MEJDS. 2017; 7.
Published online 2017 Aug.

Research Article

Downloaded from jdisabilstud.ir at 2:11 +0430 on Friday June 22nd 2018

Effects of Acceptance and Commitment Therapy on Emotion Regulation and
Quality of Life of Mothers of Children with Intellectual Disability
Fereydoon Goodarzi1, *Ziba Soltani2, Maryam Sadat Hoseini Seddigh3,
Meysam Hamdami4, Reza Ghasemi Jobaneh5
Author Address
1. MA of Family Counseling, Faculty of Psychology and Education Science, Kharazmi University, Tehran, Iran;
2. Faculty Member of Counseling, Payame Noor University, Tehran, Iran;
3. MA of Family Counseling, Faculty of Psychology and Education Science, Kharazmi University, Tehran, Iran;
4. MA of General Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran;
5. MA of Family Counseling, Faculty of Psychology and Education Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
*Corresponding Author Address: Payame Noor University, Tehran, Iran.
*Tel: 09135594157; *E-mail: soltani1011@yahoo.com

Received: 2016 May 16; Accepted: 2016 May 25.

Abstract
Objectives: The aim of current research was to investigate the effect of acceptance and commitment based therapy on emotion regulation and
quality of life of mothers of children with intellectual disability.
Methods: This is a pretest- posttest control group quasi-experimental research. The population of the study consisted of the mothers of students
with intellectual disability in Karaj-Iran in the school year 2014-2015. Convenience sampling was used to recruit 30 participants. The participants
were assigned to experimental and control groups in equal numbers. The experimental group participated in 8 sessions of acceptance and
commitment based therapy. The control group received no intervention. The research instruments were The Emotion Regulation Scale (ER) and
Quality of Life (QOL) questionnaires. Analysis of covariance (ANVOVA) was used to analyze the data.
Results: The results showed a statistically significant difference between post-test scores of the experimental and control group following
receiving training in acceptance and commitment based therapy in favor of the experimental group (p>0.01) in terms of emotion regulation and
quality of life of mothers of children with intellectual disability (p>0.01).
Conclusion: It can be concluded that acceptance and commitment based therapy interventions leads to increasing emotion regulation and quality
of life of mothers of children with intellectual disability.
Keywords: acceptance and commitment, emotion regulation, quality of life, intellectual disability.
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اثربخشی درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان و کیفیت زندگی مادران با فرزند
کمتوان ذهنی
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چکیده
زمینه و هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان و کیفیت زندگی مادران با فرزند کمتوان ذهنی بود.
روشبررسی :روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی بوده و از طرح پیشآزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعٔه آماری این پژوهش را مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی
شهر کرج در سال تحصیلی  1۳۹۳-1۳۹۴تشکیل میدهند .در پژوهش حاضر  ۳۰نفر با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه

آزمایش و گواه بررسی شدند ( 1۵نفر برای هر گروه) .گروه آزمایش در  ۸جلسٔه درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد شرکت کردند ،درحالیکه گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد.
از مقیاس تنظیم هیجان و پرسشنامٔه کیفیت زندگی برای جمعآوری دادهها استفاده شد .دادههای جمعآوریشده با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بهطور معناداری موجب افزایش
تنظیم هیجان و کیفیت زندگی در مادران با فرزند کمتوان ذهنی شده است (.)p>۰٫۰۰1
نتیجهگیری :لذا انجام مداخالت براساس این رویکرد میتواند در تنظیم هیجان هیجانی و کیفیت زندگی این زنان مفید باشد.
کلیدواژهها :پذیرش و تعهد ،تنظیم هیجان ،کیفیت زندگی ،کمتوان 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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۵

۱

مختلف تأثیر مثبت دارد .بهطور مثال نریمانی و همکاران نشان دادند

مقدمه

که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد تأثیر مهمی در کاهش هیجانات

خانواده یکی از نهادهای مهم جوامع محسوب میشود .گاهی برخی

منفی ،رفتارهای خودمخرب و رفتارهای تکانشگرانٔه دانشآموزان مبتال

عوامل ممکن است که برای خانواده استرسآور باشد .یکی از این عوامل

به اختالل یادگیری دارد ( .)۹یافتههای پژوهشی دیگر که توسط

میتواند وجود فرزند کمتوان ذهنی در خانوادهها بوده که اعضای

بالکلدج و هیز بهشیؤه مروری انجام شد ،نشان داد که مداخالت

خانواده بهخصوص والدین را با برخی مشکالت مواجه میسازد .تولد

مبتنیبر پذیرش و تعهد شامل آموزههایی همچون زندگی بامعنا،

این کودک میتواند عامل فشارزا و نگرانکننده برای سازگاری خانواده

باشد ( .)1در این میان باتوجه به اینکه مادران با فرزند کمتوان ذهنی

هیجان جوامع آماری بالینی و غیربالینی تأثیر مثبت دارد (.)1۰

در مقایسه با پدران زمان بیشتری برای مراقبت از فرزند خود صرف

دوهرست و همکاران نیز در یک بررسی نشان دادند درمان مبتنیبر

میکنند ،استرس بیشتری را در قبال شرایط و مسئولیتهای مداومی که

پذیرش و تعهد اثرات متوسط و قوی در بهبود افسردگی ،اضطراب،

این کودک بهلحاظ روانی ،هیجانی و اجتماعی برای آنها دارد ،متحمل

عزتنفس ،سازگاری شغلی ،سازگاری روانشناختی و افزایش کیفیت

میشوند ( .)۲در حقیقت وجود کودک ناتوان ،سازشیافتگی و

روابط بین فردی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی در افراد مبتال به

سالمت جسمی و روانی والدین بهخصوص مادران را تهدید میکند و

بیماری صرع دارد ( .)11یافتههای پژوهش ماسودا و همکاران که

والدین با فرزند کمتوان ذهنی بهخصوص مادران بهزیستی هیجانی

مشابه با پژوهش حاضر بود ،نشان داد که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد

ادراکشدٔه کمتری دارند (.)۳

در افزایش پذیرش ،سازگاری و کیفیت زندگی مادرانی که دارای فرزند

افزایش بهرهمندی والدین از مهارتهای تنظیم هیجانی در فراوانی

مبتال به بیماری کم خونی هستند ،اثر مثبت و ماندگار دارد ( .)1۲فروس

تجربٔه هیجانات مثبت و سازگاری با موقعیتهای استرسزایی همچون

و همکاران نیز در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان مبتنیبر پذیرش

نگهداری از یک کودک با ناتوانی ذهنی مؤثر است و فعالیتهای

و تعهد در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتال به بیماری سرطان پرداختند

هدفمند در پاسخهای سازنده به موقعیتهای چالشانگیز را افزایش

و نتایج پژوهش اثربخش و معنادار گزارش شده است (.)1۳

میدهد ( .)۴تنظیم هیجان به توانایی فهم هیجانات و تعدیل تجربه و

باتوجه به مطالب گفتهشده ،وجود کودک کمتوان ذهنی ممکن است که

ابراز هیجانات اشاره دارد و با سازگاری روانشناختی و افزایش کیفیت

برای والدین بهخصوص مادران ،چالشزا باشد .از سوی دیگر وجود

ارتباطات بین فردی مرتبط است (.)۵

برخی مهارتها همچون تنظیم هیجان و کیفیت زندگی باال در مادران

همانطور که گفته شد نتایج پژوهشها حاکی از پیامدهای بارز ناشی

با فرزند کمتوان ذهنی دارای اهمیت است .همچنین مداخالت مبتنیبر

از داشتن فرزند کمتوان ذهنی ،همچون مشکالت روانشناختی،

پذیرش و تعهد در سایر پژوهشهای انجامشده در بهبود مؤلفههای

هیجانی و اجتماعی در مادران با کودکان کمتوان ذهنی است که این امر

بهزیستی ذهنی ،تأثیرگذار بوده است ،درحالیکه در ارتباط با اثربخشی

منجر به کاهش کیفیت زندگی آنها میگردد ( .)۲،۳کیفیت زندگی مفهوم

مداخالت مبتنیبر پذیرش و تعهد در بهبود مؤلفههای هیجانی و کیفیت

وسیعی است که همٔه ابعاد سالمت و رضایتمندی از زندگی را در بر

زندگی مادران با فرزند کمتوان ذهنی ،تحقیقات کمی انجام شده است؛

میگیرد ( .)۶در خانوادههایی که از کودکان کمتوان ذهنی مراقبت

بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنیبر

میکنند ،یکی از موضوعات قابل توجه ،کیفیت زندگی والدین است .در

پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان و کیفیت زندگی مادران با فرزند

بسیاری از موارد ،مراقبت از کودک کمتوان ذهنی ،ممکن است کیفیت

کمتوان ذهنی است.

زندگی سایر اعضای خانواده و بهویژه عضو مراقب را کاهش دهد (.)۲
عالوهبرآن ،کیفیت زندگی در خانوادٔه کودکان کمتوان ذهنی به عوامل

2

محیطی و متغیرهایی مانند مشخصات کودک و والدین ،وضعیت

روش بررسی

در این پژوهش از طرح تحقیق نیمهآزمایشی ،نوع پیشآزمون-

اقتصادی و اجتماعی خانواده ،حمایت اجتماعی و میزان بهرهمندی

پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد.

اعضای خانواده از مهارتهای الزم ،بستگی دارد (.)۷

جامعٔه آماری این پژوهش ،تمامی مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی

پذیرش و سازگاری با یک کودک کمتوان ذهنی از سوی والدین بهویژه

مدرسٔه استثنایی پارسی-اربابیفر واقع در شهر کرج در سال تحصیلی

مادران از اهمیت بسیاری برخوردار است .در دهٔه اخیر ،تعدادی از

 ۹۴-1۳۹۳بودند .در پژوهش انجامشده از روش نمونهگیری

رواندرمانیها بهعنوان موج سوم توسعه یافتهاند که درمان مبتنیبر

دردسترس استفاده شد .بدینصورت که از بین  ۶۰والد از والدین

پذیرش و تعهد ( ،)ACTاز جملٔه این درمانها هستند .هدف درمان

دانشآموزان مدرسٔه استثنایی پارسی اربابیفر واقع در ناحیٔه ۴

مبتنیبر پذیرش و تعهد این است که به مراجعان کمک کند علیرغم

آموزشوپرورش شهر کرج که به پرسشنامههای تحقیق پاسخ دادند؛

وجود برخی مشکالت و چالشها همچون وجود فرزند کمتوان ذهنی

باتوجه به نتایج پرسشنامهها ،تعداد  ۳۰نفر که شرایط ورود به پژوهش

در خانواده ،با رویکردی مبتنیبر پذیرش و تعهد و با انجام اقدامات

(داوطلب شرکت در پژوهش بودن ،عدم ابتال به بیماریهای مزمن

سازنده ،برای خود زندگی معنادار و غنی درست کنند تا سطح کیفیت

جسمانی و اختالالت حاد روانشناختی ،داشتن حداقل سطح سواد

خانوادگیشان را باال ببرند (.)۸

ابتدایی) را دارا بودند و نمرات ضعیفتری در پرسشنامٔه کیفیت زندگی

مطالعٔه پیشینٔه پژوهش نشان میدهد که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد

و تنظیم هیجان کسب کردند ،انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو

در بهبود مؤلفههای هیجانی و افزایش کیفیت زندگی در جوامع آماری

گروه کنترل و آزمایش جایگزین گردیدند.

۲
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هدفمندی و وجود ارزشها و تعهد است ،بههمیندلیل در بهبود تنظیم

اعضای گروه آزمایش ،طی هشت جلسه ،هفتهای یکبار ،بهمدت ۶۰

فرم کوتاه پرسشنامٔه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت : 1این

گروه کنترل مداخلهای اعمال نشد .در نهایت پسآزمون از هر دو گروه

افراد میپردازد که عبارتند از سالمت جسمی ،سالمت روانشناختی،

جلسات درمانی بهشیؤه گروهی به جهت کمک به آنها برای بهبود

دست میآید و نمرٔه بیشتر نشانگر کیفیت زندگی ادراکشدٔه بیشتر

پرسشنامه دارای  ۲۶سؤال است که به ارزیابی چهار بُعد کیفیت زندگی

دقیقه درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد را دریافت کردند درحالیکه برای

روابط اجتماعی و محیط اجتماعی .با جمع این مؤلفهها نمرٔه کل به

آزمایش و کنترل به عمل آمد .برای شرکتکنندگان توضیح داده شد که

است .آزمودنی درجٔه موافقت خود را در طیف لیکرت (کمترین نمره

کیفیت زندگی و مهارتهای تنظیم هیجان آنها تدارک دیده شده است

وارد پژوهش شدند .همچنین بعد از اتمام جلسات درمانی و اجرای

فارسی ترجمه شد و روایی و پایایی آن نیز برای فرهنگ ایرانی معتبر

در پژوهشی که توسط نصیری و همکاران انجام شد ،این پرسشنامه به

رضایت آگاهانه مطرح شد و تمامی شرکتکنندگان با رضایت کامل

پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل ،بهمنظور رعایت اصول اخالقی

گزارش شده است .پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی

برگزار گردید.

(.)1۴

و ضریب آلفای کرونباخ بهترتیب  ۰٫۶۷و  ۰٫۸۴گزارش شده است

پژوهش ،برای گروه کنترل نیز جلسات درمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد

۲

خالصٔه محتوای درمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد:

خردهمقیاس تنظیم هیجانی  :در پژوهش حاضر برای بررسی تنظیم

جلسٔه اول :آشنایی اعضا با یکدیگر و تعیین قوانین حاکم بر جلسات،

هیجانی از خردهمقیاس تنظیم هیجانی مقیاس خودسنجی هوش

خالق؛

استفاده شده است .آزمودنی درجٔه توافق یا مخالفت خود را با هر جمله

هیجانی شوت که توسط شوت و همکاران در سال  1۹۹۸ساخته شد،

تصریح رابطٔه درمانی ،معرفی و سنجش هیجان ،شروع درماندگی
جلسٔه دوم :شکستن برنامٔه کنترل مراجعان ،آشنایی مراجعان با

در مقیاس پنجگزینهای لیکرت که از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم

شیوههای غیرسازندٔه مقابله با مشکالت؛

( )۵است ،انتخاب میکند .این مقیاس دارای ده سؤال است و نمرٔه

جلسٔه سوم :معرفی کنترل بهعنوان مسئله ،بحث دربارٔه دنیای درون و

بیشتر نشانگر تنظیم هیجانی بیشتر است .روایی و پایایی آن در طی

جلسٔه چهارم :معرفی پذیرش و تمایل و بیان احساسات؛

دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخٔه 1۸

بررسی در داخل کشور  ۰٫۹۳گزارش شد (.)1۵

تفاوت آن با دنیای بیرون؛

و بهشیؤه تحلیل کواریانس یکمتغیره ( )ANCOVAدر سطح

جلسٔه پنجم :تداوم ایجاد یک جهتگیری به ذهنآگاهی و ارائٔه

معناداری  ۰٫۰1تجزیهوتحلیل شدند.

شیوههای عملی بیشتر برای پرورش گسلش؛
جلسٔه ششم :آشنایی با انواع خود؛

۳

جلسٔه هفتم :حرکت به سمت زندگی ارزشمند با خود پذیرا و

در پژوهش حاضر  ۳۰مادر با فرزند کمتوان ذهنی شرکت کردند.

مشاهدهگر؛

میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش  ۴1٫۵۳و  1٫۹۵بود.

جلسٔه هشتم :جلسٔه ارائٔه ایدٔه تعهد بهعنوان ابزاری برای حرکت بهسوی

همچنین میانگین و انحراف معیار سنی گروه کنترل  ۴1٫۲۷و ۲٫1۵

اهداف مشخص و تقویت انتخابها جهت رسیدن به آن اهداف.

ابزار پژوهش:

یافتهها

بود .جدول شماره  1نتایج تحلیل کواریانس را نشان میدهد.

جدول  .1نتایج تحلیل کواریانس
آزمایش

متغیر

پیشآزمون
میانگین

تنظیم

هیجان
کیفیت
زندگی

۲۲٫۲۳
۵۳٫۶۰

انحراف
معیار

1٫۷۹
۵٫۹۹

کنترل
پسآزمون

میانگین
۲۸٫1۳
۶۴٫۴۷

انحراف
معیار

۴٫۷۴
۷٫۷۴

پیشآزمون
میانگین
۲۲٫۹۳
۵۳٫۳۳

انحراف
معیار

1٫11
۵٫۹۶

پسآزمون
میانگین
۲۲٫۴۰
۵۳٫۰۰

انحراف

مقدار p

اندازه
اثر

معیار

1٫۷۶
۴٫۰۵

>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1

۰٫۵۹
۰٫۵۰

باتوجه به یافتههای جدول  ،1مشاهده میشود که میانگین پیشآزمون

تنظیم هیجان و کیفیت زندگی گروه کنترل برابر با  ۲۲٫۹۳و ۵۳٫۳۳

است .درحالیکه میانگین پسآزمون تنظیم هیجان و کیفیت زندگی گروه

برابر با  ۲۲٫۴۰و  ۵۳٫۰۰است .در واقع میانگین نمرات تنظیم هیجان

1.

2.

است و میانگین پسآزمون تنظیم هیجان و کیفیت زندگی گروه کنترل

تنظیم هیجان و کیفیت زندگی گروه آزمایش برابر با  ۲۲٫۲۳و ۵۳٫۶۰

و کیفیت زندگی گروه آزمایش در مرحلٔه پسآزمون افزایش یافته است،

آزمایش برابر با  ۲۸٫1۳و  ۶۴٫۴۷است .همچنین میانگین پیشآزمون

Emotion Regulation Subscale

Short form of Quality of Life Qquestionnaire World Health
Organization

۳
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و هم بهدلیل انجام یک کار پژوهشی است .بدینترتیب موضوع اخذ

به هر سؤال  1و بیشترین نمره  ۵تعلق میگیرد) مشخص کند .در ایران

درحالیکه در گروه کنترل چنین تفاوتی مشاهده نمیشود .بهمنظور

افرادی که در دورٔه درمانی پذیرش و تعهد شرکت میکنند بهدلیل ایجاد

از لحاظ آماری معنادار است ،از تحلیل کواریانس استفاده شده است.

استرسآور قرار میگیرند و توانمندی بیشتری در تنظیم و مدیریت بر

لون استفاده و مشاهده شد که واریانس تنظیم هیجان و کیفیت زندگی

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنیبر پذیرش و

ارزشها و وجود معنا در زندگی آنها ،کمتر تحت تأثیر منفی شرایط

بررسی اینکه آیا این تفاوتها در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل

هیجانات خود پیدا میکنند (.)۵

جهت بررسی برقراری پیشفرضهای آزمون تحلیل کواریانس از آزمون

تعهد در افزایش کیفیت زندگی مادران با فرزند کمتوان ذهنی نیز مؤثر

در دو گروه آزمایش و گروه کنترل با هم برابرند .سرانجام یافتههای

دو گروه ،معنادار است .بدینمعنا که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد در

بهبود کیفیت زندگی و داشتن زندگی غنی و بامعنا ،استفاده نمود (،1۷

دادهاند که میتوان از آموزهها و مداخالت مبتنیبر پذیرش و تعهد در

کیفیت زندگی در مرحلٔه پسآزمون بعد از کنترل نمرات پیشآزمون در

 .)1۳-11بهطور مثال نتایج یک بررسی نشان داد که درمان مبتنیبر

افزایش تنظیم هیجان ( )F=۴۶٫۲1 ،p<۰٫۰۰1و افزایش کیفیت
زندگی ( )F=۲۷٫۰۶ ،p<۰٫۰۰1مؤثر بوده است.

4

پذیرش و تعهد اثرات مثبت بر ارتقای کیفیت زندگی در افراد مبتال به

بیماری صرع دارد ( .)11نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که درمان

بحث

مبتنیبر پذیرش و تعهد در افزایش پذیرش ،سازگاری و کیفیت زندگی

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد در

مادرانی که فرزند بیمار دارند ،اثر مثبت و معنادار دارد ( .)1۲از درمان

تنظیم هیجان و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی

مبتنیبر پذیرش و تعهد در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتال به

صورت گرفته است .یافتههای حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که

بیماریهای مزمن همچون سرطان نیز استفاده شده است که نتایج

درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد در افزایش تنظیم هیجان مؤثر است که

اثربخش و معنادار گزارش شده است (.)1۳

با یافتههای سایر پژوهشهای انجامشده همسویی دارد (.)۹،1۰،1۶

در توجیه این یافته میتوان بیان کرد که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد

بهطور مثال نریمانی و همکاران نشان دادند که درمان مبتنیبر پذیرش

باعث میشود که مادران با فرزند کمتوان ذهنی ،احساسات ،هیجانات

و تعهد تأثیر مهمی در کاهش هیجانات منفی ،رفتارهای خودمخرب و

و افکار خود را علیرغم ناخوشایندبودن ،بپذیرند و حساسیت بیش از

رفتارهای تکانشگرانه دارد ( .)۹پژوهشی دیگر بالکلدج و هیز نشان

حد و اندازه به مشکل را کاهش داده و در نتیجه سطح رضایتمندی،

دادند درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد با آموزههایی همچون زندگی

کیفیت زندگی و هیجانات مثبت در خود را افزایش دهند .در این درمان

بامعنا ،هدفمندی و وجود ارزشها به افراد در بهبود تنظیم هیجان کمک

به درمانجویان آموزش داده میشود که به جای انکار و اجتناب از

میکند ( .)1۰همچنین هیل و همکاران در پژوهشی نشان دادند که

تجربههایشان ،بتوانند تجربیات خود را بپذیرند .همچنین یافتههای

درمان مبتنیبر پذیرش در بهبود تنظیم هیجانی افرادی که از مشکالت

پژوهشها نشان دادهاند درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد در کاهش

مربوط به خوردن هیجانی و وسواسگونه رنج میبرند ،تأثیرگذار بوده

پریشانی روانشناختی مؤثر است ( .)۹درواقع درمان مبتنیبر پذیرش و

است (.)1۶

تعهد از طریق بهبود سالمت روانشناختی مادران در افزایش کیفیت

همانطور که در قسمت مقدمه ذکر شد وجود فرزند کمتوان ذهنی برای

زندگی ادراکشدٔه آنها نیز مؤثر است ( .)1۷همچنین یکی از

مادران میتواند استرسآور باشد و بهزیستی هیجانی آنها را با تهدید

مؤلفههای مهم درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،آموزش ذهنآگاهی است

مواجه سازد ،در نتیجه این مادران مشکالت هیجانی مانند افسردگی و

که پیشبینیکنندٔه رفتار خودتنظیمی و حاالت هیجانی مثبت است که

اضطراب را گزارش میکنند ( .)۲،۳درحالیکه برخورداری مادران با

این امر رضایت فرد را از زندگی باال برده و کیفیت زندگی را ارتقا

فرزند کمتوان ذهنی از مهارتهای تنظیم هیجان میتواند به آنها کمک

میبخشد ( .)1۳درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد باعث کاهش اجتناب

کند که با مدیریت ،تعدیل و تنظیم هیجانات ،بتوانند از شدت

تجربی و افزایش انعطافپذیری روانشناختی میشود که در کاهش

هیجانات ناخوشایند و دردآور کم کنند و هیجانات مثبت بیشتری را

درگیریها و تنشهای درونفردی درمانجویان و در نتیجه افزایش

تجربه کنند .یکی از راهبردهای افزایش مهارتهای تنظیم هیجان،

رضایت از زندگی و کیفیت زندگی مؤثر است و توانایی مقابله در

درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد است که بهدلیل سازوکار نهفته در آن

برخورد با چالشهای ناشی از عدم تحمل فرزند کمتوان ذهنی را

مانند پذیرش ،افزایش آگاهی ،حضور در لحظٔه حال ،مشاهدهگری بدون

افزایش دهد (.)1۲

داوری ،عمل متعهدانه براساس ارزشها و خودداری از اجتناب تجربی

بهطور خالصه میتوان گفت درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد مداخلٔه

میتواند درمانجویان را مجهز به باورها ،رفتارها و ارزشهایی کند که

شناختی-رفتاری است که از فرآیندهای پذیرش و ذهنآگاهی و

در هنگام بروز هیجانات ناخوشایند و تهدیدکنندٔه بهزیستی هیجانی

فرآیندهای تغییر رفتار و تعهد ،بهمنظور ایجاد انعطافپذیری

(مانند پیامدهای روانشناختی ،هیجانی و اجتماعی وجود فرزند

روانشناختی و کاهش اجتناب تجربی استفاده میکند ( ،)۹در نتیجٔه

کمتوان ذهنی در خانواده) بر هیجانات خودآگاهی و مدیریت بیشتری

انعطافپذیری روانی ،افراد رغبت پیدا میکنند که بهمنظور شناخت،

کنند و به تنظیم سازندٔه هیجانات بپردازند .همچنین تنظیم هیجان

تعهد و پیگیری اهداف و ارزشهای خود اقدامات سازندهای انجام

بهعنوان روشی در تعدیل هیجانات ،باعث مقابلٔه مؤثر با موقعیتهای

دهند تا بتوانند کیفیت زندگی خود را باال برده و هیجانات خود را در

استرسزایی همچون مراقبت از فرزند دارای کمتوان ذهنی میشود و

سطح متعادل تنظیم کنند ( .)1۰همچنین مراجع میآموزد تا دست از

افزایش فعالیت در پاسخ به موقعیتهای پرتنش را بهدنبال دارد .درواقع

۴
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جدول شماره  1نشان میدهد که بین میانگین نمرات تنظیم هیجان و

است .سایر پژوهشگران نیز همسو با یافتههای پژوهش حاضر نشان

مبارزه با مشکالت بردارد و بهجای آن با درگیرشدن در فعالیتهایی که

۵

هیجان و ارتقای کیفیت زندگی قدمهای سازنده بردارد ( .)11پژوهش

میشود که آنان با استفادٔه درست از هیجانات ،آگاهی از هیجانات و

و باید در تعمیم نتایج حاضر به سایر جوامع آماری احتیاط کرد .پیشنهاد

هیجانات ناخوشایند کم کنند و در مواجهه با شرایط مختلف ،مقابلٔه

نتیجهگیری

حاضر بر روی مادران با فرزند کمتوان ذهنی شهر کرج انجام شده است

پذیرش آنها و ابراز مناسب هیجانات در موقعیتهای زندگی ،از شدت

میشود که پژوهشهایی مشابه در ارتباط با اثربخشی آموزهها و

سازندهتری از خود بروز دهند .درنتیجه میزان سازگاری و بهزیستی

جمعیتهایی که بهنوعی درگیر مشکالت خانوادگی استرسآور هستند،

معنادار ارتقا مییابد.

مداخالت مبتنیبر پذیرش و تعهد در سایر جوامع آماری بهخصوص

روانشناختی فرد بهبود پیدا میکند و کیفیت زندگی نیز بهطور مثبت و

انجام شود .همچنین توصیه میشود در مراکز آموزشی دانشآموزان

6

کمتوان ذهنی ،دورههایی مبتنیبر یادگیری مهارتهای تنظیم هیجان و

تشکر و قدردانی

از زنان محترم شرکتکننده در پژوهش حاضر تشکر و قدردانی میگردد.

بهبود کیفیت زندگی براساس آموزهها و مداخالت مبتنیبر پذیرش و

تعهد برای والدین بهخصوص مادران این دانشآموزان برگزار گردد.

۵
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او را به اهداف و ارزشهایش نزدیکتر میکند ،در راستای بهبود تنظیم

درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد در مادران با فرزند کمتوان ذهنی باعث
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