل از  5خردهمقیاس نگرانهی دربهاره روابه  ،عهدم اطمینهان،
بیهدفی آینده ،کار و مالی است .این پرسشنامه از نون لیکرت پنج درجهای است و در دامنهای از
رفر (به هیب وجه) تا ( 4شدیداً) نمرهگذاری میشود .آنها نشهان دادنهد کهه بهین ابعهاد نگرانهی
همبستگی معناداری وجود دارد .بهعالوه ،همبستگی معناداری بین این پرسشنامه و مقیاس رهفت
پرسشنامه اضطراب حالت-رفت اسپیلبرگر وجود دارد .در ایران اعتبار آزمون بهه روش همسهانی
درونی (آلفای کرونباخ) برای شاخص کلی و خردهمقیاسههای آن بههترتیه

،0/85 ،0/82 ،0/94

 0/87 ،0/89و  0/89گزارش شده است (مندوری و بخشیپور رودسری.)1389 ،
بسته درمان پذیرش و تعهد :جلسات درمهان پهذیرش و تعههد بهر اسهاس کتهاب درمهان
پذیرش و تعهد هیز و همکاران ( )2003تدوین گردید .محتوای جلسات درمهانی در جهدول 1
ارایه شده است.
)1. Penn State Worry Questionnaire (PSWQ
2. Meyer
3. Miller
4. Metzger
)5. Worry Domains Questionnaire (WDQ
6. Tallis, Eysenck, & Mathews
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جدول  .1محتوای جلسات درمان پذیرش و تعهد
محتوا
جلسات
خوشامدگویی و آشنایی و معارفهٔ اعضای گروه با درمانگر و با یکدیگر ،بیان احساسات افراد قبل از
اول
آمدن به جلسه ،دلیل آمدن به این جلسه و انتظاری که از جلسات درمانی دارند ،بیان تجارب مشابه
قبلی ،بیان قوانینی که رعایت آنها در گروه الزامی است .ازجمله :بهموقع آمدن ،عدم غیبت ،انجام
تکالیف و  ،...بیان ارل رازداری و احترام متقابل اعضای گروه به یکدیگر با بیان موضون پژوهش و
اهداف آن و بیان این موضون که روی اهداف فکر شود؛ ارائهٔ کلی مطال آموزشی پیرامون پذیرش
و تعهد و نتایج آن ،اجرای پیشآزمون
دوم توضیح و بیان این ارل که چرا نیاز به مداخالت روانشناختی احساس میشود؟ با ایجاد امید و انتظار
درمان در کاهش این فشارها ،بیان ارل پذیرش و شناخت احساسات و افکار پیرامون مشکالت،
آگاهیبخشی در این زمینه که افکار را بهعنوان افکار و احساسات را بهعنوان احساسات و خاطرات را
فق بهعنوان خاطره بپذیریم ،ارائهٔ تکلیف در زمینه پذیرش خود و احساسات ناشی از بیماری
سوم بررسی تکالیف جلسه قبل با رحبت کردن درباره احساسات و افکار اعضای گروه ،آموزش این
مطل که اعضا ،بدون قضاوت در مورد خوب یا بد بودن افکار و احساسات خود ،آنها را بپذیرند
با آموزش و شناخت هیجانات و تفاوت آنها با افکار و احساسات ،ارائهٔ تکلیف اینکه چقدر خود
و احساسات خود و چقدر دیگران و احساسات دیگران را میپذیریم؟
چهارم بررسی تکالیف ،ارائهٔ تکنیک ذهنآگاهی و تمرکز بر تنفس ،ارائه تکنیک حضور در لحظه و توقف
فکر ،تأکید دوباره بر ارل پذیرش در شناخت احساسات و افکار ،تأکید بر شناخت احساسات و
افکار با نگاهی دیگر ،تکالیف با رویدادهای زندگی (آزار دهنده) را بهنوعی دیگر نگاه کنیم
پنجم آموزش و ایجاد شناخت در خدوص تفاوت بین پذیرش و تسلیم و آگاهی به این موضون که آنچه
نمیتوانیم تغییر دهیم را بپذیریم ،شناخت موضون قضاوت و تشویق اعضا به اینکه احساسات خود
را قضاوت نکنند ،ارائهٔ این تکنیک که با ذهنآگاه بودن در هر لحظه از وجود احساسات خودآگاهی
یابند ،فق شاهد آنها باشند ولی قضاوت نکنند ،ارائه تکلیف خانگی ذهنآگاهی همراه با پذیرش
بدون قضاوت
ششم ارائه بازخورد و نظرسنجی کوتاه از فرآیند آموزش ،درخواست از اعضای گروه جهت برونریزی
احساسات و هیجانات خود در خدوص تکالیف جلسه قبل ،آموزش و ارائهٔ ارل تعهد و لزوم آن
در روند آموزش و درمان (آموزش تعهد به عمل یعنی بعد از انتخاب مسیر ارزشمند و درست در
خدوص رسیدن به آرامش یا قبول هر رویدادی در زندگی ،به آن عمل کنیم و خود را نسبت به
انجام آن متعهد سازیم) ،ارائه تکنیک توجه انتخابی برای آرامش بیشتر در خدوص هجوم افکار
خودآیند منفی ،تمرین مجدد ذهن آگاهی به همراه اسکن بدن
هفتم ارائه بازخورد و جستجوی مسائل حلنشده در اعضای گروه ،شناسایی طرحهای رفتاری در
خدوص امور پذیرفتهشده و ایجاد تعهد برای عمل به آنها ،ایجاد توانایی انتخاب عمل در بین
گزینههای مختلف ،بهگونهای که مناس تر باشند نه عملیتر
هشتم بررسی تکالیف ،جمعبندی مطال  ،اخذ تعهد از اعضا جهت انجام تکالیف پس از پایان دوره ،ارائه
بازخورد به اعضای گروه ،قدردانی و سپاسگزاری از حضورشان در جلسات ،اجرای پسآزمون
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یافتهها
میانگین سنی مادران گروه آزمایش و کنتهرل بههترتیه

برابهر  )5/87( 33/25و )9( 38/25

بود .وضعیت تحدیلی مادران گروه آزمایش و کنترل راهنمایی ،سیکل و دیپلم بود .کلیه مادران
به استثنای یکی از آنها (طالق گرفته) متأهل بودند .طبقه اجتماعی مادران دو گروه نیز متوس
به پایین ،متوس و باال بود .جنسیت  6و  2نفر از کودکان مادران گروه آزمایش و  7و  1نفهر از
کودکان مادران گروه کنترل بهترتی

پسر و دختر بود .نتایج آزمون خیدو نیز نشان داد که بهین

دو گروه در وضعیت تأهل ( ،) =1/06 ،p<0/05وضعیت اشهتغال ( ،) =1/33 ،p<0/05طبقهه
2

2

اجتماعی ( )2=1/66 ،p<0/05و سطح تحدیالت ( )2=1/03 ،p<0/05تفاوت معنیدار وجهود
ندارد .در جدول  2یافتههای توریفی (میانگین و انحرافمعیار) مربوط بهه متغیرههای پهژوهش
گزارش شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی مربوط به متغیر اضطراب فراگیر و نگرانی
متغیر
اضطراب فراگیر
نگرانی آسی شناختی
نگرانی غیرآسی شناختی

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

9/87

3/09

5

3/16

کنترل

11/25

4/43

12/87

4/64

آزمایش

52/12

8/13

46/37

4/17

کنترل

49/62

8/86

54/12

7/67

آزمایش

49/25

14/19

34

9/24

کنترل

57

17/83

57/37

16/74

برای بررسی پیشفرضهای نرمال بودن توزیع دادهها و همگنی واریانس متغیرها از آزمهون
شاپیرو -ویلک و آزمون لون استفاده گردید .نتایج آزمون شهاپیرو -ویلهک بهرای ههیب یهک از
متغیرهای پژوهش معنیدار نبود ( ،)p<0/001بنابراین مهیتهوان نتیجهه گرفهت کهه متغیرههای
پژوهش دارای توزیع نرمال میباشند .نتایج آزمون لون نیز نشان داد که واریانس همه متغیرهای
پژوهش در بین دو گروه با یکدیگر تفاوت معنیدار ندارند ( ،)p>0/05بنابراین فرض همگنهی
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واریانسها پذیرفته میشود .نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان داد که اثهر کلهی گهروه معنهیدار
است ( .)F=20/84 ،p>0/0001از اینرو ،بین دو گروه حداقل در یکی از متغیرههای پهژوهش
تفاوت معنیدار وجود دارد .سرانجام ،آزمون یکسانی شی

خ رگرسیون نیز برای گهروهههای

آزمایشی و کنترل بهجز نگرانی یکسان بود ( .)p>0/05از اینرو ،استفاده از تحلیل کوواریهانس
چند متغیره بالمانع میباشد (جدول .)3
جدول  . 3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره مربوط به مادران دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر
اضطراب فراگیر و نگرانی
مجموع

منبع تغییرات
اضطراب فراگیر
نگرانی آسی شناختی
نگرانی غیرآسی شناختی

مجذورات

df

میانگین
مجذورات

گروه

121/25

1

121/25

خطا

44/26

11

4/02

گروه

143/16

1

143/16

خطا

123/09

11

11/19

گروه

1021/19

1

1021/19

خطا

621/91

11

56/53

F
30/13
12/79
18/06

سطح

مجذور

معناداری

اتا

0/0001

0/73

0/004
0/001

0/54
0/62

نتایج آزمون انجام شده مربوط به مقایسه پس آزمونهای دو گروه نشان میدهد که تفهاوت
معناداری بین دو گروه در عالیم اضطراب فراگیر (=0/73مجذور اتها،)F=30/13 ،p=0/0001 ،
نگرانی آسی شناختی ( =0/54مجذور اتا )F=12/79 ،p=0/004 ،و نگرانی غیرآسهی شهناختی
(=0/62مجذور اتا )F=18/06 ،p=0/001 ،وجود دارد و میانگین نمرههای گروه آزمایش در این
ابعاد بهطور معنیداری کمتر از گروه کنترل است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان پذیرش و تعهد اثر معنیداری بر عالیم اضهطراب
فراگیر مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم دارد .به عبارت دیگر ،یافتههای بهدست آمده
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نشان می دهد که این شیوه درمانی باعث کاهش عالیم اضطراب فراگیر ،نگرانی آسی شهناختی
و غیرآسی شناختی مادران این کودکان میشود .هر چنهد پژوهشهی همسهو یها نها ههمسهو بها
یافتههای پژوهش مشاهده نشد .با این وجود ،نتایج پژوهش حاضر همسو با یافتههای مطالعات
قبلی (بلکلیج و هیز2006 ،؛ جوادی2014 ،؛ پهودرا و همکهاران )2015 ،نشهان داد کهه درمهان
پذیرش و تعهد اثر معنیداری بر پریشانی روانشناختی مادران کودکان مبهتال بهه اخهتالل طیهف
اتیسم دارد .در مقابل بیگدلی گشنیزجانی ،عابدی و قمرائی ( )1394دریافتند که این درمان اثهر
معنیداری بر اضطراب مادران کودکان مبتال به این اختالل ندارد .از سوی دیگر ،نتایج پهژوهش
حاضر همسو با یافتههای مطالعات قبلهی (دیکنهز و همکهاران2014 ،؛ رایهان و احمهد)2017 ،
مربوط به سایر درمان های موج سوم (مثل ،ذهن آگاهی ،ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش اسهترس)
نشان داد که درمان پذیرش و تعهد اثر معنیداری بر کاهش بیخوابی مهادران کودکهان مبتالبهه
اختاللهای طیف اتیسم دارد .دیکنز و همکاران ( )2014دریافتنهد کهه ذههنآگهاهی مبتنهی بهر
کاهش استرس منجر به کاهش قابلتوجهه اسهترس ،افسهردگی و اضهطراب و همچنهین بهبهود
خواب و رضایت از زندگی این مادران میشود .رایان و احمد ( )2017گزارش کردند که ذههن
آگاهی اثر معناداری بر استرس ،اضطراب و افسردگی والدین کودکان مبهتال بهه اخهتالل طیهف
اتیسم دارد.
در تبیین نتایح فوق می توان گفت مادران کودکان مبتالبهه اخهتالل طیهف اتیسهم بهه سهب
ناتوانیهای عملکردی ،اختاللهای شناختی ،محدودیتهای انطباقی ،رفتارهای چالشبرانگیز و
همچنین پیشآگهی نامطلوب بیماری کودکشان بالتکلیفی بیشتر و متعاق

آن نگرانهی بیشهتری

را در مههورد حههال و آینههده فرزندشههان تجربههه مههیکننههد (بههرجیس ،حکههیم جههوادی ،طههاهر،
غالمعلیلواسهانی و حسهینخهانزاده1392 ،؛ کارسهت و ونههک2012 ،؛ هیگینهز و همکهاران،
 .)2005برای مثال ،سیمسک و کروگلو ( )2012با بررسی مشغلههای فکهری والهدین کودکهان
مبتال دریافتند که بیشترین نگرانی آنها ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه فرزندانشهان اسهت .آنهها
نگران هستند اگر یکی از آن ها یا هر دو فوت کنند ،چه کسی از فرزندشهان مراقبهت مهیکنهد.
پیون و همکاران ( )1991نیز نشان دادند که اختالل اضطراب فراگیر در والدین افهراد مبهتال بهه
اتیسم شایع است .همچنین ،این مادران انرژی روانی و زمان زیادی را ررف اجهرای فهرض و
گمانهای خود میکنند ،در نتیجه وقت زیادی را که باید ررف پذیرش واقعی و درمان کهودک
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کنند ،از دست میدهند (محمهدیپهور و یهاری2017 ،1؛ حهاتمی .)1393 ،از سهوی دیگهر ،در
اختالل های اضطرابی نیز سبک زندگی افراد بها اجتنهاب از مواجههه بها رویهدادهای اضهطراب
برانگیز محدودتر شده و به دلیل تأثیر بر تحول روانشهناختی و اجتمهاعی فهرد ،مهانع تعهامالت
بینفردی آنها میشود .هرچند رفتارهای اجتنابی با کاهش موقت اضهطراب همهراه اسهت ،امها
اختالل از بین نمیرود ،چراکه شخص نمیآموزد که میتواند بدون بروز پیامدی نهامطلوب ،بها
منبع اضطراب مواجه شود؛ یا اینکه قادر است با استرس ناشی از آن به شکلی مؤثر مقابله کنهد
(هاشمینس

علیآبادی .)1393 ،از این دیدگاه ،فرد مبتال به اختالل اضطراب فراگیهر بههجهای

رفتار سازنده ،مستعد درک تهدید ،پاسخ اجتنابی و ناتوانی است ،بهه همهین دلیهل از نگرانهی و
اضطراب مفرط رنج میبرد (دهشیری.)1391 ،
2

مطالعات دیگر نشان میدهد اجتناب تجربهای که تالشی برای اجتناب از افکهار ،احساسهات،
خاطرات و سایر تجربههای ناآشکار و ناخوشایند مهیباشهد (بلکلهج و همکهاران ،2011 ،ترجمهه
میرزایی و نونهال )1394 ،میتواند نقش مهمی در کاهش عالیهم اضهطراب فراگیهر داشهته باشهد،
بنابراین درمانی که بر پذیرش تجربهای و همچنین عمهل ارادی تأکیهد کنهد ،مهیتوانهد منجهر بهه
کاهش عالیم اضطراب فراگیر و بهبود کیفیت زندگی و عملکرد افهراد از جملهه مهادران کودکهان
مبتال به اختالل طیف اتیسم شود (رومر و اورسیلو .)2007 ،3در این میان ،به نظر میرسهد درمهان
پذیرش و تعهد میتواند بواسطه فرایندهای پذیرش و ذههن آگهاهی و فراینهدهای تعههد و تغییهر
رفتار نقش مهمی در ایجاد انعطافپذیری روانشناختی مادران کودکان مبتالبه اختالل طیف اتیسهم
بازی کند (هیز و همکاران .)2013 ،زیرا در این رویکرد درمانی به مادران کمهک مهیشهود بهرای
افزایش تماس با زمان حال و پذیرش افکار ،احساسها و حسهای بدنی مرتب بها نگرانهیهها و
عالیم اضطراب فراگیر ناشی از مشهکالت خهود و کهودکشهان (مثهل ،نهاتوانیههای عملکهردی،
اختاللهای شناختی ،محدودیتهای انطباقی ،رفتارههای چهالشبرانگیهز و همچنهین پهیشآگههی
نامطلوب بیماری کودکشان) ،به جای تالش جهت کنترل یا اجتناب از آنها ،کهار کننهد .در ایهن
روش آنها مهارتهایی را جهت شناسایی و مشاهده افکار ،نگرانهیهها و احساسهات ناخوشهایند
خود یاد میگیرند و به کمک استعارهها و تمرینها ،هزینههای مربوط به تالشهای گذشهته خهود
1. Mohamadipoor & Yari
2. experiential avoidance
3. Roemer & Orsillo

14

مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز (دورهی دوم ،سال  ،2زمستان  ،1395شماره )4

برای کنترل و مدیریت افکار ،احساسها و حسهای بدنی مرتب با نگرانیها و عالیهم اضهطراب
فراگیر را تجربه میکنند .همچنین یاد میگیرند از هرگونه تالش غیرضروری جهت تغییر شکل یها
فراوانی تجربههای درونی ناخواسته مثل افکار ،خهاطرات ،هیجهانهها و حهسههای بهدنی دسهت
بردارند و بدین ترتی

سب

کاهش عالیم اضطراب فراگیر ،نگرانی آسی

شهناختی و غیرآسهی

شناختی و کژکاریهای روانشناختی دیگهر شهوند .درمهان پهذیرش و تعههد همچنهین بههواسهطه
تکنیکهایی مثل گسلش شناختی به آنها کمک میکند تعامل یا رابطهه بها افکهار ،احسهاسهها و
حسهای بدنی را در زمان حال و به روشهای انعطافپهذیر و همچنهین بهدون ایجهاد یکسهری
قوانین سفتوسخت جدید یاد بگیرند .بهعالوه ،رهایی از افکار ،احساسهها و رفتارهها را تمهرین
میکنند و خود را جدای از مشکالتشان میبینند .درنهایت ،درمانگران بهه آنهها کمهک مهیکننهد
ارزشهای خود را شناسایی کنند و رفتارهایی را که در خدمت این ارزشها هستند ،تمرین کننهد.
بهعبارتدیگر متعهد میشوند به شیوه ای عمهل کننهد کهه در راسهتا یها هماهنه

بها ارزشههای

انتخابشده آنها باشد (هیز و همکاران2013 ،2012 ،2003 ،؛ رویز2012 ،؛ بلکلهج و همکهاران،
 ،2011ترجمه میرزایی و نونهال.)1394 ،
در مجمون ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد کهه درمهان پهذیرش و تعههد تهأثیر بسهزایی در
کاهش میزان عالیم اضطراب فراگیر و نگرانی مادران کودکان مبتال بهه اخهتالل طیهف اوتیسهم
دارد .درمان پذیرش و تعهد با استفاده از مداخله های مختلف (مثل ،پذیرش ،گسلش شهناختی،
ذهن آگاهی ،تعهد رفتاری) منجر به کاهش تالش جهت اجتناب از تجربههها ،افهزایش پهذیرش
نسبت به آنها ،بازنگری ،ایجاد اهداف و هدایت افراد به سمت اههداف انتخهابشهده زنهدگی
(ارزشها) و افزایش تعهد نسبت به عمل سب

افزایش انعطافپذیری روانشناختی و در نتیجهه

کههاهش نگرانههی و اضههطراب ایههن مههادران مههیشههود .بنههابراین ،مراکههز مشههاوره دانشههگاهههها،
رواندرمانگران ،مشاوران و سایر متخددان حوزه بهداشتروان مهیتواننهد نقهش و اثهر ایهن
شیوه درمانی را در کاهش عالیم اضهطراب فراگیهر و نگرانهیههای مهادران کودکهان مبهتال بهه
اختالل های طیف اوتیسم در نظر بگیرند .در انتها بایهد توجهه داشهت کهه پهژوهش حاضهر بهه
رورت مقطعی در مورد گروهی از مادران کودکان مبتال به اخهتالل طیهف اتیسهم انجهام شهده
است ،بنابراین تعمیم نتایج آن به سایر گروه ها باید با احتیهاط رهورت گیهرد .همچنهین ،عهدم
پیگیری پایداری نتایج مداخله ،از جمله محدویتهای این پژوهش به شمار میرود.
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