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چکیده
مادران میشود .پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم انجام گرفته است .پژوهش حاضر از نوع
نیمه آزمایشی با پیشآزمون  -پسآزمون و گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش را مادران
دارای کودک اوتیسم شهر اصفهان تشکیل دادند که از میان آنان  03نفر به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی به دو گروه آزمایشی ( 15نفر)
و گواه ( 15نفر) تقسیم شدند .به دلیل ریزش نمونه 13 ،نفر در گروه آزمایش و  11نفر در
گروه گواه باقی ماندند .ابزار پژوهش ،مقیاس خودکارآمدی مادران برکلی ساختة هالووی
و همکاران ( )1335بود .گروه آزمایش هشت جلسه  ۰3دقیقهای درمان گروهی مبتنی بر
پذیرش و تعهد را دریافت کردند و برای گروه گواه هیچ مداخلهای اعمال نشد .دادهها با
بهرهگیری از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) تجزیهوتحلیل شدند .نتایج نشان داد
که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش خودکارآمدی و مؤلفههای آن
(مسئولیتپذیری ،خودمدیریتی ،پذیرش فرزند و ارزیابی مثبت فرزند) در مادران دارای
کودک اوتیسم مؤثر بوده است ( .)p>3/35از این رو میتوان گفت درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد میتواند در افزایش خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم مؤثر باشد و از
طریق این نوع درمان میتوان به مادران دارای کودکان اوتیسم کمک کرد.
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مقدمه ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش
وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روان ،وابسته به سالمت بخشهای کوچکتر آن مانند
انجمنها ،گروهها و خانوادههای موجود در آن جامعه است .خانواده نخستین بافتی است که فرزندان
در آن فکر ،احساس و رفتار میکنند ،یاد میگیرند و رشد میکنند .بنابراین کامالً طبیعی است که
نیازهای خانواده با وضعیت کودکی که تحت حمایت وآموزش قرار دارد ،هماهنگ شود .مطابق با
تأثیر میگذارد ،بنابراین اختالل یکی از اعضا بر کارکرد سایر اعضا مؤثر است و میتواند سبب
اختالل در کارکرد خانواده شود(سرابی جماب .)108۰ ،وجود کودک دچار مشکالت زیاد جسمی و
روحی در یک خانواده اغلب آسیبهای جبرانناپذیری بر خانواده وارد میکند .میزان آسیبپذیری
خانواده در مقابل این ضایعه گاه بهاندازهای است که وضعیت سالمت روانی خانواده دچار آسیب
شدید میشود (برجیس و همکاران .)10۰1 ،اختاللهای رشدی فراگیر یکی از انواع اختالالتی است
که خانوادهها را با چالشهای بسیار روبهرو میکند .اوتیسم مشهورترین این اختالالت است .اختالل
اوتیسم 1معموالً در  1تا  5سالگی تشخیص داده میشود و بر پایه رفتارهایی همچون نبود تماس
چشمی ،ویژگیهای جسمی و رفتاری خاص ،اختالالت ارتباطی و زبان و واکنش شدید یا خفیف
به محرکهای حسی است (احمدیکهجوق ،فرهبد ،سورتجی و رصافیانی ،108۰ ،به نقل از
حسینآبادی .)10۰5 ،مطالعات موردی نشان دادهاند که برخی از کودکان مبتال به اختالالت طیف
اوتیسم ،از اوایل دوران کودکی به مسائل اجتماعی پاسخگو نیستند ،درحالیکه برخی دیگر معتقدند
که آغاز عالئم پس از سن دوسالگی است (سمرود کلیکمن و تیتر الیسون .)10۰5 ،1نقایص شدید
در زبان و رفتار اجتماعی کودکان اوتیسم ،تأثیری ژرف بر خانواده آنان میگذارد .والدین کودکان
درخودمانده اغلب توانایی مهار کردن مشکالت رفتاری آنان را ندارند و رغبتی به بردن این کودکان
به مکانهای گوناگون نشان نمیدهند (کراتوچویل و موریس .)10۰1،0اگرچه درمانهای رفتاری سبب
بهبود رفتارهای هدف در کودکان دچار اوتیسم میشوند ،اما این کودکان به حمایتهای مداوم نیاز
دارند تا مهارتهای بهدستآمده را حفظ و مهارتهای شناختی تازه را کسب کنند (بیبی 4و همکاران،
 .)1331وجود این کودکان سبب محدود شدن تعامالت و فعالیتهای اجتماعی خانواده میشود و بر
روابط میان -فردی آنها تأثیر میگذارد؛ مثالً بر شغل مادر تأثیر منفی میگذارد و در مواردی سبب
1. Autism
2. Semrud-Clikeman & Teeter Ellison
3 .Kratochwil & Morris
4. Bibby
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میشود که مادر به دلیل مسئولیتهای زیاد مراقبت از فرزند اوتیسم ،شغل خود را رها کند .زندگی
در این خانوادهها حول کودک اوتیسم میچرخد (هوبارت ،1338 ،به نقل از بیرامی و همکاران،
.)1۰۰0
چیمه و همکاران ( )1089در پژوهشی با عنوان مشکالت و نیازهای مادران کودکان مبتال به
اختالل اتیسم نشان دادند بیشتر مادران به هنگام تشخیص اختالل اوتیسم دچار واکنش انکار،
داده است که مادران دارای کودک اوتیسم بیشتر نشانههای پس روانآزردگی یعنی اضطراب،
افسردگی ،احساس گناه ،عزت نفس پایین ،تنیدگی ،هیجانی بودن ،خجالتی بودن و دمدمی بودن را
نشان میدهند ،اما مادران کودکان عادی دارای پایداری هیجانی بیشتری هستند .این امر میتواند
سبب کاهش اعتمادبهنفس مادران شود و بر روابط مادر و کودک تأثیر بگذارد و خودکارآمدی

1

مادران را کاهش دهد.
استرسی که به خانوادهها ،بهویژه مادران دارای کودک اوتیسم وارد میشود نیز از دیگر عواملی
است که باید مورد توجه قرار گیرد .پژوهشهای اخیر درباره والدین کودکان دچار اوتیسم نشان
میدهند که والدین این کودکان در مقایسه با والدین کودکان عادی و کودکانی که نیازهای ویژه یا
بیماریهای مزمن دارند ،استرس بیشتری را تجربه میکنند (دابروسکا و پیسوال .)1313،1استرس
والدین بهمثابه یک فشار مزمن نهتنها بر کارکردهای جسمانی تاثیرگذار است ،بلکه آشفتگی
روانشناختی افراد را باال میبرد .ازاینرو والدین کودکان دچار مشکل ،اغلب با انواع گوناگونی از
مشکالت روانی -اجتماعی و عملی روبهرو میشوند که برخی اوقات موجب بروز سطوح باالیی از
پریشانی ،کاهش خودکارآمدی ،مشکالت هیجانی مانند ترس ،افسردگی و نگرانی ،رضایت پایین
زناشویی و مشکالت کاری و مالی میشود (اقبالی.)10۰1 ،
هیستینگز و سایمز )1331( 0نیز استرس را یکی از عوامل برجسته تأثیرگذار بر خودکارآمدی
والدگری میدانند .خودکارآمدی را باور به توانایی یک فرد در داشتن یک رفتار یا انجام دادن یک
کار خاص بهصورت موفقیتآمیز عنوان میکنند (کوربان اوغلو .)1330 ،4خودکارآمدی والدگری
یکی از مؤلفههای پیوند میان والدین و فرزندان است .بدین معنا که والدین به چه میزان در
تواناییشان جهت به دست گرفتن تمام جوانب پرورش کودک احساس کارآمدی دارند
1. Self-efficacy
2. Dabrowska & Pisula
3. Hastings & Symes
4. Kurbanoglu
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(جمالی نژاد .)10۰1 ،خودکارآمدی والدینی به ارزیابی والدین نسبت به تواناییشان در ایفای نقش
خود بهعنوان مادر یا پدر گفته میشود .احساس خودکارآمدی نیازمند داشتن دانش و اطالعات
درزمینه روشهای مؤثر مراقبت از کودک و تعامل و برقراری ارتباط با اوست (مغربیسینکی و
همکاران .)10۰4 ،در حقیقت احساس خودکارآمدی ،سازه ای پیچیده است که احتماالً تحت تأثیر
نوع و شدت بیماری و حمایتهای اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرد (مهاجرانی و همکاران.)10۰1 ،
مادران میدانند و به این نتیجه رسیدند که آن دسته از مادرانی که خودکارآمدی ضعیفتری داشتند،
در برقراری ارتباط با کودکشان صمیمیت کمتری نشان میدادند و در مقابل ،مادرانی که در نقش
والدینی خود احساس خودکارآمدی بیشتر و پایدارتر داشتند ،روابطی گرم و صمیمی با کودکانشان
برقرار میکردند .در واقع والدینی که در ارتباط با کودک خود قواعد کمتر سختگیرانهای را وضع
میکنند و تعامالتی مثبتتر با فرزندانشان دارند ،از خودکارآمدی باالتر نیز برخوردارند (تتی و
گلفند .)1۰۰1 ،ترانزو )1339( 1در پژوهش خود دریافت که افزایش خودکارآمدی مادران با بهبود
کیفیت تعامالت مادر-کودک در ارتباط است و مادرانی که خودکارآمدی ضعیفتر دارند ،با احتمال
بیشتر بهصورت پرخاشگرانه با فرزندانشان ارتباط برقرار میکنند .فشار روانی که به مادران کودکان
دچار اختالل اوتیسم وارد میشود ،منجر به کاهش خودکارآمدی این مادران میشود و این موضوع
تأثیر منفی بسزایی بر روند رشد کودک میگذارد .رزِندز و اسکارپا )1311( 0دریافتند که استرس
والدگری ،سبب کاهش خودکارآمدی والدین و افزایش افسردگی و اضطراب آنان میشود .همین
امر موجب میشود که مادران نسبت به تواناییهای خود در ایفای نقش مادرانه تردید داشته باشند و
به این نتیجه برسند که خودکارآمدی الزم را در کنترل و مدیریت رفتارهای کودک ندارند.
یکی از مداخالت درمانی مورد توجه روانشناسان در زمینههای عنوانشده ،استفاده از روش
درمانی پذیرش و تعهد 4است که بهعنوان موج سوم درمان شناختی -رفتاری مطرح است .در موج
سوم درمان شناختی -رفتاری که به منزلة درمانهای پست مدرن شناختهشدهاند ،باور بر این است که
شناخت هیجانات را باید در بافت مفهومی پدیدهها در نظر گرفت (ایزدی و عابدی .)10۰1 ،هدف
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک زندگی غنی و پرمعناست که فرد رنج ناگزیر موجود در آن را
میپذیرد .روش درمانی پذیرش و تعهد دربارۀ انجام دادن اقدام مؤثری است که با عمیقترین
1. Teti & Gelfand
2. Trunzo
3. Rezendes & Scarpa
)4. Acceptance and Commitment Therapy (ACT
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ارزشهای ما هدایت میشود ،آنهم درحالیکه ما کامالً آماده و متعهدیم .روش درمانی پذیرش و
تعهد دربرگیرندۀ شش فرایند اصلی است که این شش مؤلفه را میتوان در دو حیطه فرایندهای
ذهن آگاهی (پذیرش ،1گسلش شناختی ،1خود بهعنوان زمینه 0و در زمان حال بودن )4و تغییر رفتار
(ارزش 5و عمل متعهدانه )9دستهبندی کرد ،فرایندهایی که در ترکیب با هم انعطافپذیری شناختی
را ایجاد میکنند (کریم زاده .)10۰0 ،آسیبشناسی روانی طبق الگوی پذیرش و تعهد بر پایه دیدگاه
دلیلآوری است .از طریق آمیختگی ،فرایندهای کالمی بهطور نامناسب روی انسان تأثیر دارند و
منجر به این میشوند که فرد به شیوههایی رفتار کند که با شبکههای کالمی انعطافناپذیر هدایت
شود ،نه با شرایط واقعی محیط .ارزشیابی برای انسانها میتواند کامالً مبتنی بر رویدادهای کالمی
باشد که هرگز با آنها تماسی نداشته است .اجتناب ،هنگامی رخ میدهد که فرد مایل نیست ارتباط
و تماس با یک تجربه درونی خاص را ادامه دهد و منظور از دلیلآوری کوشش فرد برای ایجاد
تبیینات لفظی برای بهکارگیری شیوههای مقابله ناکارآمد است که سبب میشوند شخص نسبت به
همایندیهای واقعی در محیط ،کمتر حساس باشد (هیز ،پانکی و گِرِگ.)1331 ،
حیدری و همکاران ( )10۰5در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
درماندگی روانشناختی و افکار خودآیند منفی مادران کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم نشان
دادند که میان گروه آزمایش و شاهد در نمرات متغیر درماندگی شناختی و فراوانی و باور به افکار
خودآیند مادران تفاوتی معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش نیکنژادی و دهقان سفیدکوه ( )10۰4نیز
درباره اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شادکامی و شفقت بر خود در مادران
دارای کودکان اوتیسم شهر اصفهان حاکی از آن است که این نوع درمان در مادران کودکان اوتیسم
مؤثر است .آیفرت و فورسایث )1335( 8عنوان میکنند انتظار میرود ایجاد و پرورش پذیرش در
مراجعان ،سبب کاهش اجتناب شناختی ،رشد زندگی مبتنی بر ارزش و افزایش عملکرد فرد در
حوزههای گوناگون زندگی شود .از این رو با توجه به نقش برجسته فرایند پذیرش شرایط اختالل
اوتیسم از سوی مادران دارای کودک مبتال به این اختالل ،همخوانی ساختارهای آسیبشناسی
1. Acceptance
2. Defusion
3. Self as context
4. Contact with the present moment
5. Values
6. Committed action
7. Hayes, Pankey & Gregg
8. Eifert & Forsyth
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رویکرد پذیرش و تعهد با چالشهای پیش روی این مادران و لزوم افزایش مهارت خودکارآمدی در
مادران دارای فرزند اوتیسم ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم تأثیرگذار است یا خیر؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه است .جامعه
دادند .در این پژوهش پژوهشگران پس از دریافت مجوز از سازمان بهزیستی شهر اصفهان در
اردیبهشت  ،10۰9به مراکز درمان و نگهداری اوتیسم شهر اصفهان مراجعه و تعداد  93دعوتنامه
برای مادران دارای کودک اوتیسم ارسال نمودند 03 .نفر از این مادران که تمایل به همکاری با
پژوهش داشتند ،به روش نمونهگیری در دسترس و بر پایه مالکهای ورود انتخاب شدند و به شیوه
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  15نفر) قرار گرفتند .به سبب ریزش نمونه ،گروه
آزمایش به  13نفر و گروه گواه به  11نفر کاهش یافت.
ابزار پژوهش
4

مقیاس خودکارآمدی مادران برکلی نسخه دوم  :این مقیاس را هالووی ،سوزوکی ،یاماموتو و
بیهرنز )1335( 1ساخته اند و دارای  19ماده و چهار خردهمقیاس مسئولیتپذیری ،خودمدیریتی،
پذیرش فرزند و ارزیابی مثبت فرزند است .این مقیاس دارای لیکرت شش درجهای است .باالت،
زمبات و آجار ،)1313( 0روایی این مقیاس را به روش بازآزمایی موردبررسی قرار دادند و مقدار
همبستگی میان این دو بار اندازهگیری در سطح  3/35معنادار بود .باالت و همکاران ( ،)1313آلفای
کرونباخ کل مقیاس را  3/83و همچنین آلفای عاملهای مسئولیتپذیری ،خودمدیریتی ،پذیرش
فرزند و ارزیابی مثبت فرزند را به ترتیب  3/993 ،3/981 ،3/988و  3/910گزارش کرده اند.
رضایی و همکاران ( )10۰0برای تعیین پایایی این آزمون از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده کردند و
برای خرده مقیاسهای مسئولیتپذیری ،خودمدیریتی ،پذیرش فرزند و ارزیابی مثبت فرزند به ترتیب
مقادیر  3/59 ،3/95 ،3/90و  3/58را به دست آوردند .اعتبار همگرایی این آزمون از طریق اجرای
همزمان آن با آزمون خودکارآمدی عمومی به دست آمد .نتایج نشان داد که میزان همبستگی 3/99
است که در سطح  P ≤3/31معنادار است(رضایی و همکاران  .)10۰0اعتبار به دست آمده برای
1. Berkeley Parenting Self-Efficacy Scale- Second Grade Version
2. Holloway, Suzuki, Yamamoto & Behrens
3. Balat, Zembat & Acar
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این مقیاس در پژوهش حاضر نیز  3/9۰بود .پایایی ابزار در پژوهش حاضر  3/91بود که با آلفای
کرونباخ محاسبه شده است.
روش اجرا
پس از مشخص شدن گروهها ،هر دو گروه با مقیاس خودکارآمدی برکلی پیشآزمون شدند.
سپس پژوهشگران برای گروه آزمایش هشت جلسة  ۰3دقیقهای پروتکل درمانی پذیرش و تعهد را
گروه با مقیاس خودکارآمدی برکلی مورد پسآزمون قرار گرفتند .دادههای بهدستآمده از طریق
نرمافزار آماری  SPSS 22و با روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار و  )...و در بخش
آمار استنباطی با بهرهگیری از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
سطح اطمینان برای آزمون فرضیهها برابر  p>3/331در نظر گرفته شد .محتوای جلسات درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد انجام شده در این پژوهش در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  :4محتوای جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
موضوع

اهداف

جلسه
اول

معارفه و آشنایی و مبانی نظری پذیرش و تعهد

معارفه و گرفتن پیشآزمون ،توضیحاتی درباره پذیرش و تعهد

دوم

فرایندهای زیربنایی درمان پذیرش و تعهد

زمینهگرایی عملکردی ،چارچوب رابطههای ذهنی ،استفاده از
تمثیل ،ارتباط با زمان حال

سوم

ناامیدی خالقانه و فهم ارزشگذاری

پذیرش ،گسلش ،خود بهعنوان زمینه

چهارم

عینیتر کردن ارزشها و عمل متعهدانه

شناسایی ارزشها ،سنجش ارزشها ،اعمال ،اهداف و موانع

پنجم

شروع درمان گواه است نه راه حل

جایگزین کردن تمایل بهجای گواه با بهکارگیری استعارهها

ششم

مواجهه (نظری)

بررسی مواجهه با موقعیت دردآور

هفتم

مواجهه (عملی)

به اجرا گذاشتن موقعیتهای دردآور

هشتم

حمایت اجتماعی و جمعبندی

مرور جلسات و کارآمد بودن حمایت اجتماعی در زندگی افراد،
گرفتن پسآزمون

مالک ورود به پژوهش نداشتن اختالل روانشناختی همبود در مادران دارای کودک اوتیسم ،به
تشخیص روانپزشک بود و مالک خروج عدم همکاری مادران و غیبت بیش از دو جلسه آنان در
جلسات درمان در نظر گرفته شد .به منظور رعایت اصول اخالقی به آزمودنیها گفته شد که
اطالعات آنان کامالً محرمانه خواهد ماند و به جز پژوهشگران هیچ فرد دیگری به این اطالعات
دسترسی نخواهد داشت .همچنین موضوع پژوهش به آگاهی آنان رسید و عنوان شد که همکاری

1. Bond
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در پژوهش اختیاری است و در هر مرحله از پژوهش که تمایل به ادامه حضور در پژوهش نداشته
باشند ،میتوانند از ادامه مشارکت خودداری کنند.
در این پژوهش سن مادران کودکان موردبررسی از  14سال تا  59سال با میانگین سنی  43سال
(میانگین گروه آزمایش  40و میانگین گروه گواه  ،)09/5میانة  43/5سال و انحراف استاندارد 9/۰9
سال بوده است .از لحاظ آماری اختالف معنادار میان میانگین سن مادران کودکان دو گروه وجود
فوقلیسانس بوده است 4.مادر (معادل  18/1درصد) دیپلم 9 ،مادر (معادل  01/8درصد) فوقدیپلم،
 ۰مادر (معادل  43/۰درصد) لیسانس و  1مادر (معادل  ۰/1درصد) فوقلیسانس بودند .از لحاظ
آماری اختالف معنادار میان تحصیالت مادران کودکان دو گروه وجود نداشته است
(=3/109سطح معناداری).
یافتهها
ابتدا به بررسی توصیفی متغیرها ،بررسی نرمال بودن پیشفرضها و مساوی بودن واریانس
متغیرها در گروهها پرداخته شد و سپس با بهرهگیری از تحلیل کوواریانس به بررسی فرضیات
پژوهش پرداخته شد .بررسیها نشان دادند که از لحاظ آماری اختالف معنادار میان میانگین سن
مادران کودکان ،فرزند چندم بودن کودکان و سطح تحصیالت مادران کودکان دو گروه وجود
نداشته است.
در جدول شماره  1میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای خودکارآمدی(مسئولیتپذیری،
خودمدیریتی ،پذیرش فرزند و ارزیابی مثبت فرزند) مادران دارای کودک اوتیسم پیش و پس از
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه ارائه شده است.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم پیش و پس از درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه
گروه گواه
زمان اندازهگیری

متغیر
میانگین

پیشآزمون

گروه آزمایش

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

مسئولیتپذیری

8/19

1/93

9/43

1/58

خودمدیریتی

۰/19

1/94

۰/93

1/4۰

پذیرش فرزند

11/99

1/39

10/43

1/۰۰

ارزیابی مثبت فرزند

۰/00

1/59

13/33

1/59

خودکارآمدی

0۰/00

4/31

43/53

4/55
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مسئولیتپذیری

8/33

1/89

11/93

1/84

خودمدیریتی

۰/41

1/19

11/83

1/10

پذیرش فرزند

11/38

1/80

19/13

1/9۰

ارزیابی مثبت فرزند

۰/01

1/19

11/13

3/94

خودکارآمدی

08/80

1/91

51/93

1/93

پسآزمون

است ( 0۰/00در پیشآزمون و  08/80در پسآزمون) ولی میانگین نمرۀ خودکارآمدی مادران در
گروه آزمایش افزایشی قابل توجه داشته است ( 43/53در پیشآزمون و  51/93در پسآزمون).
با توجه به نتایج بررسی فرض نرمال بودن مؤلفههای خودکارآمدی (مسئولیتپذیری،
خودمدیریتی ،پذیرش فرزند و ارزیابی مثبت فرزند) مادران دارای کودک اوتیسم موردبررسی نشان
دادند که در تمام مؤلفههای خودکارآمدی ،چه در زمان پیشآزمون و چه در زمان پسآزمون
پیشفرض نرمال بودن توزیع متغیرها برقرار بوده زیرا مقادیر سطح معناداری بزرگتر از  3/35بوده
است .بنابراین استفاده از آزمونهای پارامتریک برای دادههای حاضر بالمانع بود.
برابری واریانس گروهها نیز با استفاده از آزمون لوین موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد
که در تمام مؤلفههای خودکارآمدی فرضیة یکسان بودن واریانس گروهها ،پذیرفته شده است.
در جدول شماره  0نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAدر بررسی اثر درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مؤلفههای خودکارآمدی (مسئولیتپذیری ،خودمدیریتی ،پذیرش فرزند
و ارزیابی مثبت فرزند) بررسی شده است .در این آنالیز ،متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
بهعنوان متغیر مستقل و اثرگذار وارد الگو شده و مؤلفههای خودکارآمدی پس از آزمون بهعنوان
متغیرهای وابسته وارد الگو شدهاند .همچنین مؤلفههای خودکارآمدی پیش از آزمون ،بهعنوان
متغیرهای کووریت وارد الگو شدهاند تا اثر آنها کنترل شود (جدول .)0
جدول  :4نتایج بررسی یکسان بودن کوواریانس گروهها
آزمون باکس

آماره F

درجه آزادی اول

۰/919

3/954

13

درجه آزادی

سطح معناداری

دوم
1951/000

3/990

با توجه به جدول  0فرضیة یکسان بودن کوواریانس گروهها در سطح  3/35پذیرفته شده است.
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جدول  :3نتایج تحلیل واریانس تک متغیره در متن مانکووا روی مؤلفههای خودکارآمدی مادران گروههای آزمایش و گواه
میانگین مجذورات

درجه آزادی

آماره F

سطح معناداری

توان

مجذور اتا

مسئولیتپذیری

101/98۰

1

50/۰95

<3/3331

1/333

3/991

خودمدیریتی

51/44۰

1

43/5۰9

<3/3331

1/333

3/919

پذیرش فرزند

58/395

1

19/513

<3/3331

3/۰۰8

3/901

ارزیابی مثبت فرزند

8/841

1

19/4۰1

3/331

3/۰98

3/538

متغیر

مادران دارای کودک اوتیسم در سطح  3/31معنادار بوده است .به این معنا که میانگین نمرۀ همة
مؤلفههای خودکارآمدی (مسئولیتپذیری ،خودمدیریتی ،پذیرش فرزند و ارزیابی مثبت فرزند) در
گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر بوده ،بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش
تمام مؤلفههای خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم مؤثر بوده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش کنونی با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر خودکارآمدی مادران
دارای کودک اوتیسم انجام گرفته و نتایج مداخله نشان داده که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر افزایش خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم مؤثر بوده است .خودکارآمدی را برآورد
کلی فرد از توانایی خود برای تأثیر گذاشتن بر عملکردهای ضروری در مدیریت شرایط بیان
کردهاند (پیالی و ویلیامز .)1334 ،1بنابراین با توجه به این حقیقت که استرسی که به مادران
کودکان دچار اختالل اوتیسم وارد میشود ،منجر به کاهش خودکارآمدی این مادران میشود و
خودکارآمدی پایین مادران ،تأثیر منفی بسیار بر روند رشد کودک میگذارد ،ارائة برنامههای درمانی
زودهنگام برای حمایت مؤثر از کودکان و خانوادههای درگیر با اینگونه دشواریها ،پیامدهای منفی
این اختالل را کاهش میدهد و انرژیهای سرشار خانواده را پیش از سرکوب شدن ،به مسیری
صحیح هدایت میکند (سرابیجماب و همکاران .)10۰3 ،با توجه به اطالعات بهدستآمده،
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای مهاجرانی و همکاران ( ،)10۰1غباری بناب و استیری
( ،)1085النگ 1و همکاران ( ،)1319کوهن و کارتر ،)1339( 0رزندز و اسکارپا ( ،)1311بلکلج 4و

1. Pillai & Williams
2. Lang
3. Kuhn & Carter
4. Blackledge
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هیز ( ،)1339بندریکس 1و همکاران ( ،)1339دوارته  1و همکاران ( )1335و ویتینگهام 0و همکاران
( )133۰همسویی دارد.
در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت که اختالل اوتیسم به علت ناتوانی و خللی که در
رشد مهارتهای ارتباطی ،عاطفی ،تعاملی ،کالمی و شناختی افراد مبتال ایجاد میکند ،تقریباً همگی
اعضای خانواده ،به ویژه مادران را درگیر مسائل ناشی از این بیماری میکند و بهنوعی برای آنان
بایستی بهطور دائم خود را با نیازهای متغیر کودک هماهنگ کنند .یکی از رویکردهای درمانی ارائه
شده در این زمینه ،ساختار درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است .در این درمان از راه گسلش
شناختی مراجع میآموزد که رویدادهای درونی را همانگونه که واقعاً هستند ببیند نه آنگونه که
خود آن رویدادها نشان میدهند .این درنهایت سبب میشود که فرایند پذیرش بهتر رخ دهد ،چون
گسلش از افکار ،ارزشیابی و احساسات سبب میشود که کارکرد این رویدادهای درونی بهمثابه
موانع روانشناختی کاهش یابد (باتن .)1311 ،4این نوع درمان با تأکید بر انعطافپذیری،
شفافسازی ارزشها و همچنین انجام دادن تمرینات گوناگون ،میتواند در افزایش خودکارآمدی و
پذیرش مسئولیت از سوی مراجع مؤثر باشد .از دیدگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،افکار
ناخوشایند حذف نمیشوند ،بلکه تنها کمتر جدی گرفته میشوند .پذیرش برای اینکه همواره
فرایند مفیدی باشد ،اصوالً باید شامل تمایل به تجربه هر میزان از پریشانی باشد .بدین منظور در
این پژوهش از راهبردهای «ناامیدی سازنده» معموالً با این هدف استفاده میشود که به درمانجویان
کمک شود تا نگرش خود را نسبت به تغییر اصالح کنند .داشتن تجزیهوتحلیل منطقی در برخورد با
مشکالت و تسلیم مطلق نشدن در برابر استرسها در دفعات اول و ارزیابی مجدد و مثبت این
استرسها توانست تأثیری مثبت بر افزایش میزان خودکارآمدی آزمودنیها داشته باشد .به نظر میرسد
این درمان ،موجب ایجاد بینشی مثبتتر به شرایط در مادران دارای کودک اوتیسم شد و از سویی
هم آنان را به مهارتهای مبتنی بر پذیرش و تعهد مجهز کرد که احتمال پذیرش کودک مبتال را در
این مادران باالتر برد .با توجه به تأکید درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارزشها ،عمل به تعهدات،
پذیرش شرایط و توجه به برقراری ارتباط در لحظه جاری ،به نظر قابل توجیه است که درمان
گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد ،سبب افزایش خودکارآمدی در مادران دارای کودک اوتیسم شود.
1. Benderix
2. Duarte
3. Whittingham
4. Batten

Downloaded from qjfr.ir at 13:29 +0430 on Thursday September 12th 2019

منبع تنش و استرس است که بر سالمت روان آنان تأثیر میگذارد (ریاحی و همکاران .)10۰3 ،آنها

443

فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 34

محدودیتها
از مهمترین محدودیتهای این پژوهش این بود که جامعه مورد مطالعه (مادران دارای کودکان
اوتیسم) ،تنها در شهر اصفهان بوده است ،ازاینرو ،برای تعمیم دادن نتایج آن به مادران دارای
کودک اوتیسم در سایر مناطق یا مادران دارای کودکان با اختالالت دیگر ،باید جانب احتیاط رعایت
شود .همچنین همگی مراحل اجرای پژوهش به عهده پژوهشگران بود؛ بر این اساس این احتمال
محدودیت پژوهش حاضر عدم وجود مرحله پیگیری است.
پیشنهادها
پیشنهاد میشود که این پژوهش با حجم نمونه بیشتر و در دیگر شهرها نیز انجام شود و برای
بررسی پایداری اثر درمان ،مطالعات پیگیری بلندمدت نیز صورت پذیرد .همچنین با توجه به نتایج
پژوهش ،پیشنهاد میشود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهمنزلة یک مداخله درمانی در زمینة
افزایش خودکارآمدی مادران دارای کودک اوتیسم در مراکز مشاوره و مراکز درمانی اوتیسم
بهکارگرفته شود.
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