مصباح ،ایمان؛ حجت خواه ،سید محسن؛ گل محمدیان ،محسن ( .)1397اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
بهبود رابطه والد -فرزندی در مادران دارای کودک کمتوان ذهنی.
پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره.84-100 ،)2( 8 ،

DOI: 10.22067/ijap.v8i2.68383

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد -فرزندی
در مادران دارای کودک کمتوان ذهنی
ایمان مصباح ،1سید محسن حجت خواه  ،2محسن گل محمدیان
تاریخ دریافت96/11/10 :

3

تاریخ پذیرش97/3/8 :

چکیده
هدف :تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد -فرزندی در مادران دارای
کودک کمتوان ذهنی
روش :روش پژوهش حاضر آزمایشی از نوع طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری بود.
جامعه پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک کم -توان ذهنی بودند که فرزندانشان در مدارس استثنایی
شهرستان دزفول در سال تحصیلی  1395-96به تحصیل اشتغال داشتند .از جامعه فوق تعداد  30نفر از مادران
دارای کودک کمتوان ذهنی به روش تصادفی خوشهای انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و
کنترل گمارده شدند .آزمودنیهای گروه آزمایش طی  10جلسه نوددقیقهای( ،هر هفته دو جلسه) درمان
گروهی را دریافت کردند و شرکتکنندگان در گروه کنترل هیچگونه درمان گروهی دریافت نکردند .ابزار
پژوهش شامل مقیاس رابطه مادر-کودک راس ( )1961بود .داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل
کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج پژوهش در مرحله پس آزمون و پیگیری نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر رابطه
مادر -کودک تفاوت معناداری وجود دارد ) .)p> 0/001با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت درمان
گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد روشی کارآمد در بهبود رابطه والد -فرزندی در مادران دارای کودک
کمتوان ذهنی است.
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مقدمه
کمتوانی ذهنی 1یا به اصطالح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی موضوع تازه و جدیدی نیست .بلکه
در هر دوره و زمانی افرادی در اجتماع وجود داشتهاند که ازنظر فعالیتهای ذهنی در حد طبیعی نبودهاند و
نیازمند کمکهای ویژه از سوی خانواده و یا نگهداری آنها در مدارس و مراکز خاص وجود داشته
است( .)Haghranjbar, Kakavand, Barjali, & Barmas, 2012کمتوانی ذهنی که توسط انجمن
روانپزشکی آمریکا ( ،)American Psychiatric Association (APA), 2013بهصورت نوعی اختالل
رشدی که بهصورت نارسایی در کارکرد هوشی 2و رفتار سازشی درزمینه های مفهومی ،اجتماعی و عملی
تعریف میشود ،مسائل فراوانی را در خانواده و اعضای آن به وجود میآورد که میتواند تأثیرات نامطلوبی
بر ساختار و عملکرد خانواده گذاشته و باعث شود که خانواده تحت تنشهای جسمانی ،روانی ،اجتماع و
اقتصادی قرار گیرد تا حدی که روند طبیعی زندگی مختل ،و منجر به فروپاشی نظام خانواده شود Vanaki,
).)Mohammad Khan Kermanshahi, Ahmadi, Azad Falahi, & Kazemnejad, 2006

ازآنجاکه مادر ،معموالً نخستین مراقب کودک است و مراحل اولیه رشد ،تأثیر قطعی بر شخصیت
انسان دارد و چون بسیاری از مشکالت روانشناختی ریشه در این تعامل دارند ،تعامل بین مادر و فرزند
موردتوجه خاص بوده است( .)Shariatmadari, 2006نتایج

پژوهشهای (Bealsky & Pluess, 2009,

) 2011مبین آن است که کیفیت مراقبت ،حساس بودن و تعامل مثبت با مادر در دوران کودکی با مشکالت
رفتاری در نوجوانی مرتبط است .مادر و کودک مجموعهای را تشکیل میدهند که هرگونه ارزیابی و تالش
در قلمرو درمانگری ،باید آن را در نظر بگیرد (. (Ahmadi Azandi, Dadsetan & HasanAbadi, 2006
زمانی که کودک از مادر خود مراقبت و حمایت دریافت می کند به او صادقانه عشق میورزد و میان آن ها
یک رابطه محبتآمیز و استوار برقرار میشود .اما اگر مادر خون سرد  ،بیقید یا بیمحبت باشد ممکن است
کودک را به واکنشهای شدید وادارد و او را موجودی خودخواه ،نادان ،سنگدل و غیرقابلاعتماد به شمار
آورد( .)Parsa, 2014تعامل با کودکانی که ازنظر ذهنی ناتوان هستند ،فشار روانی خاصی را بر والدین و
بهویژه مادران و کل خانواده تحمیل میکند که به دنبال آن مشکالت و مسائلی را به وجود میآورد .مسائل
و مشکالت چنین والدینی ،پذیرش کمتوانی ذهنی فرزند ،خستگی ناشی از پرستاری ،مسائل مربوط به اوقات
فراغت ،مشکالت مالی و مسائل پزشکی ،آموزشی ،توانبخشی کودکان است( .)Permeghias, 2003برای
اینکه این مادران بتوانند از عهده احساسات دردناک درباره شرایط کودک برآمده و با صبر و شکیبایی به
1. Mental Retardation
2. Intelligence Function
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نیازهای ویژه کودکان خویش پاسخ دهند ،ارائه خدمات آموزش خانواده و ارائه مشاوره و درمان مادران
کمتوان ذهنی ضرورت و جایگاهی ویژه دارد (.)Foroughan, Molly, Salimi, & Asadi Malayeri, 2006
یکی از روشهای کاربردی در این زمینه برای استفاده در کار بالینی و غیر بالینی که امروزه کاربرد
فراوانی دارد ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )ACT(1بهعنوان موج سوم شناختی رفتاری

است( & Izadi

 .)Abedi, 2016در  ،ACTهدف اصلی ایجاد انعطافپذیری روانی است؛ یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی
در بین گزینههای مختلف که متناسبتر باشد ،نه اینکه عملی صرفاً جهت اجتناب از افکار ،احساسات،
خاطرهها یا تمایالت آشفته ساز انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل شود ) .(Forman & Herbert, 2008در
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد فرض بر این است که انسانها بسیاری از احساسات ،هیجانات یا افکار
درونیشان را آزارنده میدانند و پیوسته سعی دارند این تجارب درونی را تغییر داده یا از آنها رهایی یابند.
این تالشها برای کنترل بیتأثیر بوده و بهطور متناقض منجر به تشدید احساسات ،هیجانات و افکار میشود
که فرد در ابتدا سعی داشت از آنها اجتناب کند(.)Hayes & et al, 2004
گزارشهای متعدد نشان داده است ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهعنوان یک مداخله؛ بر اختالل
طیف اضطراب و اختالل وسواس فکری -عملی

( Bluett, Homan, Morrison, Levin & Twohig,

2014؛  ،)Barney, Field, Morrison & Twohig, 2017بر کاهش پریشانی روانی ،اضطراب ،افسردگی و
استرس (Yadavaia & Hayes, & Vilardaga, 2014؛ Fledderus, Bohlmeijer, Schreurs & Spinhoven,

 ،)2013افزایش سالمت

عمومی(Brinkborg, Michanek, Hesser & Berglund, 2011؛ & Flaxman

 ،)Bond, 2010کاهش اختالالت اضطرابی( ،)Swain, Hancock, Hainsworth & Bowman, 2013کاهش
تجربه درد در زنان مبتالبه سردرد مزمن( ،)McCracken, Sato & Taylor, 2013کاهش اهمالکاری
تحصیلی( ،)Wang & et al, 2017کمک به بیماران دیابتی( Gregg, Callaghan, Hayse & Glenn-Lawson,

2007؛  ،)Behrooz, Boali, Heydarizadeh, & Farhadi, 2014کاهش اجتناب شناختی دانش آموزان دارای
اختالل یادگیری خاص) ، (Mirzahoseini, Pourabdel, Sobhi Qaramalki & Saravani, 2016برافزایش
سازگاری و کیفیت زندگی معلولین تحت پوشش بهزیستی( ،)Saeedi & Khalatbari, 2016مؤثر بوده است.
در رابطه با اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد -فرزندی مطالعات Aslani & Azadeh

) (Montgomery 2015) ، (Farhadi Asl, 2016)، (Naddaf , Sangani, 2016) ، 2016و

(Whittingham,

) )Sheffield & Boyd, 2016مؤثر بودن این درمان را نشان دادند.
1. Acceptance and Commitment
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با توجه به اهمیت پرداختن به سالمت روان مادران دارای کودک کمتوان ذهنی و شرایط خاص
آنها و از آن جایی که تاکنون پژوهشی در زمینه اثربخشی رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید
بر مشکالت بین فردی در راستای بهبود رابطه والد -فرزندی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی در
ایران صورت نگرفته است؛ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
بهبود رابطه والد -فرزندی 1مادران دارای کودک کمتوان ذهنی در شهر ستان دزفول است.

روش
روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری در پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی بود که فرزندانشان در مدارس
استثنایی شهرستان دزفول در سال تحصیلی  95-96مشغول به تحصیل بودند .کل حجم این جامعه  228نفر
را دربرمی گرفت .نمونه پژوهش شامل  30نفر از مادران دارای کودک کمتوان ذهنی بود .آزمودنیها به
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای از بین مدارس استثنایی شهرستان دزفول (آموزشگاه بوعلی  65نفر،
شهدای بانک تجارت  97نفر و سوده  66نفر) انتخاب شدند .به این صورت که از بین تمامی مدارس استثنایی،
یک مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب ،سپس مقیاس ارزیابی رابطه مادر -کودک در بین تمامی مادران
کودکان ناتوان ذهنی(مقطع ابتدایی) آن مدرسه که درمجموع  55نفر بودند ،اجرا گردید و از میان آنها به
تعداد  30نفر که نمراتشان در مقیاس ارزیابی رابطه والد-کودک در سه زیر مقیاس حمایت بیشازحد ،سهل
گیری بیشازحد و طرد باالتر از نقطه برش و در زیر مقیاس پذیرش پایینتر از نقطه برش را نشان دادند،
انتخاب؛ و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ،که هر گروه شامل  15نفر بودند؛ گمارده شدند.
ابزار پژوهش

مقیاس ارزیابی رابطه مادر -کودک ( .2)MCREمقیاس ارزیابی رابطه مادر -کودک توسط  Rothدر
سال  1961از یک آژانس مطالعاتی روانشناختی غرب ( 3)WPSمنتشر یافته است .این آزمون یک مقیاس
نگرش سنج است که نظرگاه مادران در خصوص  4سبک تعامل با کودک را مورد ارزیابی قرار داده و در
حیطه آزمونهای فرافکن قرار میگیرد ،زیرمقیاسهای این آزمون عبارتاند از -1 :پذیرش فرزند-2 ،4
1. Parent-Child Relationship
2. Mother–Child Relationship Evaluation
3. Western Psychological Study
4. Acceptance
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بیش حمایتگری -3 ،1سهل گیری 2و  -4طرد فرزند .3هر مقیاس دارای  12عبارت است که مجموعاً 48
عبارت نمرهگذاری با  5امتیاز نمرهگذاری میشود .پایایی آزمون از طریق فرمول آلفای کرونباخ بر روی
( )30نفر از افراد انجام شد که نتایج برای پذیرش فرزند  ،0/77طرد فرزند  ،0/73سهل گیری افراطی 0/71
و بیش حمایتگری  0/78حاصل شد.)Zamiri, 2005) .
شیوهنامه گروه درمانی(پروتکل درمانی) .جلسات مداخله شامل شیوهنامه درمان گروهی مبتنی بر
پذیرش و تعهد برای مشکالت بین فردی ( )Saavedra, 2008بود .این جلسات برای ده جلسه نوددقیقهای
تدوینشدهاند(.)Mckay, Lev & Skeen, 2008), (Translation by Roganchi & et al, 2016
جدول  .1شیوهنامه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد
جلسات درمان

محتوا و هدف هر جلسه

اول

اجرای پرسشنامه طرحواره ،تمرکز ذهن آگاهانه ،کاوش پیرامون چگونگی تأثیر طرحوارهها بر هیجانها و
شناختنهای مراجعان

دوم

بررسی بر انگیزانندههای طرحواره ،رفتارهای مقابلهای ،اجرای تمرین در راستای ناامیدی سازنده.

سوم

بررسی هزینههای رفتارهای مقابلهای ناشی از طرحواره ،گفتوگو درباره ناامیدی سازنده ،کمک به اعضا در
راستای توقف تالششان برای کنترل.

چهارم

ارائه یک مطلب روانی-آموزشی در راستای درک ارزشها ،کاربر اهداف ارزشمند ،کاربرگ ارزیابی موانع.

پنجم

تمرین حواس پنجگانه ،بازبینی تکالیف خانگی ،ارائه یک مطلب روانی-آموزشی درباره گسلش ،آموزش فنون
خاص گسلش ،تمرین فنون گسلش توسط اعضا ،تعیین تکلیف خانگی.

ششم

ارائه مطلب روانی-آموزشی درباره گسلش و تمرکز بر ارزیابیها در مقابل توصیفها ،پرورش تمرین خود
بهعنوان بافت.

هفتم

بحث درباره غیرقابلاجتناب بودن رنج و زوالپذیر بود روابط ،ارائه یک مطلب روانی-آموزشی درباره عصبانیت،
بررسی هزینههای تنفر.

هشتم

نمایش گسلش ،بررسی هزینههای اجتناب از هیجانهای دردناک ،کاوش رهایی از راهبردهای قدیمی کنترل،
ارائه تصویرسازی ذهنی برای پرورش چشماندازی از خود مشاهدهگر.

نهم

واکنش به رویدادهای برانگیزاننده طرحواره که بهتازگی رخدادهاند ،ارائه یک تصویرسازی که موجب ذهن
آگاهی و مهربانی نسبت به رنج همبسته با طرحواره میشود.

دهم

ارائه یک مراقبه در راستای افزایش مهربانی به خود و دیگران ،بحث درباره راهبردهای بهبود عمل ،تعهد اعضا بر
انجام هدف جدید ،ارزیابیهای پس از درمان.

1. Overprotection
2. Over Indulgence
3. Rejection
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پروتکل درمان؛ بر روی شرکتکنندگان گروه آزمایش ،طی  10جلسه اجرا شد و شرکتکنندگان
گروه کنرل هیچ گونه مداخله درمانی دریافت نکردند .پس از پایان آخرین جلسه ،بعد از گذشت یک هفته
پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید و در آخر پس از طی  45روز از آخرین جلسه،
و با حضور تمامی مادران شرکتکننده در پژوهش ،پیگیری در مورد هر دو گروه انجام شد.
یافتهها
جهت تجزیهوتحلیل دادهها ،بهمنظور بررسی فرضیهها ،از شاخصهای آمار توصیفی(فراوانی،
درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد و خطای استاندارد) ،و سپس از شاخص آمار استنباطی تحلیل کوواریانس
چند متغیره استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  Spss21انجام گرفت.
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش و خرده مقیاسهای آن به تفکیک گروه و مرحله آزمون.
پیشآزمون
متغیر

گروه

میانگین

پذیرش فرزند

انحراف

پسآزمون
میانگین

معیار

بیش حمایتگری
سهل گیری
طرد فرزند
رابطه مادر – کودک

انحراف

پیگیری
میانگین

معیار

انحراف
معیار

آزمایش

33/47

4/20

42/20

3/87

43/47

3/87

کنترل

34/53

2/97

32/07

2/81

31/67

2/82

آزمایش

25/40

4/01

26/67

5/08

26/73

4/83

کنترل

24/60

4/62

24

4/03

23/80

4/31

آزمایش

21/40

2/55

20/73

3/21

20/60

3/22

کنترل

22/07

2/78

21/13

2/35

21

2/42

آزمایش

27/07

3/90

23/47

2/94

23/20

3/07

کنترل

28/53

4/86

30/20

3/23

30/33

3/28

آزمایش

107/33

4/37

113/07

1/94

114

3/52

کنترل

109/73

4/33

108

1/85

107/40

2/09

بهمنظور تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد -فرزندی در مادران دارای
کودک کمتوان ذهنی از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر
رابطه والد -فرزندی به همراه مؤلفههای آن در پیشآزمون و پسآزمون از آزمون کالموگروف– اسمیرنف
استفاده شد که با توجه به معنیدار نبودن نتایج این آزمون میتوان گفت که توزیع تمامی متغیرهای پژوهش
در پیشآزمون و پسآزمون نرمال است .برای بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون از
آزمون همگونی واریانسها لوین استفاده شد .آزمون لوین محاسبهشده در مورد هیچیک از متغیرهای
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موردبررسی ازلحاظ آماری معنادار نبود .مؤلفه پذیرش فرزند ( ،) F =2/19 ، p>0/14بیش حمایتگری
( ،) F =0/64 ، p>0/53مؤلفه سهل گیری ( ،) F =0/36 ، p>0/70مؤلفه

طرد فرزند (=0/83 ، p>0/44

 ،) Fرابطه مادر -کودک کل ( .) F =0/47 ، p>0/63میان متغیر همگام ( نمره پیشآزمون مؤلفه پذیرش
فرزند) و متغیر وابسته (نمره پسآزمون مؤلفه پذیرش فرزند) با ضریب خطی0/47رابطه خطی وجود دارد.
میان متغیر همگام ( نمره پیشآزمون مؤلفه بیش حمایتگری) و متغیر وابسته (نمره پسآزمون مؤلفه بیش
حمایتگری) با ضریب خطی  0/67رابطه خطی وجود دارد .میان متغیر همگام ( نمره پیشآزمون مؤلفه سهل
گیری) و متغیر وابسته (نمره پسآزمون مؤلفه سهل گیری) با ضریب خطی  0/28رابطه خطی وجود دارد.
میان متغیر همگام (نمره پیشآزمون مؤلفه طرد فرزند) و متغیر وابسته (نمره پسآزمون مؤلفه طرد فرزند) با
ضریب خطی  0/12رابطه خطی وجود دارد .میان متغیر همگام ( نمره کلی پیشآزمون رابطه مادر -کودک)
و متغیر وابسته (نمره کلی پسآزمون رابطه مادر -کودک) با ضریب خطی 0/49رابطه خطی وجود دارد.
بنابراین پیشفرض خطی بودن روابط بین متغیرها نیز براورده شد .با توجه به برقراری مفروضههای تحلیل
کوواریانس چند متغیره استفاده از این آزمون مجاز خواهد بود.
جدول  .3نتایج آزمون کالموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر رابطه مادر -
کودک و خرده مقیاسهای آن
خرده مقیاسهای رابطه مادر و

وضعیت

آماره  Zکالموگروف-اسمیرنف

سطح معنیداری

کودک
پذیرش فرزند

بیش حمایتگری
سهل گیری
طرد فرزند
رابطه مادر -کودک

پیشآزمون

0/45

0 /9

پسآزمون

0/51

0/55

پیشآزمون

0/54

0/92

پسآزمون

1/09

0/18

پیشآزمون

0/36

0/99

پسآزمون

0/77

0/62

پیشآزمون

0/73

0/66

پسآزمون

0/76

0/60

پیشآزمون

0/51

0/95

پسآزمون

0/76

0/59

جدول  3نشان میدهد که آزمون آماری کولموگروف اسمیرنف پیشفرض طبیعی بودن متغیر رابطه
والد-فرزندی را تائید کرده است.
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جدول .4نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره بر روی میانگین نمرههای پسآزمون رابطه مادر-
کودک و خرده مقیاسهای آن در گروههای آزمایش وکنترل
نام آزمون

مقدار

f

فرضیه
df

خطا
df

معناداری

اثر پیالیی

0/82

17/30

5

19

0/001

0/82

0/18

17/30

5

19

0/001

0/82

1

اثرهتلینگ

4/55

17/30

5

19

0/001

0/82

1

بزرگترین ریشه روی

4/55

17/30

5

19

0/001

0/82

1

المبدای

ویلکز

سطح

مجذور

توان

اتا

آماری
1

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود با توجه بهاندازه اثر محاسبهشده 82 ،درصد از کل واریانسهای
گروه آزمایشی و کنترل ناشی از اثر متغیر مستقل است .همچنین توان آماری آزمون برابر با  1است ،که
داللت بر کفایت حجم نمونه است .جدول 4صرفاً بیان میدارد که دریکی از حیطهها بین دو گروه آزمایش
و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد ،اما برای تشخیص اینکه در کدام حیطهها تفاوت معنادار است ،از
آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری در متن مانکووا استفاده شد که نتایج در جدول  5آمده است.
جدول .5نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون رابطه مادر-
کودک و خرده مقیاسهای آن
منابع تغییر

میانگین

آزادی

درجه

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

آماری

پذیرش فرزند

722/78

1

53/52

0/001

0/69

1

بیش حمایتگری

65/15

1

3/32

0/081

0/12

0/41

سهل گیری

3/62

1

0/44

0/51

0/019

0/098

طرد فرزند

305/80

1

37/46

0/001

0/62

1

رابطه مادر -کودک

165/59

1

39/62

0/001

0/63

1

مجذورات

توان

با توجه به مندرجات  ،5مقدار  Fبرای مؤلفه پذیرش فرزند  53/52به دست آمدکه درسطح (0/001
< )Pمعنادار است ،برای مؤلفه بیش حمایتگری  3/32به دست آمد که در سطح ( ،) P <0/081برای مؤلفه
سهل گیری  0/44به دست آمد که در سطح ( ) P <0/51معنادار نیست ،برای طرد فرزند  37/46به دست آمد
که در سطح ( ) P <0/001و برای رابطه مادر -کودک کل  39/62به دست آمد که در سطح () P<0/001
معنادار است و با توجه به اندازه اثر محاسبه شده  12تا  69درصد رابطه مادر – کودک ناشی از تاثیر متغیر
مستقل (آموزش مبتنی بر پذیرش وتعهد) بوده است.
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جدول .6نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیگیری رابطه مادر -کودک و خرده مقیاسهای آن
منابع تغییر

F

توان

سطح

اندازه

میانگین

درجه

معناداری

اثر

آماری

مجذورات

آزادی

0/001

0/74

1

پذیرش فرزند

908/29

1

68/01

0/13

0/45

بیش حمایتگری

75/13

1

3/67

0/06

0/094

سهل گیری

3/47

1

0/41

0/52

0/018

طرد فرزند

345/02

1

39/67

0/001

0/63

1

رابطه مادر -کودک

245/55

1

34/35

0/001

0/59

1

همانگونه که در جدول  6مشاهده میگردد ،آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود رابطه مادر-
کودک در مرحله پیگیری مؤثر بوده است ( p>0/05و  .)F=34/35اندازه اثر بیانگر آن است که  59درصد
تغییرات رابطه مادر -کودک ناشی از اثر متغیر مستقل یعنی آموزش پذیرش و تعهد است .همچنین توان
آزمون یک است که داللت بر کفایت حجم نمونه دارد.
نتیجه
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه
والد-فرزندی در مادران دارای کودک کمتوان ذهنی بود .نتایج پژوهش نشان داد که درمان گروهی مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد-فرزندی در مادران مؤثر بوده است .این نتایج با پژوهشهای
)(Farhadi Asl, 2016) ،(Naddaf Sangani, 2016) ،(Aslani & Azadeh, 2016) ، (Abdullahi, 2014

) (Whittingham, Sheffield & Boyd, 2016) ،(Montgomery, 2015مبنی بر مؤثر بودن درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد -فرزندی همسو است.
در تبیین یافتههای فوق میتوان به دیدگاه ) (Carnes-Holt 2012مبنی بر اینکه رابطه والد-فرزندی
نخستین معرف ارتباطات کودک و یک رابطه مهم و حیاتی برای ایجاد امنیت و عشق است؛ اشاره کرد.
رابطه والد-فرزندی متشکل از ترکیبی از رفتارها ،احساسات و انتظاراتی است که منحصر به پدر و مادر
خاص و یک کودک خاص است .چالش در تعامل والد -فرزند رشد کودک را در معرض خطر قرار
میدهد( )Laing, McMahon, Ungerer, Taylor, Badawi & Spence, 2010طرد ،نبود محبت ،نمایش
عاطفی سطحی ،خصومت و  ...بر روی کودکان تأثیر میگذارد و آنها را مستعد بروز مشکالت هیجانی
رفتاری مینماید(  .)Mantyamaa, Puura, Luoma, Salmelin & Tamminen, 2004بنابراین در جهت
بهبود رابطه والد -فرزندی در خانوادههایی که مشکالت بین فردی ،خصوصاً در تعامالت بین والدین-
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فرزندان دارند ،نیاز به یک درمان است که از طریق بهکارگیری فنون و شیوههای خاص آن در جهت بهبود
رابطه های درون خانواده اقدام شود .در جهت تحقق این هدف در پژوهش حاضر از درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد برای بهبود رابطه والد-فرزند استفاده شد .در تبیین اثربخشی این درمان بر بهبود رابطه والد -کودک
میتوان گفت رویکرد درمانی پذیرش و تعهد در طیفی وسیعی از مشکالت خانواده ،والدین و فرزندان مؤثر
بوده است .این درمان میتواند نقش مهمی در کاهش مشکالت روانشناختی فرد و همچنین مشکالت بین
فردی داشته باشد .در رابطه والد -فرزندی و یا میان فردی این درمان باهدف قرار دادن نحوه برخورد با
مشکالت میتواند تأثیر مثبتی در کاهش آنها داشته باشد ،در رابطه والد -فرزندی که میتواند به هر دلیلی
دچار تنش شود ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تغییر نحوه پاسخدهی فرد به این مشکالت ،استرس و
تنشهای فرد را کاهش داده ،اجتنابهای وی را از بین میبرد و بدون کنارهگیری از فرزند خود به تعامل و
پذیرش وی میرسد) .)Hamill, Pickett, Amsbaugh, & Aho, 2015همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد به والد این امکان را میدهد که در وهله اول به تغییر روابط با تجارب درونیشان ،کاهش اجتناب
تجربی و افزایش انعطافپذیری و افزایش عمل در مسیرهای ارزشمند بپردازند ،تغییر روابط با تجارب درونی
شامل وسعت بخشیدن و وضوح آگاهی درونی است .همچنین مادران در طی فرایند درمان به تقویت یک
رابطه غیر قضاوت گرایانه با تجارب خود میپردازند و یاد میگیرند افکار ،احساساتشان همانگونه که بهطور
طبیعی اتفاق میافتند ،میباشند و نه چیزی بیشتر از آن .در این حالت است که واکنشپذیری ،ترس و
قضاوتهای بیجا در مورد شرایط موجود در خانواده کاهش مییابد).)Runcan, 2012
یافته دیگر این پژوهش نشان داد ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود پذیرش فرزند در مادران
دارای کودک کمتوان ذهنی مؤثر است .میزان پذیرش و عالقه دوطرفه بین مادر و کودک ،توانایی او را
برای یادگیری مطالب جدید افزایش میدهد ،درحالیکه بدرفتاری با کودک و عدم توجه به نیازهای او
میتواند باعث ایجاد اختالالت روانشناختی در بزرگسالی

شود )Aghabiklooei, Rasoul Zadeh

 .)Tabatabie, Mousavi Chelak, 2001مطالعات نشان میدهد مادران کودکان کمتوان ذهنی بار عاطفی
منفی بیشتری نسبت به سایر مادران بر دوش دارند و پذیرش فرزند در آنها کمتر و طرد فرزند در آنها بیشتر
اتفاق میافتد( .)Khodabakhshi Koolaee, Khazan & Tagvaee, 2014برای تبیین یافته فوق در راستای
افزایش پذیرش مادران میتوان گفت ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پذیرش بهعنوان یک جایگزین برای
اجتناب تجربهای تأکید میکند که شامل تمایل فعال و آگاهانه برای تجربهی رویدادهای غیرقابلکنترل است
بدون اینکه تالشهایی برای تغییر انجام شود ،بهویژه هنگامیکه این کار باعث آسیب روانی بیشتر میشود.
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در پژوهش حاضر به مادران آموزش داده شد که احساسات و افکار منفی حاصل از وجود کودک کمتوان
ذهنی در خانواده و مشکالت همراه آن ،را فقط بهعنوان یک احساس و بهطور کامل و بدون دفاع کردن و
اجتناب و قضاوت بپذیرند .درواقع آنها تشویق شدند که از مبارزه با احساسات و تجربیات ناخوشایند خود،
رها شوند و اینکه مجبور نیستند افکار ناخوشایند را دوست داشته باشند ،و فقط آنها را میپذیرند .درواقع
از این طریق بود که امیدواری بیشتری برای بهتر زندگی کردن در مادران نسبت به قبل به وجود آمد.
یافته دیگری از این پژوهش نشاندهندهی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش بیش
حمایتگری مادران دارای کودک کم توان ذهنی مؤثر بود .بیش حمایتگری والدین درست در نقطه مقابل
والدین پذیرنده ،درخواستهای معقولی برای پختگی دارند و این درخواستها را با تعیین محدودیتها و
اصرار بر اینکه کودک باید از آنها تبعیت کند به اجرا میگذارند( Khanjani, Peymannia & Hashemi,

 .)2016فرزند پروری بیش حمایت گر بهجای انتقال احساس ایمنی به کودک ،باور آسیبپذیر بودن و نیاز
به حفاظت شدن و حالت هشدار و درنهایت ارزیابیهای شناختی سوگیرانه را در کودک ایجاد میکند
) .(Lotfi, Farokhi & Faqihzadeh ,2014پژوهش

(Varela, Sanchez-Sosa, Bridget & Timothy,

) 2009تائید میکند که حمایت و پذیرش زیاد مادر بهعنوان عامل قوی برای ایجاد اضطراب در کودکان
است .در تبیین این یافته میتوان گفت ،بررسی محتوای گویه های این خرده مقیاس مشخص میکند که
مادران کودک کمتوان ذهنی به دلیل ذهنیتهایی خاص در مورد فرزندشان که اغلب بهطور ناآگاهانه اتفاق
میافتد ،تا حدود زیادی شرایط تحمیلکنندهای برای او و خود فراهم میآورند .در رویکرد مبتنی بر پذیرش
و تعهد تالش بر آن است که مادران بتوانند با ذهن و فرآیندهای ذهنی خود آشنا شوند و با افزایش ظرفیت
شناختی خود رفتاری متناسب و هماهنگ داشته باشند؛ ازاینرو مادران دارای کودک کمتوان ذهنی با اصالح
ذهنیت خود و بودن در زمان حال و با هوشیاری ،بهجای اجتناب از تجربهها و واقعیتها ،آنها را پذیرفتند و
درنتیجه توانستند آگاهی پایین خود را بهرغم وجود مشکالت حاصل از داشتن فرزند با کمتوانی ذهنی
افزایش دهند و متعهدانه شیوه درست ابراز فردیت و ارزشمندی کودک خود را مهیا کنند .چراکه آگاهی به
مادران کمک میکند که قبل از افتادن در چرخه افکار منفی ،از شناختها و افکار تمرکززدایی کرده و در
زمان حال زندگی کنند .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به مادران یاد میدهد که افکار و هیجانات خود را
مشاهده نمایند و کشف کنند که چگونه آن افکار و هیجانات با واقعیت مرتبط هستند .این نگرش با آنها
کمک میکند تصویری بسازند که بیشتر با واقعیت منطبق باشد.
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یافته بعدی این پژوهش نشان داد ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش سهل گیری مادران دارای
کودک کمتوان ذهنی مؤثر نبود .این یافته با نتایج مطالعات

)(Aslani & (Azadeh, ،Abdullahi 2014

) (Montgomery, 2015) ،(Farhadi Asl, 2016) ،(Naddaf Sangani, 2016) ،2016و (Whittingham,

) ،Sheffield & Boyd, 2016ناهمسو است .والدین سهل گیر در عین آنکه بهظاهر نسبت به کودکان خود
حساس هستند ،اما توقع چندانی از آنها ندارند ،فقدان خواستههای معقول همراه با خودداری از ارائه دلیل و
گفتوگو با کودک ،همواره از ویژگیهای این والدین است .آنها توقع چندانی برای انجام کارهای منزل
و رفتار صحیح از کودک خود ندارد ) .(Razavi & Robat Mili, 2016در جهت تبیین یافته حاضر ،مبنی
بر مؤثر نبودن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش سهل گیری بیشازحد مادران ،میتوان گفت ،مادران
با توجه به ساختار شخصیتی خود ،در قبال فرزند خود بیشتر احساس مسئولیت میکنند که همین موضوع
باعث حمایت بیشتر و در راستای آن فراهم آوردن شرایطی کنترل نشده و سهل انگارنه برای فرزندشان
میشود تا که او بتواند با فراغ بال و تحمل رنج کمتری زندگی کند .از طرفی مادرانی که ازنظر اجتماعی در
سطح پایین تری هستند به دلیل مسئولیت مستقیم مراقبت از کودک و تحمل شرایط او ،از تنش بیشتری
برخوردار میباشند ،که همین موضوع باعث ایجاد آشفتگی در خانواده و روابط بین اعضا میشود و درنتیجه
پیاده کردن مقررات و قوانین در فضای خانواده مشکل خواهد بود ،اقتدار والدین در خانواده در راستای پیاده
کردن برنامهها و کنترل شرایط زندگی پایین میآید و همین امر خودبهخود زمینه را برای ایجاد فضایی سهل
انگارانه فراهم میآورد(.)Dubois- Comtois & et al, 2015
یافته دیگر این پژوهش نشان داد ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش طرد کنندگی مادران
دارای کودک کمتوان ذهنی مؤثر است .سبک طرد کنندگی مادر نشان میدهد که او از کودکش بیزار
است یا او را دوست نداشته است .ابزار طرد شامل بیزاری ،خصومت ،خشونت ،بیش واکنشی و
تحریکپذیری و ارتباط همراه با احساسات منفی همچون عیبجویی ،تمسخر و عدم تصویب کودک است
و اغلب با عنوان خصومت و طرد والدینی شناخته میشود .این واکنش ممکن است درنتیجه درخواست
کودک برای کمک و توجه ابراز شود و یا بدون انجام هرگونه رفتاری از جانب کودک و والدین آغاز
شود(.)Khanjani, Hashemi, Peymannia & Aghagolzadeh, 2014در جهت تبیین یافته فوق میتوان
گفت ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بابیان ارزشها موجب وضوح و پررنگ شدن مفاهیم مهم در زندگی
هر فرد میشود و به او تعهد را نسبت به هر یک از این ارزشها را یادآور میشود و به فرد کمک میکند تا
با تغییر رفتار و سبک زندگی فعلی و حرکت به سمت ارزشها به بهبود روابط والد-فرزندی خود بپردازد.
از آن جا که به دلیل افکار طرد کنندگی در مادران دارای کودک کمتوان ذهنی ،زندگی خانوادگی دچار
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مشکل میگردد ،شاید مهمترین قسمت در اثرگذاری درمان بر کاهش طرد کنندگی مادران و بهبود روابط
والد-فرزندی بیان قسمت گسلش و ارزشها برای این افراد بود .در کنار این دو مورد قسمت دیگری از
ششضلعی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با عنوان پذیرش بهتمامی مادران یادآور میشود که وجود این
افکار و احساسات به علت انسان بودن و وجود ذهن در تمامی افراد است و نباید با آنها به جنگ پرداخت
بنابراین بابیان چگونگی پذیرش مشکالت درونی ازجمله افکار و احساسات ناراحتکننده در طی جلسات
مراجع کنند این مهارت را آموزش میبیند تا مشکالت درونی را بهعنوان مانع برای بهبود روابط خود در
جامعه نداند و دست از تالش در مسیر ارزشهای خود نکشد.
یافته آخر این پژوهش نشان داد اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت
رابطه والد -فرزند باگذشت زمان پایدار میماند .نتایج نشان داد ،بین نمرات پسآزمون و پیگیری نمره کل
رابطه والد-فرزند تفاوت معناداری وجود ندارد و این بدان معنی است که نتایج باگذشت زمان پایدار مانده
است.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان طوالنی بودن مقیاس ارزیابی رابطه والد-کودک را نام برد
که پاسخگویی را برای آزمودنیها دشوار میکرد ،برگزاری جلسه درمان توسط خود پژوهشگر و امکان
سوگیری در نتایج پژوهش ،مدتزمان محدود  45روزه برای اجرای پیگیری که ممکن بود اثربخش بودن
درمان را درگذر زمان بهخوبی نشان ندهد .همچنین از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر ،عدم برگزاری
گروه درمانی برای گروه کنترل در پایان پژوهش با توجه به محدودیت زمان و عدم دسترسی به والدین
کودکان با توجه به نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی بود .لذا ،پیشنهاد میشود برای کاهش مشکالت در
پژوهشهای آینده از حجم نمونه باالتر جهت تعمیمیافتههای پژوهش ،ابزارهای گردآوری دادههای کوتاهتر
برای جلوگیری از خطاهای پاسخگویی و برنامه پیگیری با مدتزمان بیشتر برای نشان دادن پایداری اثربخشی
درمان گروهی در طول زمان ،استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود ،به دلیل نقش پررنگ خانواده و اعضای
آن در جهت حمایت و جهتدهی به کودک خصوصاً کودک کمتوان ذهنی ،سایر پژوهشگران از طریق
جلسات گروهی مشابه سایر افراد خانواده منجمله پدران را مورد تشویق قرار داده و راهکارهای مناسبی را
در جهت پذیرش و کاهش مشکالت موجود خانواده به آنها آموزش دهند.
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