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Abstract
Background & Purpose: A healthy family environment is a major contributor to mental health. Environment can be adjusted so as not to destroy
life if not improve it. The aim of this study was to investigate the effect of Acceptance and Commitment Therapy on the social and emotional
adjustment of mothers of children with mental and physical disabilities.
Methods: The study employed a pretest-posttest quasi-experimental design. The sample consisted of 40 mothers selected through convenience
sampling. The participants were divided into experiment and control groups randomly and completed Bell’s Adjustment Inventory. The
experiment group received 8 sessions of group ACT.
Results: The results of MANCOVA confirmed the positive effect of group ACT on social (P<0.001) and emotional adjustment (P<0.001), with
a significant effectiveness of treatment.
Conclusion: We can recommend group ACT to help mothers of children with disabilities cope with their problems.
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Social Adjustment, Emotional Adjustment, Mental and Physical Disability.
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چکیده

زمینه و هدف :مهمترین عامل سالمت روانی ،وجود محیط خانوادگی سالم است .محیط زندگی را میتوان طوری تنظیم کرد که اگرچه سبب بهبود وضع افراد نشود ،موجب

تخریب آنها نیز نباشد .هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی شیؤه درمانی مبتنیبر تعهد و پذیرش بر سازگاری اجتماعی و عاطفی مادران فرزندان معلول ذهنی و جسمی
است.
روشبررسی :پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمونپسآزمون همراه با گروه کنترل بود .بدینمنظور  ۴۰نفر از مادران دارای فرزند معلول ذهنی بهروش نمونهگیری
دردسترس انتخاب و .سپس بهصورت تصادفی به دو گروه ۲۰نفرٔه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .هر دو گروه پرسشنامٔه سازگاری بل را تکمیل کرده و افراد گروه آزمایش در
هشت جلسه تحتدرمان گروهی «مبتنیبر تعهد و پذیرش» قرار گرفتند .درنهایت اطالعات جمعآوریشده بهوسیلٔه پرسشنامه با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس

تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها :نتایج آماری نشان داد شیؤه درمانی مبتنیبر تعهد و پذیرش در مقیاس سازگاری اجتماعی گروه آزمایش از  ۲۲٫۲به  )p<۰٫۰۰1( 11٫۹۰رسید؛ ولی در گروه کنترل
تغییری مشاهده نشد .همچنین در مقیاس سازگاری عاطفی در گروه آزمایش از  ۲1٫۳به  11٫۰۰کاهش پیدا کرد ()p>۰٫۰۰1؛ لیکن در گروه کنترل تغییر درخورتوجهی یافت
نشد.
نتیجهگیری :درمان مبتنیبر تعهد و پذیرش میتواند یکی از راهکارهای مقابله با مشکالت عدیدٔه مادران فرزند معلول بهشمار آید.
کلیدواژهها :شیؤه درمانی مبتنیبر تعهد و پذیرش ،سازگاری اجتماعی ،سازگاری عاطفی ،معلولیت جسمی و ذهنی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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*لیال شاکر اردکانی ،1مهدی رحیمی ،۲مریم صالحزاده

۳

۱

میگیر ند .همچنین واکنش بیشککککتری با مسکککککا ل هی جانی و روابط

مقدمه

خانوادگی و خارج از خانواده نشان میدهند (.)۴

بروز معلولیت در فرزندان ،اختاللهای عاطفی و مشکککالت اقتصککادی

در مطالعهای که دربارٔه مشککککالت روانیاجتماعی خانوادههای کودکان

ز یادی را در خانواده ای جاد میک ند؛ بهنحویکه ی کا یک افراد خانواده

معلول انجام گرفت مشککخ

دچار بحرانهایی ناشیاز وجود فرد معلول میشوند .در این خانوادهها

شککد والدین کودکان عقبماندٔه ذهنی و

جسککککمی روانرنجوری بیشککککتری را درمقایسککککه با خانوادههای عادی

رابطهها سرد و تیره شده و روابط اجتماعی آنها نیز محدود می شود.

داشککککتند .همچنین سکککککازگاری شککککناختی و عاطفی در خانواده های

بهطورکلی بهداشککککت روانی خانواده که ضککککامن سککککالمت کودکان و

کمک به والدین از میزان رنج و اندوه آن ها بکاهند و در رسکککک یدن به

سکککرمایههای فردیاجتماعی اسکککت ،بهشکککدت بهمخاطره میافتد ()1؛

مراحل سککککازگاری آن ها را یاری کرده و از درمان های متعددی برای

بنابراین مراقبت مداوم از چنین کودکانی ،برای اعضککای خانواده اغلب

سککککازگاری اجتماعی و عاطفی افراد ،اسککککتفاده کنند .یکی از این نوع

پراضککطراب بوده و تأثیر مشکککالت این کودکان روی خانواده میتواند

درمان ها ،درمان جد ید به نام درمان مبتنیبر تع هد و پذیرش بوده که

محدودکننده یا نفاقافکن باشککککد که بهصککککورت ناسککککازگاری روانی،

حاصل موج سوم است ( .)۳ازآنجاکه این روش درمانی مبتنیبر ایجاد

اجتماعی ،عاطفی و اقتصککادی مطرح میشککود .تعداد درخورتوجهی از

انعطافپذیری روانی اسککککت ،درمقایسککککه با رواندرمانیهای دیگر این

خانوادههای ایرانی از اثرات منفی داشکککتن کودکی معلول و بار مراقبتی

مز یت را دارد که جنبه های انگیزشککککی را بههمراه جنبه های شککککناختی

آن و فشککارهای روانیاجتماعی و مالی ناش کیاز آن رنج میبرند؛ لذا این

بهجهت تأثیر و تداوم بی شتر اثربخشی درمان درنظر میگیرد .مطالعات

عوا مل میتوانند ،ث بات خانوادگی را برهم زده و باعث برهمریختگی

انجامشککده ،درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد را بهعنوان درمانی مناسککب

سازمان خانواده شوند .ازطرفدیگر بسیاری از متخصصانی که با افراد

برای اختالل های خلق ،اختالل اضککککطراب پس از سکککککان حه ،اختالل

معلول و اسککتانایی کار میکنند به اهمیت توجه به این خانوادهها واقف

هراس ،اختالل اضککککطراب منتشککککر ،اختالل صککککرع مقاوم به درمان،

بوده و همچنین اثرات حضور کودک معلول را بر پویایی خانواده درک

سککککو مصککککرف مواد ،اسکککککیزوفرنیا و درد مزمن مطرح کردهاند (.)۶

میکنند (.)۲

همچنین این درمان در کاهش اسککترس شککغلی و اضککطراب و اسککترس

وجود کودک معلول ذهنی در خانواده ،بر سازگاری والدین و چگونگی

تجربهشکککده بهوسکککیلٔه والدین کودکان عقبمانده نیز مؤثر بوده اسکککت

کنارآمدن با احسکککاسکککات خود تأثیر میگذارد .سکککازگاری مفهومی کلی

( .)۷باتوجه به جدیدبودن درمان مبتنیبر تعهد و پذیرش و اثربخشکککی

ا ست که راهبردهای ادارهکردن موقعیتهای ا ضطرابزای زندگی ،اعم

آن در اختالل های روانی و این که معلولبودن نیز نوعی اختالل روانی

از تهدیدهای واقعی و غیرواقعی را شککککامل میشککککود ( .)۲سککککازگاری

در  DSM IVمحسککوبشککده که عالوهبر خود بیمار بر خانوادهاش نیز

اجتماعی  ،رفتار موزون و هماهنگ با جامعه و شککککناخت و پذیرش

فشکککککار وارد میک ند.همچنین تاکنون راه کار در مانی م ناسککککبی برای

واقعیتهای اجتماعی و قدرت سازگاری با اجتماع خویش بوده که این

خانوادههای دارای فرزند معلول ارا ه نشککده اسککت .همچنین باتوجه به

سککازگاری ممکن اسککت با تغییردادن خود یا محیط بهدسککت آید (.)۳

آنکه مادر نقش اسککککاسککککی در حفظ تعادل روانی اجتماعی خانواده را

سککازگاری اجتماعی مکانیزمی اسککت که فرد بهموجب آن ثبات عاطفی

داشکککته و ایجاد تنش و فشکککار در مادر بر سکککایر اعضکککای خانواده اثر

پیدا میکند .سکککازگاری عاطفی ،سکککالمت روانی خوب و رضکککایت از

میگذارد؛ پس توجه به وضکککعیت مادران و سکککازگارکردن یا درمان آنان

زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات و فعالیتها و افکار است

اهم یت ز یادی دارد .باوجود در مان های مت عدد درزمی نٔه بی ماری های

(.)۳

روانی ،روش در مانی مبتنیبر تع هد و پذیرش را بهدل یل جد یدبودن

کارنر در سککککال  1۹۵۳در تحقیقی باعنوان «احسککککاس والدین دربارٔه

درمان و اثربخشککککی آن در بیماریهای روانی و اختالالت اضککککطرابی

کودک عقبمانده» اشککاره دارد که میزان سککازگاری خانوادههای دارای

انتخاب کرده و پژوهش حاضککر باهدف بررس کی ش کیؤه درمانی مبتنیبر

فرزند عقبمانده برحسککب اطالع والدین از عقبماندگی ذهنی کودک

تعهد و پذیرش بر بهبود سککککازگاری اجتماعی و عاطفی مادران دارای

و واقعبینی آنهککا تغییر میکنککد .همچنین بککایکد خککاطرنشکککککان کرد در

فرزند معلول ذهنی و جسمی اجرا گردید.

پدرومادر این تمایل وجود دارد که برای فرزند خود کاری انجام بدهند

و عالقه دارند از نزدیک در اقدام الزم مشککککارکت داشککککته باشککککند؛ اما

2

نگرشها و احسککاسهای هیجانی و عاطفی منفی ازیکسککو و نداشککتن

روش بررسی

روش پژوهش حاضککککر روش شککککبهآزمایشککککی با اسککککتفاده از طرح

آ گاهی الزم (اغلب نمیدانند که چگونه شککککروع کنند) ازسککککوییدیگر

پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل بود .جام عٔه آ ماری این پژوهش را

مانع از تصمیمگیری صحیح آنها میشود.

تمامی والدینی تشککیل دادند که کودکانشکان مبتال به معلولیت ذهنی و

لیکن مادران باتوجه به سکککاختار شکککخصکککیتی خود بیشکککتر احسکککاس

جسمی در شهرستان یزد بودند .نمونهگیری بهصورت دردسترس انجام

مسککک ولیت یا گاهی احسکککاس گناه میکنند .این مکانیزم ،باعث کسکککب

شکککد .در بین افراد نمونه ،مادرانی انتخاب شکککدند که نمرٔه سکککازگاری

اطالعات بی شتر درزمینٔه ناتوانی و معلولیت فرزند و حمایت افراطی از

اجتماعی و عاطفی درحد متو سط و کمتر دا شته و داوطلب شرکت در

کودک معلول می شود .ازطرفی چون مادران بی شتر وقت و انرژی خود

جلسکککککات در مانی بود ند .باتو جه به پژوهش های صککککورتگرف ته و

را صککرف کودک میکنند ،بیشککتر از پدران با همسککایگان و اطرافیان و

نمونههای انتخابشککککده در مطالعات پیشککککین ،در این پژوهش تعداد

فامیلها ارتباط داشککته و درمعرض توض کیحدادن وضککعیت کودک قرار

نمونه  ۴۶نفر از مادرانی با کودکان مبتال به معلولیت ذهنی و جسککمی،

۲
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سککککایر فرزندان مبتال به مشکککککالت عاطفی و اجتماعی میشککککوند و

عقبماندٔه ذهنی کمتر بود ( .)۵متخصصان دستاندرکار میتوانند با

انتخاب شکککدند و بهطور تصکککادفی در دو گروه آزمایشکککی و کنترل قرار

بیسککککوادی (این پرسککککشککککنامه برای بیسککککوادان کاربردی ندارد) و

اخذ رضککایتنامه از تمام افراد شککرکتکننده در تحقیق و محرمانهبودن

ابزارهای پژوهش :از پر س شنامٔه سازگاری بل برای جمعآوری دادهها

شرکتکنندگان در هر گروه به  ۲۰نفر ر سید .آزمودنیها در گروه سنی

بل توسککط بهرامی در سککال  1۳۷1بعد از ترجمه و ویرایش روی ۲۰۰

۲۵تا ۳۰سککال بودند .میزان تحصککیالت افراد مطالعهشککده در گروهها

کننده تمام بخشهای محاسبهشدنی
ٔ
کرونباخ بر اساس  ۸۰سؤال تأمین

کنترل پنج نفر ،دیپلم در گروه آزمایش هفت نفر و گروه کنترل  ۹نفر

اجتماعی ،سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی یا تحصیلی ،محاسبه و

کنترل  ۶نفر.

میزان آلفای کرونباخ در سککازگاری اجتماعی و عاطفی بهترتیب۰٫۷۲ ،

تکمیلنکردن پیشآزمون یا پسآزمون ،بود.

گرفتند .اعضککککای هر گروه با رعایت اصککککول اخالقی پژوهش ازجمله

۲۰تا ۴۵سککال قرار داشککتند و بیشککتر افراد در هر دو گروه در ردٔه سککنی

نفر به صورت ت صادفی اجرا شد ( .)۸پایایی این آزمون با روش آلفای

بدین شککککرح بود :گروه آز مایش در مقطع زیردیپلم چ هار نفر و گروه

ازقبیل سازگاری کل ،سازگاری در خانه ،سازگاری بهداشتی ،سازگاری

و تحصککککیالت باالتر از دیپلم تا لیسککککانس در گروه آزمایش  ۹و گروه

ضریب آلفای آن معادل  ۰٫۸۹گزارش شد ( .)۸در پژوهش حاضر نیز

معیارهای ورود عبارتبود از :مادرانی که فرزندشان در دامنٔه سنی از

نوزادتا 1۸سکککال بود؛ مادرانی که فرزندان آنها به تشکککخی

ذهنی و جسمی توسط پزشک متخص

و  ۰٫۷۵بهدسکککککت آ مد .در این پژوهش تن ها از سککککؤاالت مربوط به
سازگاری عاطفی و اجتماعی استفاده شد ( .)۹هرچه امتیاز کسبشده

معلولیت

در این پرسشنامه کمتر باشد سازگاری بیشتر است.

رسیده بود؛ مادرانی که دارای

نمرٔه سازگاری اجتماعی و عاطفی ضعیف یا متوسط بودند .معیارهای

روش اجرا جهککت گروه آزمککایش در این پژوهش ،هشکککککت جلسکککککٔه

خروج نیز شکککامل شکککرکتنکردن مسکککتمر در کالسهای آموزشکککی و

۶۰دقیقهای طراحیشده و در ادامه آمده است.

جدول  .1جلسات درمانی

رابطه درمانی ،آموزش در خصوص کودکان معلول ذهنی و جسمی ،خانوادههای دارای کودک معلول و مشکالت آنها
جلسه 1

آموزش در خصوص درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد و اهداف آن چگونه کودک معلول ذهنی و جسمی در عملکرد

روزمرٔه خانواده تداخل کرده و تبدیل به یک مس له در زندگی او شده است؟ بحث در خصوص پاسخهای اضطرابی
سازگارانه در زندگی خود و فرزندان
درماندگی خالق :بررسی راهبردهای کنترل خاصی که فرد تاکنون استفاده کرده است .بررسی هزینهها و خساراتی که

جلسه ۲

جلسه ۳
جلسه ۴
جلسه ۵

این راهبردها در زندگی فرد داشتهاند .بررسی فواید این راهبردهای کنترل ،معرفی راهبردهای کنترل به عنوان مس له،
استعارٔه شخ

در چاه ،آموزش مراجع در خصوص اینکه چگونه با استفاده از تمرینات ذهنآگاهی یاد بگیرد که به
جای واکنش به اضطراب آن را مشاهده کند.

پذیرش و زندگی طبق ارزشها :تمرکز بر کنترل به عنوان راهبردی بیفایده در برخورد با اضطراب ،کنترل دنیای
بیرونی در مقابل دنیای درونی ،آموزش پذیرش فرزند با ذهنآگاهی ،بررسی ارزشها ،اهداف در برابر ارزشها
حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند با خود پذیرا و مشاهدهگر :انواع خود ،خود بهعنوان زمینه در مقابل خود
بهعنوان محتوا ،استعارٔه صفحٔه شطرنج ،خود مشاهدهگر

ایجاد الگوهای منعطف رفتار از طریق مواجهٔه ارزشمحور :تمایل به جای اجتناب ،استعارٔه مسافران در اتوبوس،
مواجهٔه سنتی چگونه عمل میکند؟
در  ۲جلسه آخر به بیمار کمک شد چگونه در پاسخ به فکر عذاب آورش ،خزانٔه رفتارهایش را توسعه دهد و الگوهای

جلسه ۸-۶

منعطفتر را ایجاد نماید .از طریق ذهنآگاهی ،ارزشها و تعهد (مشارکت در فعالیتهای ارزش محور) ،مراجع

آموخت که چگونه با نگهداشتن خود در زمان حال ،افکار و هیجانات نامطبوع را بپذیرد و بهطور عینی توصیف کند.
بیمار از طریق فعالیتهای انتخابشده ،تکنیکهای تمرینکرده و چگونگی برخورد با موانع در یک زندگی ارزشمند
را مرور کرد.

۳

قرار گرفتند .بیشتر افراد شرکتکننده مدرک دیپلم داشتند .همچنین

یافتهها

اکار افراد شرکتکننده در گروه سنی ۲۵تا ۳۰سال بودند .برای ارزیابی

افراد شرکتکننده در این پژوهش شامل  ۴۰نفر از مادران دارای کودکان

اثربخشی برنامٔه آموزش درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد پس از تأیید

مبتال به معلولیت ذهنی و جسمی که بهروش نمونهگیری دردسترس

نرمالبودن و برابری واریانسها مخدوشکنندگی نمره ٔپیشآزمون بر

انتخابشده و بهصورت تصادفی در دو گروه ۲۰نفرٔه آزمایش و کنترل

پسآزمون از آنالیز کواریانس استفاده شد.

جدول  .۲میانگین و انحراف معیار متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

گروهها

پیشآزمون
میانگین

انحراف

پسآزمون
میانگین

۳

انحراف

مقدار p

اندازه اثر

قدرت آزمون
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مباحث ،بهطور مسککاوی به  ۲۳نفر تقسکیم شککدند؛ ولی درنهایت تعداد

ٔ
پرسشنامه
استفاده شد .این پرسشنامه را بل در سال  1۹۶1تدوین کرد.

معیار
سازگاری
اجتماعی
سازگاری عاطفی

معیار

گروه کنترل

1۷٫1

۲٫۷1

1۷٫۰۵

۲٫۴۵

گروه آزمایش

۲1٫۳

۳٫۰۲

11٫۰۰

۲٫۷1

گروه کنترل

1۵٫۹

۳٫۴۷

1۶٫۸۰

۳٫۴۴

>۰٫۰۰1

۰٫۴۹

1٫۰۰

نتایج جدول  ۲نشان میدهد ،مقیاس سازگاری اجتماعی در گروه

پذیرش و تعهد تغییر کارکردهای افکار با دستکاری زمینٔه کالمیبوده که

آزمایش قبل از اجرای درمان درمقایسه با پس از اجرای آزمون کاهش

فکر در آن رخ میدهد .در این درمان افزایش تمایل فرد به تجربٔه

گروه کنترل تغییری نداشت (از  1۷٫1به  1۷٫۰۵رسید) .همچنین

بیانگر این موضوع است .زمانیکه مادران پذیرش را در خود افزایشداده

رویدادهای درونی همانگونهکه هستند ،تأکید میشد .تحقیقی دیگر نیز

معناداریداشته و از  ۲۲٫۲به  11٫۹۰رسیده است ()p>۰٫۰۰1؛ اما در

و توانستند بر رویدادهای منفی درونی کنترل داشته باشند ،اضطرابشان

سازگاری عاطفی در گروه آزمایش قبل از اجرای درمان مبتنیبر تعهد و
پذیرش ،درمقایسه با پسآزمون دارای کاهش معناداریبوده و از ۲1٫۳

کمتر شد ( .)۲۰در اینجا هدف کمک به فرد این است که یکفکر و

به  1۶٫۸۰رسیده و تغییر معناداری مشاهده نشد؛ لذا نتایج مشخ

تجربه کند و بهجای پاسخ به آن به انجام آنچه در زندگی مهم و در

احساس و خاطره و هیجان بد را فقط بهعنوان یکفکر و احساس و...

به  11٫۰۰تغییر کرده است ()p>۰٫۰۰1؛ ولی در گروه کنترل 1۵٫۹۰

میکند درمان مبتنیبر تعهد و پذیرش بر سازگاری عاطفی و اجتماعی

راستای ارزشهایشبوده ،بپردازد .داشتن این عوامل بهخودیخود

والدین دارای کودک مبتال به معلولیت ذهنی و جسمی مؤثر بوده است.

مس لهنبوده بلکه مس لٔه اصلی تالش فرد برای پاسخ به آنها ،است.

4

درحقیقت هدف ،افزایش خزانهٔ رفتاری فرد در حضور رویدادها و

بحث

وقایع منفی است .چیزیکه انعطافپذیری روانشناختی نامیده میشود.

نتایج تحلیل دادههای جمعآوریشده بیان میکند شیؤه درمانی مبتنیبر

تحقیقات نشان داد درمان مبتنیبر تعهد و پذیرش ،بهواسطٔه

تعهد و پذیرش سبب بهبود سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند

انعطافپذیری روانشناختی ،استرس و درد طوالنیمدت را کاهش

معلول ذهنی و جسمی میشود .نتایج این پژوهش با تحقیق

میدهد ( .)۲1فرایندهای مرکزی درمان تعهد و پذیرش به مراجع یاد

( )11٫1۲٫1۳همسوست .مطالعهای باعنوان تأثیر آموزش خانواده بر

داد چگونه بازداری فکر را رها کند .از افکار مزاحم گسلیده شود .بهجای

سالمت روانی والدین دارای کودک عقبماندٔه ذهنی آموزشپذیر نشان

خود مفهومسازیشده ،خود مشاهدهگر را تقویت کند .رویدادهای

داد در سطح ۵صدم بین نمرات پیشآزمونپسآزمون در خردهمقیاس

درونی را بهجای کنترل بپذیرد .ارزشهایش را تصحیحکرده و به آنها

عال م جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،کارکرد اجتماعی و افسردگی

بپردازد .این نتایج با پژوهش دیگری همسوست که توانستند با بازداری

وخیم ،تفاوت معنادار مشاهده شد؛ بهطوریکه سالمت روانی گروه

افکار خود بیماری فیبرومیالژیا را بهبود بخشند (.)۲۲

آزمایش بیشتر از گروه کنترلبوده و این نشاندهندٔه تأثیر مابت آموزش

والدین برای ایفای صحیح مس ولیتهایشان ازسویی و ازسویدیگر

خانواده در سالمت روانی والدین کودکان عقبماندٔه ذهنی آموزشپذیر

غلبه بر احساسات منفی خویش ،باید اطالعات و شناخت الزم و

است (.)11پژوهشی باعنوان بررسی جامع از مدل درمان مبتنیبر تعهد

جامعی دربارٔه کودکشان و خودشان و خانوادٔه خود ،داشته باشند.

و پذیرش برای دردهای مزمن ،چنین نتیجه داد :بین  ACTو فرآیندهای

والدین باید بدانند با مشکالت و هیجانات خود چگونه کنار بیایند.

خود همبستگی متوسطیبوده و با شدت درد و ناراحتی عاطفی و ناتوانی

تحقیقات نشان میدهد والدین کودکان عقبماندٔه ذهنی از

ارتباط معناداری دارد .این تجزیهوتحلیل از منابع موجود بسیارجامع و

راهبردهای ناکارآمد بیشتر استفاده میکنند که رابطٔه عکس با سالمت

بسیارجدید از دانش علمی در ارزیابی مدل نظری  ACTدر درد مزمن

روان دارد ( .)1۴٫1۵٫1۶در پژوهشی بیان شد در والدین کودکان

بهشمار میرود ( .)1۲در مطالعهای دیگر ،پریشانی روانی در میان

عقبمانده بهدلیل فشار روانی بیشتر ،عال م مربوط به اضطراب،

والدین کودکان مبتال به عقبماندگی ذهنی در امارات متحدٔه عربی

خستگی عاطفی ،پرخاشگری و غم مزمن بیشتر دیده میشود (.)1۲

بررسی شد .یافتهها نشان داد :خانوادههایی که سطح اجتماعیاقتصادی

همچنین تحقیقات نشانداده والدین کودکان عقبمانده از شیوههای

ضعیف دارند ،نرخ عال م اختالل شناختی ،افسردگی ،اضطراب و

مقابلهای بهجای مشکلمدار استفاده میکنند (.)1۵٫1۶

ناامیدی بیشتری میان پدرومادر همراه است (.)1۳

شیؤه درمانی مبتنیبر تعهد و پذیرش سبب بهبود سازگاری عاطفی

در تبیین نتیجٔه باال میتوان بیان کرد تکنیکهای درمان مبتنیبر پذیرش

مادران دارای فرزند معلول ذهنی و جسمی نیز میشود .نتایج این

و تعهد توانستند ،فکرکردن دربارٔه مراحل فا قآمدن بر واقعٔه منفی را

پژوهش با تحقیق ( )11همسوست .در تبیین اثر درمانی مبتنیبر

بهخوبی هدف قرار دهند .استفاده از تکنیکهای گسلش و پذیرش

پذیرش و تعهد در بهبود سازگاری عاطفی میتوان گفت :آموزش

میزان آزارندگی این موقعیت را در بیماران کاهش داد .تکنیک

پذیرش باعث میشود که مادران احساسها و نشانههای فیزیکی و

گسلششناختی مبتنیبر فرایند تضعیف تدریجی کارکردهای تنظیم

روانی خود را بپذیرند و قبول این احساسها باعث کاهش توجه و

رفتاری و تأثیرات لفظی رویدادهای درونی است .هدف درمان مبتنیبر

حساسیت بیشازحد درمقایسه با گزارش این نشانهها در آنان میشود.

۴
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گروه آزمایش

۲۲٫۲

۲٫۷۰

11٫۹۰

۲٫۲۶

>۰٫۰۰1

۰٫۵۴

1٫۰۰

نظر کیفیت زندگی که شامل ،رفاه مادی ،سالمت جسمانی ،روابط

درنتیجه سازگاری آنها بهبود مییابد.

پذیرش جایگزینی مهم برای اجتناب براساس تجربهبوده که شامل

والدفرزند ،روابط زناشویی ،روابط فامیلی ،روابط با دوستان،

پذیرش فعال و آگاهانٔه رویدادهای شخصی است که با تاریخچهٔ فرد

رفتارهای نوعدوستانه ،رفتارسیاسی ،ویژگیهای شغلی ،روابط

رویدادها ،مخصوصاً زمانیکه باعث آسیبهای روانشناختیشده،

سازگاری اجتماعی و عاطفی،میشود ،عملکرد والدین کودکان

شغلی ،رضایت شغلی ،رفتارهای ابتکاریهنری ،فعالیت ورزشی و

مرتبطشده و با نبودن تالش الزم برای کاهش فراوانی یا تغییر شکل آن

عقبماندٔه ذهنی ضعیفتر از والدین کودکان عادی است (.)1۶

مربوط است .پذیرش باعث میشود فرد هرآنچه تجارب درونی یعنی

مراجع تمرکزش را از تغییر و کاهش نشانه به داشتن زندگی ارزشمند

مادران میشود ()1۸٫1۹؛ ولی آموزههای روانشناختی میتواند تا

تغییر دهد .با ایجاد پذیرش ،فضایی برای مراجع بهوجود میآید که به

حدی این بحران را کاهش دهد (.)11٫1۳

استفاده از تکنیک پذیرش و گسلش سبب کاهش میزان آزارندگی

پژوهش حاضر در جمعیتهای دیگر نیز تکرار شود .همچنین پیشنهاد

متعدد سبب کاهش سازگاری اجتماعی و عاطفی والدین بهخصوص

دربرابر آنها بپذیرد .درحقیقت مداخالت مبتنیبر پذیرش میخواهند

لذا باتوجه به آنچه بیان شد ،پیشنهاد میشود جهت تابیت نتایج،

امور مهم و ارزشمند زندگیاش بپردازد .در پژوهشهای دیگر نیز
موقعیت برای افراد شد؛ درحالیکه در این درمان محتوای فکر بهطور

میشود که روش درمانی بهکاربردهشده در این پژوهش با دیگر

مستقیم هدف قرار داده نشد (.)۲۳

روشهای درمانی در درمان اختاللها و عال م خاص مقایسه شود.

پیشنهادهای کاربردی این پژوهش برگزاری دورههای آموزشی متعدد

مشاهده بدونقضاوت افکار منجربه درک این موضوع میشود که اینها

فقط فکربوده و انعکاسی از واقعیت نیستند؛ بنابراین ضرورتی برای

(در زمینههای مختلف) بهمنظور حمایت و افزایش اطالعات

طریق درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد با اثرگذاری بر فرآیند اجتناب

چندوجهی ،آموزش به کودکان معلول ذهنی و جسمی ،معلمان،

خانوادههای کودکان معلول ذهنی و جسمی ،همچنین مداخالت

اتخاذ راهبردهای اجتنابی و کنترل برای این افکار نخواهد بود .از این

همساالن و مادران در کنار روشهای درمانی دیگر جهت کاهش عال م

تجربهای ،تمایل روانشناختی را در بیمار افزایشداده و باعث افزایش

کودکان ،است.

انعطافپذیری روانشناختی میشود .همچنین بُعد پذیرش را بهبود
میبخشد.

۵

همچنین ازآنجاکه مادر با دیدن فرزند خود احساس غرور میکند و

نتیجهگیری

نتایج این پژوهش بیان میکند شیؤه درمان مبتنیبر تعهد و پذیرش بر

بهمرور به حالتی عاطفی تبدیل میشود ،چون کودک عقبمانده پاسخی

سازگاری اجتماعی و عاطفی مادران با فرزند معلول ذهنی و جسمی

برای مادر نداشته و او کمکم به عقبماندگی کودک خود پی میبرد،

اثربخش بوده است.

پس در رابطٔه عاطفی اختالل پیدا میشود .پژوهشها نشان میدهد از
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افکار و احساسات و خاطرات بدنی ارا ه میدهد ،بدوننیاز به دفاع

همچنانکه بیان شد تولد کودک معلول عالوهبر بحرانهای روانی
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