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Abstract
The present study was conducted with the aim of
investigating the effectiveness of group counseling based
on acceptance and commitment therapy on marital stress
and psychological resilience in mothers of children with
severe and multiple disabilities. This applied research was
part of a semi-experimental research with a pre-test-posttest design and a follow-up with a control group. The
statistical population included all mothers of children with
severe and multiple disabilities who were present in the
association for resuscitation in 2020-2021 and comprised
50 subjects. Using the method of available and voluntary
samples, 24 people were selected and randomly divided
into two experimental and control groups. The
experimental group received 12 sessions of group
counseling, whereas the control group was placed on the
waiting list for ethical reasons. The Stockholm Marital
Stress Scale (SMSS) and the Long and Goulet
Psychological Hardiness (LGHS) were used to collect
data. Data were analyzed using descriptive statistics and
analysis of variance with repeated measures using SPSS25 statistical software. The results showed that group
counseling based on acceptance and commitment therapy
led to a significant decrease in marital stress and a
significant increase in psychological hardiness in the
experimental group. These results remained stable during
the one-month follow-up period. Thus, it can be said that
this intervention improves marital stress and
psychological resilience in mothers of severely and
multiply disabled children. Based on the results of this
study, group counseling based on acceptance and
commitment therapy can be used to improve marital stress
and psychological resilience of mothers of children with
severe and multiple disabilities.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشااورۀ گروهای مبتنای بار
درمان پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی و سرساختی روانشاناتتی
.مادران کودکاان دارای معلولیاتهاای شادید و چندگانا اناااش شاد
پا آزماون و-پژوهش کاربردی و نیم آزمایشی با طرح پایشآزماون
 جامعۀ آماری شامل کلیۀ ماادران کودکاان.پیگیری با گروه کنترل بود
 در1399-1400 دارای معلولیتهای شدید و چندگانا باود کا ساال
 باا اساتفاده از روش. نفر بودناد50 انامن احیا حضور داشتند و شامل
 نفر انتخاب و ب طاور تاااد ی24 ، نمون گیری دردسترس و داوطلبان
 گاروه آزماایش طای.در دو گروه آزمایش و کنتارل جاایگزین شادند
دوازده جلس تحت مشاورۀ گروهی قرار گر ت و گروه کنترل ب لحاظ
 جما آوری دادههاا باا م یااس.اتالقی در لیست انتظار قرار داده شاد
) و سرسختی روانشناتتی الناSMSS( استرس زناشویی استکهلم
 دادهها با استفاده از روشهاای آماار.) صورت گر تLGHS( و گولت
توصیفی و تحلیل واریان با اندازه گیاری مکارر از طریاق نارشا ازار
 یا ت هاا نشاان داد مشااورۀ. تازی و تحلیل شدندSPSS-25 آماری
گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد موجب کاهش معنادار استرس
زناشویی و ا زایش معنادار سرسختی روانشاناتتی در گاروه آزماایش
. این نتایج در مرحلاۀ پیگیاری یاکماها نیاز پایادار باود.شده است
درنتیا می توان گفت این مداتل موجب بهبود اساترس زناشاویی و
سرسختی روانشناتتی مادران کودکان دارای معلولیاتهاای شادید و
 براساس یا ت های این پژوهش میتاوان از مشااورۀ.چندگان می شود
گروهی مبتنی بر درماان پاذیرش و تعهاد با منظاور بهباود اساترس
زناشااویی و سرسااختی روانشااناتتی باارای مااادران کودکااان دارای
.معلولیتهای شدید و چندگان استفاده کرد
، مشاورۀ گروهی مبتنی بر درمان پاذیرش و تعهاد:واژههای کلیدی
 معلولیتهای شادید، مادران، سرسختی روانشناتتی،استرس زناشویی
. و چندگان
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مقدمه
1

طبق گزارش جهانی معلولیت توسط بانک جهانی و سازمان سالمت جهانی  ،جمعیت معلوالن جهان بیش از
یک میلیارد نفر برآورد شده است .عالوه بر این ،بین  10تا  15درصد ا راد جامع در کشورهای درحالتوسع
دچار معلولیت هستند و بین  4تا  4/5درصد ا راد نیز دچار معلولیت شدید میشوند ک باید تدمات ویژهای
دریا ت کنند (ت یزاده و اسدی 1393 ،ب ن ل از ملکشاهی و الحی .)1395 ،درمورد معلولیتهای شدید و
چندگان  ،هنوز تعریف دقیق و جامعی ک متخااان بر آن توا ق همگانی داشت باشند در دست نیست ،با
وجود این ،دو واژۀ اساسی عمیق و چندگان ب صورت مشترک در تماش اصطالحات وجود دارد ک ب وتامت و
پیچیدگی شرایط این ا راد اشاره میکند (کرنبی 2004 ،2ب ن ل از لی .)2014 ،در اغلب موارد ،والدین
ب تاوص مادران این ا راد ن شی محوری در زندگی آنها ایفا میکنند؛ ب طوریک مبتالیان ب این نوع
معلولیت برای ادامۀ زندگی تود نیازمند حمایت و مراقبت تانواده ،والدین و متخااان هستند (هبرت،3
 2011ب ن ل از جانسن ،ون-در-پاتن ،پاست و والسکاش .)2018 ،درنتیا  ،مراقبت از آنها بر سالمت
جسمی والدین (سلتزر ،گرینبرگ ،هان  ،اسمیت ،المیدا و کو 2010 ،4ب ن ل از گاالگار و ویتلی،)2012 ،
بهزیستی اجتماعی ،آزادی و است الل و ثبات تانواده تأثیر میگذارد (بلی ،برودر ،هبلر ،کارتا ،د وست و
گرینوود 2006 ،5ب ن ل از اولت ،کالین و کارتر .)2013 ،اگرچ ب هنگاش تولد رزند معلول یا کمتوان ،تماش
کارکرد تانواده و اعضای آن تحت تأثیر قرار میگیرد ،مادران نخستین شخای هستند ک ب طور مست یم با
کودک ارتباط برقرار میکنند (ظهورپرونده و پاسبان )1398 ،و از طر ی در بیشتر موارد هنوز مادران هستند
ک ب عنوان مراقبان اولی شناتت میشوند (آریم و همکاران .)2019 ،درنتیا آنها مسئولیت اصلی مراقبت
از کودک معلول را برعهده دارند و این امر تأثیرات مهمی بر ر اه و رشد شخای آنان تواهد داشت (ون-
درمارک ،کنرادی ،ددین و بروس .)2019 ،با این شرایط ،میزان سالمت جسمانی و روانی ،تودکارآمدی،
تابآوری ،کیفیت زندگی ،توشبینی و امیدواری آنها نسبت ب مادران کودکان عادی در سطوح پایینتری
قرار دارد (لی ،متی و پارک2019 ،؛ کاتسویتاس.)2016 ،
مطابق با بررسیهای انااششده ،یکی از مشکالت مادران دارای کودکان معلول ،استرس است (رایان
وکوینالن )2018 ،و این استرس کیفیت روابط زناشویی آنها را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار میدهد
(واعظ و جوهری .)2017 ،از اینرو ممکن است استرس زناشویی 6یکی از چالشهایی باشد ک مادران
کودکان دارای معلولیت با آن مواج میشوند .استرس زناشویی را میتوان ب عنوان نوعی رایند چندعاملی
تبیین کرد ک شامل تعارضات زناشویی ،راهبردهای م ابل ای ناکارآمد ب همراه ماموع ای از پاسخهای
(1. World Health Organization )WHO
2. Carnaby, S.
3. Hubert, J.
4. Seltzer, M., Greenberg, J., Hong, J., Smith, L., Almeida, D., & Coe, C.
5. Bailey, D., Bruder, B., Hebbeler, K., Carta, J., Defosset, M., & Greenwood, C.
6. marital stress
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عابی-غددی ،عملکرد سیستم تودکار و قلبی-عروقی و ب طورکلی پاسخهای یزیولوژیکی ب تنشهای
روانی و اجتماعی است (میرغفاری 2014 ،1ب ن ل از پیرمردوند چگینی ،زهراکار و ثنایی ذاکر.)1397 ،
استرس زناشویی باال سازگاری والدین را کاهش میدهد (الم ،چاسین ،ایسنرگ و اسپینارد )2017 ،و در
اتتالالت مزمن مانند ا سردگی اساسی (لپت و همکاران ،)2014 ،بیتوابی و شارتون باال بروز مییابد.
حتی موضوع نگرانکنندهتر این است ک زوجین را میتواند در معرض تطر بیشتری در ابتال ب بیماریهای
قلبی ،آرتروز و سرطان قرار دهد (جارمکا ،لیندگرن و کیکولت-گلسر.)2013 ،
ب طورکلی میتوان اذعان کرد ک ماهیت زندگی استرسزا است .با وجود این ،برتی از ا راد دارای ویژگی
های شخایتی مانند سرسختی روانشناتتی هستند ک ن تنها سبب میشود چالشها و شرایط بحرانزا را
پشت سر بگذارند ،بلک ب آنها کمک میکند این شرایط را ب عاملی برای رشد تبدیل کنند .یکی از ویژگی
های شخایتی تأثیرگذار بر سازگاری مادران کودکان دارای معلولیتهای شدید و چندگان در برابر استرس و
شرایط چالشزا ،سرسختی روانشناتتی 2است ک ممکن است ب دلیل شرایط ویژهای ک تارب میکنند این
ویژگی شخایتی تحت تأثیر قرار بگیرد .سرسختی روانشناتتی ب س ویژگی شخایتی درهمتنیده ب ناش
تعهد ،کنترل و مبارزهطلبی یا چالشجویی اشاره دارد ک ب نظر میرسد همراه با یکدیگر از ا راد در برابر
اثرات منفی استرس محا ظت میکنند (کوباسا 1979 ،3ب ن ل از سندویک ،هنسن ،هیستاد ،جانسن و بارتون،
 .)2015تح ی ات گستردهای نشان میدهد سرسختی روانشناتتی ،پاسخهای سازگار و عال در برابر استرس
را ت ویت میکند و میتواند درنهایت استرس را کاهش دهد (یا ان و همکاران .)2019 ،براساس نتایج
پژوهشها ،این ویژگی شخایتی با نشخوار کری ،نگرانی ،اضطراب و عابانیت ارتباط منفی ،و با ذهن
آگاهی ،م ابلۀ سازگار و بهزیستی روانی-جسمانی رابطۀ مثبت دارد (سلیم ،ودی و دی 2015 ،؛ کوالسکی و
شرمر.)2019 ،
بنا بر آنچ ذکر شد ،مادران کودکان دارای معلولیتهای شدید و چندگان با توج ب مشکالت
روانشناتتی و مسائل زناشویی ک با آن مواج هستند ،ب روشهایی برای کمک نیاز دارند تا سالمت روان
بیشتر و زندگی زناشویی توأش با صمیمت بیشتر داشت باشند .یکی از مداتالت درمانی ک ب زعم این پژوهش
میتواند ب بهبود استرس زناشویی و سرسختی روانشناتتی این گروه از مادران کمک کند ،درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد 4است .هدف این درمان ،کاهش اجتناب تارب ای و ا زایش انعطافپذیری روانشناتتی است؛
ب نحویک ا راد بتوانند با احساسات ،هیاانات و ا کار تود ارتباط برقرار کنند و درنهایت متناسب با ارزش
های تود ،پاسخی سازگاران ارائ دهند (هیز ،لوما ،باند ،ماسودا و لیلیز .)2006 ،این درمان بر پایۀ شش اصل
اساسی بنا شده است :پذیرش تارب ای ،تماس با لحظۀ حاضر ،گسلش شناتتی ،تود ب عنوان زمین  ،اقداش
1. Mirghaffari, M.
2. psychological hardiness
3. Kobasa, S.
)4. Acceptance and Commitment Therapy (ACT
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متعهدان و زندگی مبتنی بر ارزشهای شخای ک درنهایت ب ارت ای انعطافپذیری روانشناتتی منار
میشود .انعطافپذیری روانشناتتی ب دنبال این نیست ک مست یماً د عات یا شدت تاربیات ناراحتکننده
(از قبیل ا کار و عواطف رد) را تغییر دهد ،بلک بر تغییر چگونگی ارتباط ا راد با تاربیات پریشانکننده و
مشارکت برای اقدامات مبتنی بر ارزشها مست ل از این تاربیات ،متمرکز است (لوین ،هیلدبرندت ،لیلیز و
هیز .)2012 ،براساس مطالعات انااششده میتوان اذعان کرد ک این درمان برای موقعیتها و شرایطی ک
جنب های تغییرناپذیر دارند ،از جمل شرایط استرس مزمن مانند درد مزمن (وترل و همکاران ،)2011 ،م ابل
با بیماریهای تهدیدکنندۀ زندگی (بورک و همکاران )2014 ،و سالمت والدین دارای رزندان معلول (سیرانن
و همکاران ،)2019 ،مؤثر است .شایان ذکر است ک این درمان در قالب گروهدرمانی برای طیف وسیعی از
مشکالت از جمل ا سردگی ،اضطراب ،تروما و سازگاری والدین با کودکان معلول ب صورت مؤثری اجرا شده
است (بلکلیج و هیز.)2006 ،
مراقبت روزان از کودکی با معلولیتهای شدید و چندگان  ،طیف گستردهای از شارهای روانی ردی و
زناشویی را ب والدین ب تاوص مادران تحمیل میکند .ممکن است از جمل چالشهای اساسی این مادران
در روابط با همسرانشان استرس زناشویی باشد ک با آن مواج میشوند .همچنین سرسختی روانشناتتی
ب عنوان متغیر کلیدی ک میتواند بهزیستی آنها را در چنین شرایطی ا زایش دهد ،احتمال دارد در این ا راد
دچار چالش شود .در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،ا راد میآموزند از طریق کاهش اجتناب تارب ای و
ا زایش انعطافپذیری روانشناتتی ،آنچ را ک تغییرناپذیر است بپذیرند و متناسب با ارزشهای تود با وجود
تماش موان  ،زندگی غنی را برای تود ایااد کنند .این درمان احتماالً میتواند در بهبود وضعیت روانی این
مادران مؤثر واق شود و استرس زناشویی را کاهش دهد و سرسختی روانشناتتی را در آنها ت ویت کند .بر
این اساس ،در مطالعۀ حاضر این رضی آزمون شد ک مشاورۀ گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد ،بر
استرس زناشویی و سرسختی روانشناتتی مادران کودکان مبتال ب معلولیتهای شدید و چندگان مؤثر است.
روش

جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری دادهها نیم آزمایشی (پیشآزمون ،پ آزمون،
پیگیری با گروه آزمایش و کنترل) است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ مادران دارای کودکان مبتال
ب معلولیتهای شدید و چندگان است ک در انامن احیای (توانیاب) شهرستان تهران در سال -1400
 1399پیگیر درمان رزندانشان بودند .برای انااش پژوهش با دریا ت معر ینام از دانشگاه توارزمی و مراجع
ب انامن احیا (توانیاب) در شهرستان تهران ،ابتدا هدف از پژوهش مورد نظر ب مسئوالن ذی ربط توضیح
داده شد و شفافسازیهای الزش ب عمل آمد .سپ با موا ت مسئوالن انامن ،این رصت در اتتیار
پژوهشگر قرار گر ت ک با مادران داوطلب صحبت کند و اطالعات الزش را در اتتیار آنها قرار دهد .در
مرحلۀ بعد ،از میان  50نفر از مادران حاضر در انامن 24 ،نفر ک ب روش نمون گیری دردسترس و براساس
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مالکهای ورود پژوهش انتخاب و ب صورت تااد ی ب دو گروه آزمایش و کنترل اتتااص ت سیم شدند.
معیارهای ورود ب پژوهش عبارتاند از :داشتن حداقل یک کودک مبتال ب معلولیتهای شدید و چندگان ،
داشتن حداقل سواد تواندن و نوشتن ،دریا تنکردن تدمات روانشناسی و مشاورۀ ردی و گروهی در تارج
از جلسات ،تعهد ب حضور ب موق در تماش جلسات ،متأهلبودن ،رضایت آگاهان برای شرکت در جلسات،
کسب نمرۀ باال در م یاس استرس زناشویی و نمرۀ پایین در م یاس سرسختی روانشناتتی .معیارهای تروج
نیز عبارتاند از :غیبت بیش از س جلس  ،تمایلنداشتن ب ادامۀ شرکت در جلسات .در مرحلۀ بعد،
شرکتکنندههای گروههای آزمایش و کنترل ،قبل و بعد از مداتل و یک ماه بعد از پایان مداتل (مرحلۀ
پیگیری) در استرس زناشویی و سرسختی روانشناتتی ارزیابی شدند .شرکتکنندههای گروه آزمایش تحت
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ب مدت  12جلسۀ  90دقی ای ب شیوۀ گروهی و دو بار در هفت  ،در انامن
احیا (توانیاب) قرار گر تند .پروتکل جلسات از مناب گوناگونی طراحی شد (گلد2016 ،؛ هیز ،استروسل و
ویلسون 1999 ،1ب ن ل از کوالکفسکی2012 ،؛ بریکن .)2007 ،گروه کنترل درمانی دریا ت نکرد و ب لحاظ
اتالقی در هرست انتظار قرار گر ت .برای اجرای مداتل  ،کد اتالق 2از دانشگاه توارزمی در سال 1399
اتذ شد و عالوه بر گر تن رضایت کتبی از مشارکتکنندگان ،توضیح کامل و شفاف اهداف پژوهش و روند
کار ب آنان داده شد و ب آنان این اطمینان داده شد ک اطالعات آنان محرمان تواهد بود و میتوانند در هر
مرحل از پژوهش از ادامۀ همکاری تودداری کنند.

ابزارهای پژوهش
مقیاس استرس زناشویی استکهلم)SMSS( 3
این م یاس را اورث-گومر و همکاران ( )2000در پژوهشی ب منظور اندازهگیری استرس زناشویی زنان مبتال
ب بیماری کرونری قلبی در شهر استکهلم سوئد ارائ کردند .این م یاس عوامل تنشزای زناشویی را در
حیطۀ کیفیت روابط عاطفی و جنسی با همسر بررسی میکند .اورث-گومر و همکاران ( )2000همسانی
درونی (آلفای کرونباخ =  77درصد) و اعتبار سازۀ م یاس را با استفاده از م یاسهای مرتبط رضایتبخش
گزارش کردند .درنهایت این م یاس دارای  17سؤال است و نحوۀ نمرهگذاری آن ب صورت لیکرت پنجدرج
ای از بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و بسیار کم است ک ب ترتیب  2 ،3 ،4 ،5و  1نمرهگذاری میشوند .کسب
نمرۀ باال در این پرسشنام ب معنای استرس زناشویی باال است .طبق بررسیهای صورتگر ت  ،آلفای
کرونباخ برای م یاس استرس زناشویی  91درصد ب دست آمده است ک حاکی از همسانی درونی باالی این
4
پرسشنام است .ب منظور بررسی اعتبار همزمان این م یاس ،از پرسشنامۀ وضعیت زناشویی گلومبوگ راست
1. Hayes, S., Strosahl, K., & Wilson, K
2. IR.KHU.REC.1399.023
)3. The Stockholm Marital Stress Scale (SMSS
)4. The Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire (GRIMS
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( )1998( )GRIMSاستفاده شد و همبستگی بین این دو آزمون در نمونۀ مورد بررسی  53درصد ب دست
آمد ک حاکی از اعتبار همزمان توب م یاس استرس زناشویی استکهلم است (شمسیپور 1383 ،ب ن ل از
نیکرخ و زهراکار.)1394 ،
مقیاس سرسختی روانشناختی النگ و گولت)LGHS( 1
یک م یاس تودگزارشی است ک اولین بار در کانادا برای اندازهگیری سرسختی  220والدین داغدیده پ از
مرگ جنین یا نوزاد آنها طراحی شد .براساس نتایج پژوهش ،این م یاس ابزاری معتبر و قابلاعتماد برای
اندازهگیری سرسختی است و از حساسیت کا ی برای تشخیص تغییرات در سازه با گذشت زمان برتوردار
است (الن  ،گولت و امسل .)2003 ،نتایج سناش پایایی م یاس نشان داد همبستگی بین نمرات کلی در
پرسشنام و نمرۀ آزمودنیها در تردهم یاسهای پرسشنام متوسط تا زیاد است (الن و گولت 2003 ،2ب
ن ل از روشن و شاکری .)1389 ،این م یاس دارای  42سؤال است ک س تردهم یاس کنترل ،تعهد و چالش
جویی را دربرمیگیرد .سؤاالت برمبنای م یاس لیکرت پنجدرج ای از نمرۀ ( 1کامالً مخالف) ،نمرۀ 2
(مخالف) تا نمرۀ ( 5کامالً موا ق) ،نمرهگذاری میشود و هرچ در نمرۀ اکتسابی بیشتر باشد ،سرسختی
روانشناتتی رد نیز بیشتر است .روشن و شاکری ( )1389ب منظور بررسی روایی سازه ،این ابزار را در کنار
پرسشنامۀ سرسختی بارتون اجرا کردند و همبستگی محاسب شده بین این دو پرسشنام  0/64برآورد شد.
ب منظور سناش پایایی این پرسشنام نیز از روشهای آماری محاسبۀ ضریب همسانی درونی (آلفای
کرونباخ) ،روش دونیم سازی و روش بازآزمایی استفاده کردند ک نتایج آنها ب ترتیب  0/71 ،0/82و 0/76
برآورد شد .پایایی محاسب شده حاکی از مناسببودن این م یاس است.
جدول  .1خالصۀ جلسات مشاورۀ گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد
جلسات
اول

موضوع
آشنایی و معار

دوش

آغاز

سوش

ارزشها

چهارش

ناامیدی تالقان

محتوای جلسات
معر ی اعضا ،مروری بر قواعد گروه ،معر ی روش درمان ،استعارۀ جنگل و کشتی برای برقراری روابط بهین بین
اعضا و رهبر گروه ،پرکردن رش نظرسنای درمورد جلسۀ اول ب عنوان تکلیف
بررسی تکالیف ،موان انااشدادن تکالیف ،تأکید بر اهمیت انااشدادن تکالیف منزل ،ب اشتراکگذاشتن تاربیات
درمورد جلسۀ اول ،بررسی انتظارات اعضا از جلسات و تسهیل در برقراری ارتباط بین اعضا مواردی بود ک در
جلسۀ دوش ب آنها پرداتت شد .از اعضا تواست شد ک ب عنوان تکلیف منزل ب این موضوع کر کنند ک می
تواهند زندگیشان چگون باشد و رش مهمترین مشکالتی را ک تارب میکنند پر کنند
بررسی تکالیف ،شناتت ارزشهای شخای در چهار حیطۀ اصلی ،معر ی ارزشها و استعارۀ قطبنما ،پرکردن
رش ارزشها ب عنوان تکلیف
بررسی تکالیف ،بررسی و مرور اجمالی مشکالتی ک هریک از اعضا با آن مواج هستند ،بررسی اثربخشی
راهبردهای م ابل ای اعضا ،استعارۀ انسانی در چاه ب منظور تشخیص راهکارهای ناکارآمدی ک تاکنون انااش
دادهاند ،پرکردن رش آنچ قبالً امتحان کردهایم ب عنوان تکلیف

(1. The Lang and Goulet Hardiness Scale (LGHS
2. Lang, A., Goulet, C
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ادامه جدول  .1خالصۀ جلسات مشاورۀ گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد
جلسات

موضوع

پنام

کنترلکردن دشوار است

ششم

تمایالت جایگزین برای
کنترل

هفتم

پذیرش تارب ای

هشتم

گسلش شناتتی

نهم

تود ب عنوان زمین (تود
مشاهدهگر)

دهم

ذهنآگاهی بخشش و
پذیرش تود

یازدهم

اقداش متعهدان

دوازدهم

پ آزمون تداحا ظی

محتوای جلسات
بررسی تکالیف ،شناتت کنترل ب عنوان یکی از راهکارهای مشکلساز ،کنترل و اثربخشی آن در
طوالنیمدت ،استعارۀ پلی گراف؛ برای تکلیف ،از مشارکتکنندگان تواست شد لیمو ،کیک شکالتی و...
را تاور کنند ،اما بزاق ترشح نکنند .ب این موضوع توج کنند ک چ در از کنترل استفاده میکنند و این
موضوع چ نتایای برایشان دارد.
بررسی تکالیف ،پرسش از اینک تمایالت چ چیزهایی هستند و نیستند ،استعارۀ دو کفۀ ترازو و
درنظرگر تن تمایالت ب عنوان جایگزین کنترل ،انااش تمرین دو کفۀ ترازو ب عنوان تکلیف.
بررسی تکالیف ،شرح هدف از پذیرش ،استفاده از استعارۀ توپ در استخر ،جن با هیوال و استعارۀ ماس
های روان ،کارتهای چالشی ب منظور پذیرش احساسات و ا کار بدون قضاوت و ترس از آنها ،تکلیف
ری روان و دیگر موقعیتهای ناتوشایند ،و کارتهای چالشی
بررسی تکالیف ،تمایز میان ا کار و واقعیت بیرونی ،رابطۀ کلمات و ا کار ،ا کار توصیفکننده و ارزیابی
کننده ،رنجهای تمیز و کثیف ،استفاده از استعارۀ ضرب زدن ب توپ ،ذهن تو دوستت نیست و داستان
گوی ماهر ،تمرین سربازان در رژه ،تمرین گفتن کلمات ترشی ترشی ترشی ب منظور تمایز بین تود و
ا کار ،تمرینهای گسلش شناتتی ب عنوان تکلیف
بررسی تکالیف ،تمرین تود مشاهدهگر ،استفاده از استعارۀ صفح شطرنج و مهرهها ،تمرین شخص ناظر
یا مشاهدهگر ،استعارۀ مهمان نامطلوب ،تمرین شخص ناظر ب عنوان تکلیف
بررسی تکالیف ،ذهنآگاهی ،شناسایی موان موجود برای تاربۀ تمایالت ،تمرین ارتباط چشمی ،تمرین
ن ش معکوس (شف ت) و تمرین کودک ،حضور آگاهان در لحظ بدون قضاوت و شف ت نسبت ب تود،
تمرین توج آگاهی موسی ایی ب عنوان تکلیف
بررسی تکالیف ،پذیرش دردها ب عنوان بخشی از زندگی ،تمرین حضور در مراسم تشیی جنازه ،استعارۀ
باغبانی ،عملکردن متناسب با ارزشها ،انااش یک اقداش متعهدان برای رسیدن ب یکی از ارزشها
ب عنوان تکلیف
بررسی تکالیف ،صحبت درمورد ارزشها و موان  ،عادیکردن موان  ،برنام ای برای تغییر ،استعارۀ کارگاه
دوچرت سازی ،پ آزمون

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تازی و تحلیل دادهها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در سطح آمار توصیفی نیز از
میانگین و انحراف استاندارد و برای تحلیل استنباطی نتایج از تحلیل واریان با اندازهگیری مکرر استفاده شد.
نتایج آماری با نرشا زار آماری  SPSSویراست  22تازی و تحلیل شدند.

یافتهها
یا ت های دادههای جمعیتشناتتی نشان داد ک بازۀ سنی شرکتکنندگان بین  20تا  50سال است و تماش
آنها تان دار هستند .تحایالت  7نفر زیردیپلم 13 ،نفر دیپلم و  3نفر کارشناسی بود .از نظر معلولیت
رزندان هم  2نفر دارای رزند کمشنوا ب همراه بیش عالی 15 ،نفر دارای رزند لج مغزی ب همراه تأتیر
حرکتی-کالمی 2 ،نفر دارای رزند مبتال ب تأتیر رشد و  5نفر دارای رزند لج مغزی ب همراه ع بماندگی
ذهنی بودند .در جدول  2شاتصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در پیشآزمون ،پ آزمون و پیگیری ب
تفکیک گروهها گزارش شده است.
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جدول  .2نتایج آمار توصیفی در مرحلۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
مقیاس

گروهها

تعداد

استرس
زناشویی

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

12
12
12
12

سرسختی
روانشناتتی

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

59/5
56/41
57
57/01

استاندارد
7/53
6/12
7/68
9/99

39/41
56/45
59/9
58/58

استاندارد
8/8
6/18
8/44
9/44

39/51
56/67
60/03
57

استاندارد
7/6
5/9
5/12
4/7

مطابق جدول  ،2میانگین متغیرهای استرس زناشویی و سرسختی روانشناتتی از مرحلۀ پ آزمون تا
مرحلۀ پیگیری در گروه آزمایش در م ایس با گروه کنترل ب ترتیب کاهش و ا زایش یا ت است ،اما معناداری
این تغییرات در ادام ب وسیلۀ آزمون استنباطی بررسی میشود .برای تحلیل استنباطی نتایج از تحلیل
واریان با اندازهگیری مکرر استفاده شد .قبل از ارائۀ نتایج تحلیل واریان با اندازهگیری مکرر،
پیش رضهای آزمونهای پارامتریک مورد سناش قرار گر ت .برای بررسی طبیعیبودن توزی متغیرهای
پژوهش در پیشآزمون ،پ آزمون و پیگیری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 1استفاده شد .با توج ب نتایج
آزمون کالموگروف اسمیرنوف ،پیش رض نرمالبودن برای متغیرهای استرس زناشویی و سرسختی
روانشناتتی رعایت شده است .همچنین سطح معناداری آزمون اشباک ک برای متغیر استرس زناشویی
( )sig=0/245و سرسختی روانشناتتی ( )sig= 0/307بیشتر از  0/05است نشاندهندۀ برابری ماتری -
های کوواریان مشاهدهشدۀ متغیرها در بین گروه آزمایش و کنترل است .با توج ب نتایج آزمون لوین،
پیش رض همگنی واریان های تطا رعایت شده است .سطح معناداری برای آزمون کرویت موشلی درمورد
متغیر استرس زناشویی ( )sig =0/046و سرسختی ( )sig =0/051از م دار  0/05کمتر است و از آناا ک
دادهها از مفروضۀ کرویت تخطی کردند ،تاحیح ب کمک اپسیلونها انااش گر ت .با توج ب برقراری
مفروض های مورد بررسی ،از آزمون اندازهگیری مکرر استفاده شد.
جدول  .3نتایج مقایسۀ تحلیل واریانس گروههای آزمایش و کنترل در متغیر استرس زناشویی و سرسختی
روانشناختی
منبع تغییرات
استرس
زناشویی
سرسختی
روانشناتتی

بین آزمودنیها :گروه
تطا
بین آزمودنیها :گروه
تطا

مجموع
مربعات
276/38
2/21
328/12
2/67

درجات آزادی
()DF

1
22
1
22

میانگین
مربعات
276/38
0/75
328/38
1/25

آمارۀ F

سطح P

38/24

>0/001

58/35

> 0/005

مجذور اتا
(اندازۀ اثر)
0/529
0/452

1. Kolmogorov–Smirnov test
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مطابق جدول  ،3آمارۀ  Fب دستآمده در عامل گروهها در متغیر استرس زناشویی  38/24و در متغیر
سرسختی روانشناتتی  )p<0/001( 58/35معنادار است .این یا ت بیانگر این است ک مشاورۀ گروهی
مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد در بهبود استرس زناشویی (میانگین گروه آزمایش 39/41 :و میانگین گروه
کنترل )56/45 :و سرسختی روانشناتتی (میانگین گروه آزمایش 59/9 :و میانگین گروه کنترل)58/58 :
گروه آزمایش نسبت ب گروه کنترل مؤثر است .عالوه بر این ،براساس بررسیها میزان اثر پروتکل درمانی بر
متغیر استرس زناشویی  52/9درصد و بر متغیر سرسختی روانشناتتی  45/2درصد بوده است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در مراحل سهگانۀ مداخلۀ مشاورۀ گروهی در متغیر استرس
زناشویی و سرسختی روانشناختی
منبع تغییرات

استرس
زناشویی

سرسختی
روانشناتتی

درون آزمودنیها :مراحل مداتلۀ
مشاورۀ گروهی
گروهها*مراحل مداتلۀ مشاورۀ
گروهی
تطا
درون آزمودنیها :مراحل مداتلۀ
مشاورۀ گروهی
گروهها*مراحل مداتلۀ مشاورۀ
گروهی
تطا

مجموع

درجات

میانگین

مربعات

آزادی Df

مربعات

342/13

1

342/13

52/31

276/28

1

168/09

31/28

5/32

22

0/827

آمارۀ F

سطح P

>0/001
>0/001

312/89

1

342/13

73/24

> 0/005

288/45

1

175/21

28/25

> 0/005

10/14

22

1/308

مطابق جدول  ،4آمارۀ  Fمشاهدهشده در مراحل مداتلۀ مشاورۀ گروهی بر بهبود استرس زناشویی برابر
 52/31و سرسختی روانشناتتی برابر  73/24در سطح  P > 0/001معنادار است .این یا ت نشان میدهد
بین مراحل س گانۀ پیشآزمون ،پ آزمون و پیگیری در متغیر استرس زناشویی و سرسختی روانشناتتی
تفاوت معناداری وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس زناشویی و
سرسختی روانشناتتی مادران کودکان مبتال ب معلولیتهای شدید و چندگان بود .نتایج پژوهش نشان داد
مشاورۀ گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد میتواند کاهش معناداری در استرس زناشویی مادران کودکان دارای
معلولیتهای شدید و چندگان ایااد کند .این نتایج ب صورت غیرمست یم همسو با نتایج ولیئی و امانی
( ،)1399زرین ر ،بلوطی و میرزاوندی ( ،)1398وین و همکاران ( )2019و رایان و احمد ( )2018است .در
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تبیین یا تۀ حاضر میتوان گفت انعطافپذیری روانشناتتی ک این مادران در طی جلسات از طریق استعاره
ها و تکنیکهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یاد گر تند ،نحوۀ پاسخ آنها ب موقعیتهای چالش
برانگیزی مانند تعارضات زناشویی را ب نحوی تغییر داده است ک نهایتاً استرس کمتری را تارب کردهاند.
یکی از عواملی ک ب صورت کلی استرس را در بعد ردی و زناشویی کاهش میدهد ،انعطافپذیری
روانشناتتی است (داک  ،پلتز و راگ .)2020 ،از طر ی هدف اصلی این درمان ،داشتن زندگی مبتنی بر
ارزشها و عمل متعهدان از طریق انعطافپذیری روانشناتتی است؛ بنابراین کسب نتایج پژوهش حاضر
درتاوص اثربخشی درمان حاضر در کاهش استرس زناشویی مادران تا حد بسیار زیادی منط ی ب نظر می
رسد .انعطافپذیری روانشناتتی ماموع ای از مهارتهایی محسوب میشود ک ا راد میتوانند ب منظور
پاسخگویی ب ا کار ،احساسات و تاربیات چالشبرانگیز و استرسزا از آن استفاده کنند و انعطافناپذیری ب
واکنشهای سفتوسخت و ناکارآمدی در برابر این تاربیات منار میشود ک ت ویت استرس را ب همراه
تواهد داشت (هیز ،پیستورلو و لوین .)2012 ،در رایند این درمان ،شرکتکنندگان در اثر یادگیری
مهارتهای پذیرش تاارب حتی اگر دردناک و ناتوشایند باشند ،عدش آمیختگی با ا کار و احساسات ،حضور
آگاهان در لحظ بدون قضاوت و ارزیابی ،شناتت تود ب عنوان زمین یا بخشی از تود ک با وجود تماش
تغییرات باز هم باثبات باقی میماند ،شناسایی ارزشهای شخای و داشتن عملکردی متناسب با آنها با
وجود تماش موان  ،میآموزند ب نحوی انعطافپذیرتر ب موقعیتهای شارزا پاسخ دهند ک درنهایت سبب
کاهش استرس در آنها میشود (برینکبورگ ،میچنک ،هسر و برگلند 2011 ،1ب ن ل از روداز ،توهوی  ،ان
و لوین.)2017 ،
همچنین یا ت ها نشان داد مشاورۀ گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد با توج ب میانگین سرسختی
روانشناتتی گروه آزمایش نسبت ب میانگین سرسختی روانشناتتی گروه کنترل ،موجب ا زایش معنادار
سرسختی روانشناتتی در گروه آزمایش شده است .این نتایج مست یماً با یا ت های معتمدی ،سماوی و الح-
چای ( )2020و عباسی اصل ،رحمتی ناارکالئی و دوران ( )1399همسو است و ب صورت غیرمست یم با یا ت
های پژوهشهای سلیم ،ودی و دی ( )2015و واگنی ،مایورانو ،گوسترا و پاجاردی ( )2020در ارتباط است.
در تبیین این یا ت میتوان گفت پذیرش تارب ای ک در جلسات ب آن پرداتت شد ،سرسختی روانشناتتی
را تحت تأثیر قرار داده است؛ چرا ک پذیرش تارب ای در این درمان با مفهوش چالشجویی در سرسختی
روانشناتتی مرتبط است .چالشجویی ب نوعی جهانبینی اشاره دارد ک براساس آن ،ا راد سرسخت بر این
باور هستند ک تغییرات و مسائل دردناک بخش عادی زندگی است ک میتوان از آن ب عنوان رصتی برای
رشد استفاده کرد (بارتون 2012 ،2ب ن ل از واگنی و همکاران .)2020 ،از طر ی پذیرش تارب ای جایگزینی
برای اجتناب از تاارب محسوب میشود و شامل تمایل عال و آگاهان برای تارب کردن رویدادهای درونی و
بیرونی است ک رخ میدهد ،بدون تالش برای تغییر شکل آنها .تکنیکهای پذیرش موجب میشود ا راد از
1. Brinkborg, H., Michanek, J., Hesser, H., & Berglund, G
2. Bartone, P
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مبارزه با درد دست بردارند و ب مسائل و تاربیات دردناک ب عنوان بخشی طبیعی از انسانبودن تمایل نشان
دهند (هیز و همکاران .)2006 ،میتوان چنین برداشتی داشت ک طی این رایند ،مادران ب واسطۀ پذیرش
تارب ای ،موقعیت رزندان و شرایطی ک در آن قرار داشتند را ب عنوان چالشی تبیین کردند ک میتوان با
شخایتی سرسخت با آن مواجه ای سازگار داشت .عالوه بر این ،ممکن است یکی دیگر از عواملی ک
موجب بهبود سرسختی روانشناتتی این مادران شده است ،مؤلفۀ عمل متعهدان ای باشد ک در جلسات ب
آن پرداتت شد .این عمل متعهدان با مؤلفۀ تعهد در ا راد سرسخت مرتبط است .ا راد سرسخت ب آنچ
برایشان بامعنا و ارزشمند است ،متعهد میشوند؛ ب نوعی ک در حیط های مختلف زندگی ب دلیل اجتناب از
ترس یا از روی بیحوصلگی و بدون هدف عالیت نمیکنند ،بلک اقدامات آنها معنادار و هد مند است
(بارتون 2012 ،ب ن ل از واگنی و همکاران .)2020 ،در رایند جلسات گروهی ،ب منظور یادگیری عمل
متعهدان ابتدا سعی شد ک اعضا ارزشهای تود را شناسایی و اهداف کوتاهمدت و بلندمدت دستیا تنی،
متناسب با امکانات و محدودیتهایشان مشخص کنند و درنهایت موان رسیدن ب این اهداف بررسی شد.
همچنین براساس نتایج پژوهشها ذهنآگاهی نیز میتواند سبب ا زایش سرسختی روانشناتتی شود
(کوالسکی و شرمر )2019 ،و ب جهت اینک یکی از اصول اساسی این درمان پرداتتن ب مهارتهای
ذهنآگاهی است ،مشاورۀ گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر ا زایش سرسختی این گروه از مادران
مؤثر واق شده است .ذهنآگاهی رصتی راهم میکند تا رد ب جای زندگی در گذشت و آینده ،تمرکز تود را
متوج زمان حال سازد و بتواند مسائل ارزشمند را شناسایی کند؛ دست از کنترل رویدادهای درونی (ا کار،
احساسات ،واکنشهای یزیولوژیکی) و بیرونی (مثل تولد رزند معلول) بردارد و در عوض آنها را بپذیرد تا
بتواند مطابق با ارزشهای تود زندگی معناداری را تلق کند .ب صورت کلی تکنیکهای مربوط ب
ذهنآگاهی ،پذیرش و عمل متعهدان متناسب با ارزشها بر سرسختی روانشناتتی مادران مؤثر بوده است؛
ب تاوص پذیرش تارب ای و عمل متعهدان ک با مؤلف های چالشجویی و تعهد در شخایت ا راد
سرسخت همپوشانی دارد.
میتوان چنین برداشتی داشت ک مادران کودکان دارای معلولیتهای شدید و چندگانۀ تحت درمان با این
رویکرد و از طریق ارتباط با سایر ا رادی ک موقعیتی شبی ب تودشان داشتند ،آموتتند ک ب جای مبارزه با
مشکالت رزند ،قضاوتهای مردش و تعارضات زناشویی ایاادشده و غرقشدن در احساساتی از قبیل تنهایی،
ح ارت ،گناه ،ناامیدی ،درماندگی ،تشم و اندوه ،با این چالشها ب شیوهای متفاوت مواج شوند تا درنهایت
بتوانند اهداف منطبق با ارزشهای تود را شناسایی کنند و متعهدان در راستای آنها گاش بردارند و در این
مسیر تماش امکانات و تدمات اجتماعی و تانوادگی را مدنظر بگیرند تا بدینوسیل ب زندگی معنادارتری دست
یابند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر استفادۀ ناگزیر از روش نمون گیری در دسترس بود .عالوه بر این ب دلیل
پاندمی ویروس کووید ،19-برتی از مادران ب شکل روال سابق در انامن حضور نداشتند و برای داشتن
گروهی  15نفری ،مشکل ایااد شد و صر اً  12نفر برای هر گروه نمون مهیا شد .سناشی از وضعیت
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اقتاادی-اجتماعی مادران انااش نگر ت .بدینترتیب در تعمیم یا ت ها برای سطوح دیگر باید با رعایت
احتیاط این کار را انااش داد .استفاده از ابزارهای تودگزارشی برای سناش متغیرهای پژوهش میتواند یکی
از محدودیتهای پژوهش حاضر باشد؛ زیرا امکان سوگیری در پاسخهای شرکتکنندهها وجود دارد .درنهایت
با توج ب اینک پژوهش حاضر نیم آزمایشی بود ،امکان کنترل تمامی متغیرهای مزاحم وجود نداشت.
براساس شرایط دشوار والدین کودکان دارای معلولیتهای شدید و چندگان  ،پیشنهاد میشود این درمان یا
سایر رویکردهای درمانی ب صورت ماازی برای والدینی ک شرایط الزش برای مشاورۀ حضوری ندارند ،اجرا
شود و درمان یا کارگاههای آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد برای این گروه از تانوادهها (پدر ،مادر و
همشیرها) در مراکزی از قبیل مدارس استثنایی ،بیمارستانها ،انامنها و مراکز وابست ب بهزیستی ک این
نوع از تانوادهها با آنها در ارتباط هستند ،اجرا شود .عالوه بر این ،ارائ و تاویب طرحهای آموزشی-درمانی
م رونب صر در وزارت آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی برای کمکرسانی ب تانوادههایی ک دارای
رزند مبتال ب معلولیتهای شدید و چندگان هستند پیشنهاد میشود.

تشکر و قدردانی
از تمامی شرکتکنندگان در این پژوهش ،انامن احیا (توانیاب) و ا رادی ک ما را در انااش این مطالع یاری
کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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