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استفاده از شیوه نمونهگیري در دسترس 73نفر آزمودني انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه
 61نفره کنترل و آزمايش جايگزين شدند.
نتایج
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش افسردگي و باورهاي
غیرمنطقي در زنان مبتالبه فرزند اتیسم شهر گچساران موثر بود ( .)p>3/31به طوريكه که بین
آزمودنيهاي گروه آزمايش و گروه کنترل ،دست کم از لحاظ يكي از متغیرهاي وابسته تفاوت معني
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نتايج اين آزمون گوياي اين بود که بین نمرات دو گروه در پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد.
کلمات کلیدی
افسردگي ،باورهاي غیرمنطقي ،درمان مبتني بر پذيرش و تعهد.
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مقدمه
اختالل طیف اوتیسم 6يكي از بیمارهاي گروه اختالل فراگیر

عوامل استرس زا مواجه ميشويد( )1،9سالیوان 8و همكاران

رشد ميباشد که با تخريب پايدار در تعامل اجتماعي متقابل،

( )8368و جكريتا 7و همكاران ( )8367نشان دادند که بین

تاخیر يا انحراف ارتباطي و الگوي ارتباطي کلیشهاي محدود

اضطراب و افسردگي در والدين داراي فرزند اوتیسم رابطه

مشخص شده است .در يک چهارم موارد ،والدين گزارش مي-

وجود دارد( .)2-63بر همین اساس پژوهشگران معتقدند که

کنند که فرزندانشان در ابتدا کلمات معنيدار را بیان ميکردند،

وجود کودکان با اختالل طیف اوتیسم ،سالمت روان مادران را

اما بعداً دچار اختالل تكلم شدهاند( .)6ويژگيهاي اين اختالل و

تحت تأثیر قرار ميدهد( .)66و همچنین سازمان بهداشت جهاني

همچنین گاهي تشخیص ديرهنگام و دشوار ،بروز عالئم عود از

گزارش داده است که مادران کودکان مبتال به اين اختالل در

يک دوره طبیعي و نرمال رشد کودک ،فقدان درمانهاي قطعي

معرض خطر بیشتري قرار دارند ،عالئم آسیب شناختي بیشتري

و مؤثر و پیشآگهي نه چندان مطلوب ميتواند فشار رواني

را تجربه ميکنند و در نتیجه از سالمت روان کمتري برخوردار

شديدي را بر خاانواده و والدين کودک تحمیل کند .واکنش

ميباشند( .)68از اين رو ،مشكالت سالمت روان در والدين

اولیه والدين به اين مسأله ميتواند بسیار متفاوت باشد ،اما اغلب

کودکان مبتال به اوتیسم ممكن است تاثیر گسترده بر کیفیت

اين واکنش ها تحت تاثیر باورها مختلف پدر و مادر و محیط

زندگي کودک و خانواده به عنوان يک کل بگذارد .از طرف

اطراف ،داراي طیف وسیعي از انكار کلي مسأله و کنار نیامدن با

ديگر ،تحقیقات نشان داده است که يكي ازعوامل و فاکتورهاي

آن و يا پیگیري شديد براي درمان است( .)8داشتن کودک مبتال

موثر درتعامل مناسب با کودکان اوتیستیک ،باورها و عقايد

به اختالل طیف اوتیسم ،باعث افسردگي ،نگراني ،استرس،

والدين ميباشد(67و  .)64عملكرد انسان متأثر از گرايشات

شرمندگي و خجالت در والدين آنها ميشود و مطالعات نشان

شناختي ،عاطفي ،انتظارات ،باورها و ارزشها ميباشد .عنصر

داده که در مواردي ،تاثیر منفي بر روابط زناشويي خواهد

کلیدي براي اعمال کنترل و کارکردهاي شخصي ،باور انسان در

داشت .مطالعات انجام شده بیانگر اين هستند که هم والدين و

مورد خود است ( .)61پژوهشگران ،بسیاري از مشكالت ذکر

هم کودکان داراي مشكالت شديد روانپزشكي در زندگي و

شده اين والدين را باورهاي غیر منطقي آنها ميدانند(.)61

تعامل با همديگر مي باشند( )7مطالعات نشان داده است پدر و

باورهاي غیر منطقي اين والدين در رفتار ،ناهماهنگي شناختي

مادر کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم داراي سطوح باالتر

آنان و تغییر اعمالشان در تعامال با کودکانشان تأثیر دارد و

استرس نسبت به ديگران و در معرض خطر بیشتر مشكالت

ارزيابي اين والدين نیز در موقعیتهاي رويارويي زندگي از

رواني هستند( .)7سطوج باالي استرس در اين والدين بر

جمله استرس با سیستم شناختي و تناسب آن با رفتارهاي منطقي

مداخالت ،روابط زناشويیو کي فیت زندگي( )4تاثیرات منفي

آنان به هم وابسته اند ( )69به عقیده بک پاسخ هاي هیجاني فرد

دارد و همچنین در مطالعهاي نشان دادند که والدين کودکان

با ارزيابي تحريف شده فرد و نه با واقعیت هماهنگ است .وقتي

مبتال به اوتیسم مشكالت روحي رواني ،مانند افسردگي بیشتري

يک رويداد يا واقعه ناراحت کننده براي فرد اتفاق ميافتد ،خود

نسبت به والدين بدون کودک اوتیسم گزارش ميدهند( )1و

آن رويداد ،فرد را مضطرب نميکند ،بلكه برداشت وي از آن

مادران در مقايسه با پدران سطح باالتري از افسردگي را تجربه

رويداد است که منجر به ناراحتي ميشود( .)62،67بنابراين اولین

ميکنند و عالئم افسردگي نیز ممكن است توانايي مقابله والدين

قدم براي رسیدن به موفقیت ،يافتن باورهايي است که ما را در

را کاهش دهد هنگامي که با چالشهاي مراقبت از زندگي و

جهت نتايج درست هدايت کند .پژوهشها نشان دادهاند که
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شهدخت آزادي و همكاران

انواعي از رواندرمانيها ميتوانند در کاهش مشكالت

مادران داراي کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم نسبت به

روانشناختي والدين کودک داراي اختالل اوتیسم مؤثر

مادراني که داراي فرزند فاقد اين ناتواني يا ناتوانايي ديگر

باشد( .)83يكي از درمانهايي که در چند سال اخیر در کمک به

(سندرم دان ،اختالالت جسمي و معلولي) بیشتر تمايل به

مشكالت روانشناختي والدين داراي کودک مبتال به اختالل

گزارش استرس دارند(.)82متاسفانه ،تالشهاي وسیع مداخالت

اوتیسم مورد توجه درمانگران قرارگرفته است ،درمان مبتني بر

تدوين شده جهت کاهش پايدار نشانگان اختالل طیف اوتیسم

پذيرش و تعهد 6است ( .)86درمان مبتني بر پذيرش و تعهد يک

براي کودکان با اين اختالل براي والدينشان و مراقبین آنها

مداخله روانشناختي براساس روانشناسي رفتاري مدرن است که

عمومیت نداشته است با کمک به والدين کودکان مبتال به

نظريه چهارچوب ارتباطي را شامل ميشود ،که درآن از

اختالل طیف اوتیسم ،آموزش تكنیكهايي مثل تمايل /پذيرش و

فرآيندهاي توجه آگاهي و پذيرش و نیز تعهد و تغییر رفتار

گسلش شناختي ،ياد ميگیرند برخي از موانع زندگيشان را

استفاده ميشود تا انعطاف پذيري روانشناختي حاصل شود

شناسايي و به آنها بپردازند (.)87

( .)88درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ،شش فرايند مرکزي دارد

شیوع اختالل طیف اوتیسم بطور چشمگیري در دهههاي گذشته

که منجر به انعطاف پذيري روان شناختي مي شوند .اين شش

افزايش يافته است و در حال حاضر به عنوان يكي از عمومي

فرايند عبارتند از :پذيرش ،گسلش ،خود به عنوان زمینه ،ارتباط

ترين ناتواني هاي رشدي به آن پرداخته ميشود( .)73در دو دهه

با زمان حال ،ارزشها و عمل متعهد( .)87فرايندهاي مرکزي

گذشته شیوع اختالل طیف اوتیسم رشد قابل توجهي داشته

درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به افراد ميآموزند چگونه دست

است .اما اين آمار در همه کشورها يكسان نميباشد و بیشتر به

از بازداري فكر بردارند ،چگونه با افكار مزاحم آمیخته نشوند و

کشورهاي انگلیس و آمريكا که باالترين میزان اوتیسم را

باعث مي شوند فرد هیجانات نامطبوع را بیشتر تحمل کند

گزارش کرده اند مربوط ميشود .در ايران هم طي پژوهشي

بسیاري از نشانهها و تظاهرات بالیني که در اختالل طیف اوتیسم

شیوع اوتیسم را در کودکان  1ساله ايراني  1/81در  63333نفر

به چشم ميخورد مثالً اجتناب ،بازداري فكر ،کیفیت زندگي

گزارش کردهاند(.)76

مختل ،مشكالت خلقي ،در درمان مبتني برپذيرش و تعهد مد

ديويس7

نظر قرار ميگیرد( .)84اثرگذاري اين شیوه درماني در درمان

نیازهاي خاص نسبت به والدين کودکان عادي بیشتر نگرشهاي

مشكالت روان شناختي از ساير درمانهاي معمول کارآمدي

ناکارآمد ،افكار خودآيند و هیجاني منفي دارند .ايزنهاور  4و

بیشتريدارد(.)81

همكاران( )8367انجام گرفت اعالم نمودند که پدر و مادر به

نتايج لونسكي 8و همكاران نشان داد که درمان  ACTدر بهبود

ويژه مادران کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم اغلب

سالمت روحي و جسمي مادران کودکان مبتال به اوتیسم موثر

گزارش باالتري از درماندگي روانشناختي نسبت به مادران

بوده است( .)81هر ساله بر آمار کودکان مبتال به اختالالت

کودکان معمولي ارائه ميدهند.

طیف اوتیسم افزوده ميشود تا جايي که موسسه ملي بهداشت

رومان 1و همكاران نیز به اين نتیجه رسیدند که در گروه

روان آمريكا میزان شیوع اين اختالل را در سال ،8363ا مورد در

درماني شناختي -رفتار ،تغییر باورها غیر منطقي آموزش داده

 77نفر تخمین زده است .در حال حاضر ،نرخ شیوع اختالل

ميشود و رفتارهاي مطلوب نیز تقويت ميشود .خود تنظیمي بر

طیف اوتیسم درآمريكا و ساير کشورها هم در کودکان و هم

کنترل افكار و احساسات به افراد آموزش داده شده و بر تغییر

در بزرگساالن حدود  %6است(.)89

عقايد کنترل بي از حد خود ،آموزش برنامه ريزي روزانه کوتاه

و همكاران()8368دريافتند که والدين کودکان با

3

)- Acceptance and Commitment Therapy (ACT
- Lunsky

1
2

- Davies
-Eisenhower
5
- Romano
4
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مدت و قابل دسترسي ارايه ميشود .حیدري و همكاران در

تعداد  73نفر آزمودني به صورت نمونه گیري در دسترس

پژوهشي به بررسي اثر بخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و

انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه  61نفره کنترل و آزمايش

تعهد بر درماندگي روان شناختي و افكارخودآيند منفي مادران

جايگزين شدند.

داراي کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم پرداختند .نتايج

ابزار پژوهش

تحلیل کوواريانس نشان داد که بین گروه آزمون و شاهد در

-5پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز()IBT

نمرات متغیر درماندگي شناختي ،فراواني و باور به افكار

اين پرسشنامه را جونز بر اساس نظريهي آلبرت الیس در سال

خودآيند منفي مادران تفاوت معنيدار وجود دارد.

 6721تهیه کرده و انواع باورهاي غیر منطقي را مورد بررسي

علوي زاده ،شاکريان در پژوهشي به بررسي درمان مبتني بر

قرار ميدد که از  63خرده مقیاس تشكیل شده است و هر مقیاس

پذيرش و تعهد بر کاهش عالئم استرس ،اضطراب و افسردگي

داراي  63سوال است که باورها غیر منطقي الیس را مورد

زنان داراي تجربه روابط فرازناشويي (عاطفي ،جنسي) پرداختند

بررسي قرار ميدهد .کاالهان و دنیس اعتبار اين آزمون را از

درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد به طور معناداري عالئم

طريق همبستگي با آزمون رفتارهاي منطقي برابر با  3/96و

استرس ،اضطراب و افسردگي زنان داراي تجربه پیمان شكني در

همبستگي اين آزمون را با پرسش نامه افسردگي بک برابر 3/99

روابط فرا زناشويي را کاهش داد.

گزارش کردند[ .]72در تحقیق سوداني ،ضريب اعتبار اين

دهقاني نیز در پژوهشي به بررسي اثربخشي درمان شناختي-

آزمون  3/97به دست آمد[ .]77تقي پور ضريب اعتبار  3/28را

رفتاري بر سالمت روان و باورهاي غیرمنطقي مادران داراي

به دست آورد و در مورد روايي ،با بررسي روايي هم گرا،

فرزند مبتال به اوتیسم پرداخت .نتايج آزمون تحلیل کواريانس

همبستگي آزمون جونز را با آزمون افسردگي بک محاسبه کرد

چند متغیره نشان داد که بین دو گروه در پي آزمون تفاوت

که ضريب به دست آمده  3/28است[.]43

معنیدار وجود ندارد ،اما آموزش شناختي رفتار در گروه

-9پرسشنامه افسردگی بك :اين پرسشنامه براي سنجش شدت

آزمايش ،نمرات سالمت روان را افزايش باورها غیرمنطقي را

افسردگي در سال  6717توسط بک تدوين شد و در سال 6774

کاهش داد.

مورد تجديد نظر قرار گرفت .اين مقیاس شامل  86ماده میباشد

لذاهدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي درمان مبتني بر

و هر ماده نمره اي بین صفر تا  7ميگیرد .باالترين نمره در اين

پذيرش و تعهد بر کاهش افسردگي و باورهاي غیرمنطقي در

پرسشنامه  17است .هر يک از مواد اين پرسشنامه يكي از عالئم

زنان مبتالبه فرزند اتیسم است.

افسردگي را ميسنجد .پايايي بازآزمايي آن از  3/42تا  3/21با

روش کار

میانگین  3/21گزارش شده است[ .]46قاسم زاده و همكاران

اين پژوهش از نوع نیمه آزمايشي بود که در آن از طرح پیش

ضريب آلفاي اين پرسشنامه را  ،3/29ضريب بازآزمايي آن را

آزمون -پس آزمون و گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماري

 3/94و همبستگي آن با ويرايش اول پرسشنامه افسردگي بک را

پژوهش حاضر را کلیه مادران داراي کودک مبتالبه اختالل

 3/77گزارش کردند(.)48

طیف اوتیسم مراجعه کننده به مراکز آموزشگاهي استثنائي زير

روش کار

نظر سازمان بهزيستي مرکز شهرگچساران تشكیل داد .دراين

به منظور جمعآوري اطالعات ،پس از نمونه گیري و اجراي

پژوهش نمونه گیري به صورت نمونه در دسترس بوده بدين

پیش آزمون از پرسشنامههاي افسردگي بک ،باورهاي غیر

صورت که از میان مرکز آموزشگاهي استثنائي زير نظر سازمان

منطقي در هر دو گروه آزمايشي و کنترل ،گـروه آزمايـش در

بهزيستي يک مرکز مشخص شد ،از میان مادران داراي کودک

 63جـلسهي  73دقیقهاي تحت آموزش درمان مبتني بر پذيرش و

مبتال به اختالل طیف اوتیسم مراجعه کننده به مرکز مذکور

تعهد قرار گرفت .در حالي که گروه کنترل در فهرست انتظار

 -03اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و باورهای غیرمنطقی
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باقي ماند .بعد از پايان يافتن دورهي آموزش و درمان ،جهت

تجزيه و تحلیل آماري در اين تحقیق به کمک نرم افزار آماري

جمع آوري و تحلیل دادهها و به منظور بررسي تأثیر روش

 SPSSاستفاده شد.

درمان ،براي هر دو گروه پس آزمون روي هر دو گروه اجرا

نتایج

گرديد.

تعداد شرکت کنندگان در اين مطالعه  73نفر بوده که در دو

در اين پژوهش،از آمار توصیفي مانند فراواني ،درصد فراواني،

گروه  61نفره قرار گرفته اطالعات جمعیت شناختي آزمودنیها به

نمودار ،میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطي؛

اين صورت بود :میانگین سني مادران  76ساله  43درصد

ضمن رعايت برخي از مفروضهها ،در فرضیهي اصلي ،از روش

تحصیالت باالي ديپلم و  13درصدد تحصیالت زير ديپلم

آماري تحلیل کوواريانس چند متغیره( )MANCOVAو در

داشتهاند وهمگي متاهل بوده است.

فرضیههاي فرعي از  ANCOVAاستفاده خواهد شد .کلیهي

جدول  -5میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیر ها در دو گروه
متغیرها

گروه

تعداد

افسردگي

پیش آزمون
میانگین

پس آزمون
انحراف

میانگین

استاندارد

باور غیر منطقي

انحراف
استاندارد

آزمايش

61

76/31

7/23

61/23

7/48

کنترل

61

76/67

7/27

69/67

7/12

آزمايش

61

76/41

7/77

88/41

8/66

کنترل

61

82/67

7/87

61/97

8/17

در جدول  6میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون باور غیر

آزمون افسردهگي در گروه آزمايش به ترتیب برابر با 76/31و

منطقي در گروه آزمايش به ترتیب برابر با 88 /41و  8/66و در

 7/23و در گروه کنترل به ترتیب برابربا 76/67و  7/27است.

گروه کنترل به ترتیب برابر با 61/97و  8/17است.

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون افسردگي

پیش فرض نرمال بودن توزيع نمرات گروه هاي نمونه در جامعه

در گروه آزمايش به ترتیب برابر با  61/23و 7/48و در گروه

در اين پژوهش براي آزمودن اين فرضیه از آزمون شاپیرو-

کنترل به ترتیب برابر با 69/67و  7/12است.

ويلک 6استفاده گرديد(جدول.)8

همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون
باور غیر منطقي در گروه آزمايش به ترتیب برابر با  76/41و
7/77و در گروه کنترل به ترتیب برابربا  82/67و 7/87است.

Shapiro-Wilk

1
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جدول  -9نتايج آزمون شاپیرو -ويلک در مورد پیش فرض نرمال بودن توزيع نمرات
شاپیرو -ويلک

نرمال بودن
توزيع نمرات
افسردگي
باور غیر منطقي

آماره

معني داري

درجه آزادي

پیش آزمون

/731

73

/366

پس آزمون

/732

73

/367

پیش آزمون

/292

73

/337

پس آزمون

/771

73

/333

همانطور که از يافتههاي جدول  8استنباط ميشود ،از آنجا که

ميتوان گفت که توزيع متغیرهاي مورد بررسي در نمونه آماري

سطح معنيداري به دست آمده در آزمون شاپیرو -ويلک ،در

داري توزيع نرمال ميباشد و ميتوانیم فرضیههاي پژوهش را از

متغیرهاي پژوهش ،بیش از مقدار مالک  3/31ميباشد ،در نتیجه

طريق آزمونهاي پارامتريک مورد آزمون قرار دهیم.

جدول  -1نتايج تحلیل کواريانس چند متغیري براي بررسي اثر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش افسردگي و باورهاي غیرمنطقي
درجه آزادي

آزمون

ارزش

F

اثر پیاليي

/377

6/811

8

المبداي ويلكز

/736

6/811

8

87

اثر هتلینگ

/663

6/811

8

87

3/736

آزمون بزرگترين ريشه روي

/663

6/811

8

87

3/736

فرضیه

درجه آزادي خطا

سطح معني داري

مجذور اتا

87

3/736

3/771

3/736

3/771
3/771
3/771

همانطور که در جدول  7مشاهده ميشود ،سطوح معني داري

وجود دارد .اين نتیجه با نتايج پژوهشي حیدري و

همه آزمونها بیانگر آن هستند که بین آزمودنيهاي گروه

همكاران( )6771مبني بر اثر بخشي گروه درماني مبتني بر

آزمايش و گروه کنترل ،دست کم از لحاظ يكي از متغیرهاي

پذيرش و تعهد بر درماندگي روان شناختي و افكارخودآيند

وابسته تفاوت معني داري وجود دارد(.)p <3/36

منفي مادران داراي کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم ،زاده

بحث و نتیجه گیری

موثر بوده است ،علوي زاده ،شاکريان ( )6771مبني بر اينكه

شیوع اختالل طیف اوتیسم بطور چشمگیري در دهههاي گذشته
افزايش يافته است و در حال حاضر به عنوان يكي از عمومي
ترين ناتواني هاي رشدي به آن پرداخته ميشود .نتايج اين
پژوهش نشان داده است که درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر
کاهش افسردگي و باورهاي غیرمنطقي در زنان مبتالبه فرزند
اتیسم تاثیر داشته است .نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل
کوواريانس چند متغیره نشان داد که درمان مبتني بر پذيرش و
تعهد بر کاهش افسردگي در زنان مبتالبه فرزند اتیسم شهر

درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد به طور معناداري عالئم
استرس ،اضطراب و افسردگي زنان داراي تجربه پیمان شكني در
روابط فرا زناشويي را کاهش داد،
ايزنهاور

8

ديويس6

و همكاران( ،)8367رومان

و همكاران(،)8368
7و

همكاران()8364

همخواني دارد.
شواهد بالیني نشان دادهاند که نشانههاي آسیب شناختي رواني
مانند اضطراب ،افسردگي و خستگي رواني در مادران کودکان
داراي اختالل فراگیر تحولي در مقايسه با مادران کودکان عقب

گچساران مؤثر بوده است ( .)p>3/31نتايج اين آزمون گوياي
اين بود که بین نمرات دو گروه در پس آزمون تفاوت معناداري

1

- Davies
-Eisenhower
3
- Romano
2
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مانده ذهني بیشتر است .براي مثال ،اين مادران در تمام زير

درمان مبتني بر پذيرش و تعهد زمینهاي را که افكار درآن اتفاق

مقیاسهاي فهرست نشانگان ( 73وسواس -بي اختیاري،

ميافتند را تغییر ميدهد و تأثیر و اهمیت رويدادهاي شخصي

حساسیت بین فردي ،افسردگي و اضطراب ،بدني سازي ،افكار

مشكل را کاهش ميدهد .از لحاظ بالیني ،مراجعان ميآموزند

پارانويید ،هراس و خشم) نمره باالتري کسب ميکنند(.)47

افكار را فقط افكار ،احساسات را فقط احساسات ،خاطرات را به

هدف درمان مبتني بر پذيرش وتعهد ايجاد يک زندگي غني و

عنوان خاطرات و عالئم بدني را فقط عالئم بدني ببینند ،هیچ

پرمعنا درحالي است که فرد رنج ناگزير موجود در آن را مي-

يک از رويدادهاي دروني وقتي تجربه ميشوند ،ذاتاً براي

پذيرد و اثربخشي اين درمان در طیف گستردهاي از وضعیت

سالمتي انسان آسیب زا نیستند .آسیب زا بودن آنها از اين ناشي

هاي بالیني نظیر افسردگي ،اختالل وسواس فكري و اضطراب

ميشود که آنها تجارب آسیب زا ،نا سالم و بدي ديده شوند که

معلوم شده است(.)44

آن چه ادعا ميکنند ،هستند و بنابراين بايد کنترل و حذف

اين درمان معتقد است احساساتي از قبیل اضطراب ،غم ،اندوه و

شوند(.)49

...جزء الينفک زندگي هستند و نمي توان آنها را کنترل کرد و

اين درمان ازطريق تكیه بر گسلش به مادران داراي کودک مبتال

تنها بايد پذيرفت .کارکرد کنترل به عنوان مسأله ،در اين درمان،

به اختالل طیف اوتیسم باعث مي شود که بین جهان ساخته شده

کمک به مراجعان بود تا اثرات متناقض تالش هايشان براي

در افكارشان و فكرکردن ،به عنوان يک فرآيند مستمر ،تمییز

کنترل افكار و احساسات را تجربه کنند ،در بیشتر موارد ،تالش

قائل شوند .گسلش کمک ميکند بین کسي که در حال فكر

ها براي کنترل افكار و احساسات نه تنها موثر نیستند بلكه اهمیت

کردن است و مقوله هاي کالمي اي که افراد به واسطه فكر

فكر و احساس را نیز افزايش ميدهند .اين کار فكر و احساس را

کردن به خودشان نسبت ميدهند تمايز قائل شوند بنابراين

به جاي کوچكتر کردن ،بزرگتر ميکند ( .)41اگر مراجعان

مادران داراي کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم با اين

بتواند با افكار و احساسات تماس برقرار کنند ،بنابراين احتمال

رويكرد دريافته اند که ديگر به افكار خود چسبندگي نداشته

بیشتري هست که کنترل را رها کنند و راههاي متفاوتي را

باشند چرا که چسبندگي به افكار آنان را از برخورد با واقعیت

امتحان کنند.

ها ومسائل زندگي باز ميدارد و فرد امكان پاسخگويي و

اين باورهاي غیرمنطقي در مادران کودکان مبتال به اختالل

واکنش مناسب در موقعیتهاي مختلف زندگي را نخواهد

طیف اوتیسم باعث ايجاد احساس شرمساري ،احساس گناه،

داشت( .)49بنابراين راهكارهايي که در طي جلسات درماني به

انتظارات بي از حد از خود و در موارد حادتر ،عدم احساس

مراجع ارائه ميگردد ،به مادران داراي فرزند اوتیسم کمک

مسئولیت ميشود .بنابراين اين گونه مادران به دلیل داشتن اين

ميکند تا الگوهاي فكر ناکارآمدي که به احساس بیفايتي در

نوع افكار،کم تر قادر به سازگاري و حل تعارضها هستند و

مادر منجر ميگردد ،را تشخیص داده و آن را با الگوهاي فكري

هنگام برخورد با يک استرسزاي محیطي ،به جا استفاده از

سازد.

منطقي

و

کارآمد

جايگزين

راهبردها مسأله مدار و حل موقعیت مشكل زا ،مجدداً به سمت
افكار و باورهاي غیرمنطقي رو ميآورند(.)41
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Abstract
Introduction: Autism spectrum disorder has a profound effect on family
life. Mothers of children with autism face many challenges. The purpose of
this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment
therapy on depression and irrational beliefs in women with autistic children
in Gachsaran.
Methods: The study population consisted of all mothers of children with
autism spectrum disorder who were referred to special educational centers
under the supervision of the Behzisty Organization Center of Gachsaran
city. Control and experimental groups were replaced in two groups of 15
each.
Results: Findings showed that acceptance and commitment therapy was
effective in reducing depression and irrational beliefs in women with autism
in Gachsaran city (P <0.05). There was a significant difference between the
experimental and control groups in at least one of the dependent variables
(P<0.01).
Conclusion: The results of this test indicated that there was a significant
difference between the two groups in the post-test.
Key words: Depression, irrational beliefs, acceptance and commitment
based therapy.

