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 ییاستثنا کودکان یتوانمندساز یۀنشر
  1401 پاییز، 40شماره پیاپی ، 3 ۀشمار ،13 سال

 11-23 صفحة

 فرزند -بر خودپنداره و تعامل مادر ثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهدا

 های طیف اتیسمدر مادران کودکان با اختالل
  * زهره سرخی

 ** پرویز شریفی درآمدی

 *** سعید رضایی
 

 چکیده
های طیف در مادران کودکان با اختالل فرزند -بر خودپنداره و تعامل مادر پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهدهدف از  

ن با مادران کودکانفر از  50 شامل یجامعه آمار آزمون با گروه کنترل بود.پس -آزمونشیدارای طرح پ یشیآزمامهیش پژوهش از نوع نبود. رو اتیسم
. دادند لیتشک ،در حال دریافت آموزش و توانبخشی بودند 98در شهر تهران در سال  اتیسمهای طیف اتیسم که فرزندشان در مراکز مخصوص به اختالل

نفر(  5ل )و کنتر نفر( 5) . مادران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایششدندانتخاب  نمونه عنوانبه ،هدفمند یریگنفر از مادران با روش نمونه 10 تعداد
 8گروه آزمایش به مدت  بود. (MCRE)کودک رابرت. ام. راس  -و مقیاس تعامل مادر (RSCE)مقیاس خودپنداره راجرز  ،. ابزار سنجشقرار گرفتند

که یدر حال ؛هد را دریافت کردندخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعبای اثربرنامه مداخلهدقیقه زمان استراحت  15با رعایت  ایدقیقه 90 جلسه
 انسیکوار لیو تحل یفیآمار توص یهاو با استفاده از روش SPSS-24 افزار نرم توسطها داده لیتحل و هی. تجزنکرد افتیدر ایگروه کنترل هیچ مداخله

 یهااختالل با کودکان مادران در فرزند -مادرو تعامل  پندارهخود رتعهد ب و رشیبر پذ یمبتن یآموزش گروه یانشان داد که برنامه مداخله جینتاشد.  انجام
فرزند،  رشیپذ یهااسیمقخرده یبرا بی، به ترت364/0و  397/0، 445/0، 411/0اثر  یهااندازه با و خودپنداره یبرا 341/0 اثر اندازه با سمیات فیط
 برنامه نیا کهبودند  نیا انگریپژوهش حاضر ب یهاافتهی (.>01/0P) داشت معنادار ریتأثفرزند  -مادر تعامل درو طرد فرزند  یریگسهل ،یگرتیحماشیب

 یهااختالل با کودکان مادران در فرزند -مادر تعاملو  خودپندارهمناسب در بهبود  یروش درمان کیعنوان به تواندیم مناسب اصول آموزش با یدرمان
 .ردیگ قرار استفاده مورد سمیات فیط

 :کلیدی یهاواژه
 .پندارهخود ،فرزند -مادر تعامل سم،یات فیط یهااختالل
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 مقدمه
 یتحول یهااختاللاز  یگروه  1 سمیات فیط یهااختالل

متقابل  یدر تعامل اجتماع داریپا بیکه با تخر هستند یمرض
 مشخص یاشهیکل یرفتارها و یارتباط انحراف ای ریتأخو 
ایامر یروانپزشک)انجمن  شوندیم  شیافزا(. 2013 ، 2ک

 یاجرا سبب ریاخ دهه سه در اختالل نیا ریچشمگ
 یهاشناخت بهتر نشانه نهیدر زم یاریبس یهاپژوهش

 یهااختالل بروز و یشناسعلت با مرتبط یکیژنت و یستیز
 اختالل یدارا کودککه  ی. هنگاماست شده سمیات فیط

 کودک، ندهیآ مورد در یاریبس ینگران شود،یم داده صیتشخ
 دیپد نیوالد یاو برا یاجتماع یزندگ و یلیتحص تیوضع

کانون مهم  در(. 2005 ،3رزیم و نتاشیمک)آگستون،  دیآیم
است که از  انیجر در روابط از یامجموعه خانواده حساسو 

 یکی 4یناتوان با یکودک وجود. رندیپذیم ریثأت یاریعوامل بس
 ، 5کیهندر و کلوپتان)بروبست،  است رگذاریتأث عوامل از

 ریفراگ و یوجهچند اثرات سمیات فیط یهااختالل(. 2009
ا وکارتورایت ) دارند مبتال کودکان نیوالد بر  ، 6بیسکین

 از یاریبس مانند کهآن بر فزونا  هااختالل نی(. ا2007
 خارج خود یعیطب رشد ریمس از را کودک گرید یهااختالل

را  دارند قرار نیوالدراس آن  در کهنظام خانواده را  کند،یم
 یصبح و افروز ،یحجاز نظر از. دهندیمقرار  ریثأتتحت زین
در  که یمشکالت لیدل به کودکان نیاز ا یتعداد (1388)
 نیادارند،  یروزمره زندگ یازهایو برطرف کردن ن یریادگی

 زمان خود یزندگ طول در نیوالد که است شده باعث موضوع
 .دهند اختصاص فرزندشان یازهاین رفع به را یاریبس

 سمیات فیط یهااختالل با فرزند داشتن که یداریپا استرس
 از را نیمراقب ادراک است ممکن کند،یم لیتحم نیوالد بر

 و خود ندهیآ به را هاآن ینیخوشب و دهد رییتغ یفرزندپرور
 ن،یبنابرا(. 7،2011کیهامبر و نگرسولی)ا بکاهد فرزندانشان

 و کودک اختالل نیب رابطه که گفت توانیم وضوح به
 یهااختالل. است متقابل و هیدوسو یارابطه خانواده کارکرد
       یخو و خلق ،یرفتار مشکالت کودک، یشناخت

 ،یاهیتغذ مشکالت ،یلجباز ، 8یفعالشیب ر،یپذکیتحر
 صینقا ن،ییپا یانطباق کارکرد خود، از مراقبت در یناتوان
 یزندگ بر هاتیمحدود لیتحم ،یریادگی در یناتوان ،یزبان

                                                                                                                                                                                                                               
1. Autism Spectrum Disorders 

2. American Psychiatric Association 

3. Ogston, Mackintosh & Myers 
4. disability 

5. Brobst, Clopton & Hendrick 

6. Cartwright & Beskina  
7. Ingersoll & Hambrick 

8. hyperactivity 

9. Ingersoll & Hambrick  
10. Ekas, Lickenbrock & Whitman 

11. Benson 

 سراسر در مراقبت به ازین و دوستان از شدن جدا ،یخانوادگ
 یهااختالل با کودکان نیوالد استرس شیافزا سبب عمر،

)اکاس،  ،(2011 ،9هامبرک و نگرسولی)ا شودیم سمیات فیط
 ر،ی)لکاوال ،(11،2010)بنسون ،(2010 ،10تمنیوا و کنبرکیل

زیو و لئون ک و تلی)ل ،(2006 ، 12لت  و (2006 ، 13کالر
زیهاوک و سیهار ک،ی)تومان  -مادر تعامل(. 2004 ، 14ن
 یاجتماع و یوانثر در تحول رؤعوامل م نیاز مهمتر 15فرزند

 و نینخست خانواده رایز شود؛یم محسوب کودک هر
 تعامل تیفیک و است انسان جانبه همه رشد بستر نیمهمتر

تحول  یمبنا ،یکودک هیاول یهاسال در فرزند -مادر
 کندیم یگذارهیاو را پا ندهیآ یجانیو ه یاجتماع ،یشناخت
 داده صیتشخ اختالل با کودک یوقت(. 2006 ، 16مای)مانت

 از یمختلفکودکان انواع  نیا یهاخانواده شود،یم
 یطور به کنند،یم تجربه را یشناخت و یعاطف یهاواکنش

 تا کامل17از طرد  یادامنه در تواندیم هاواکنش نیا که
 مراقبت تا غفلت از عشق، تا ادیز خشم از کامل،18رشیپذ
 ، 19نیپول و کافمن)هاالهان،  باشد نوسان در حد از شیب

 مادر یوالدگر سبک فرزند -مادر تعامل از منظور(. 2014
 بروز فرزند -مادر نیارتباطات متقابل ب انیجر در که است

 است طرفه دو تبادل ینوع تعامل گر،ید عبارت به. کندیم
 فرزند -مادر تعامل(. 1395 ،یهاشم و اینمانیپ ،ی)خانجان
 و 21 یریگسهل ، 20یگرتیحماشیفرزند، ب رشیپذ شامل
 -روابط مادر تیفرزند نشانه کفا رشیاست. پذ فرزندطرد 

 حات،یتفر به عالقه عواطف،فرزند نسبت به صداقت، ابراز 
 کودک کی عنوانبه درک و کودک شرفتیپ و هاتیفعال

 زاده،گل آقا و اینمانیپ ،یهاشم ،ی)خانجان است خوب
 نسبت ترس از مادر یگرتیحماشیب گر،ید ییسو از(. 1393

 ینگران نشود، رفتهیپذ همساالن جانب از کودک نکهیا به
 نسبت مادر یافراط ینگران غفلت، از ترس ،یسالمت رامونیپ

 در ینگران و دارد را آن دادن انجام قصد کودک چه آن به
 افروز، ،ی)آقاجان شودیم شامل کودک یروان سالمت مورد

(. در سبک 1393 پور،محسن و بنابیغبار ،یمانینر
 در را یکمتر تیموفق منابع مادران کنندهطرد یرورفرزندپ
 فراهم ندهیآ در یفردانیم بطروا یبرقرار یبرا خود کودک

12. Lecavalier, Leone & Wiltz 

13. Little & Clark 

14. Tomanik, Harris & Hawkins 
15. mother-child relationship 

16. Mantymaa 

17. Rejection 
18. Acceptance 

19. Hallahan, Kauffman & Pullen 

20. Over Protection 
21. Over Indulgence 
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 لیبه دل کنندهمادران طرد یکودکان دارا ن،ی. همچنکنندیم
 شیخشونت، خصومت، ب ،یزاریب مانند طرد ابراز مورد کهآن

 دارند )توررز یادیز یرفتار مشکالت رندیگیقرار م یواکنش
اشاره به  رانهیگسهل یپرورفرزند بک(. س2000 1،کالو  و

 نیا در. دارد فرزندان بادر رابطه  ادیکنترل کمتر و محبت ز
 یاعضا روابط و نییپا خانواده افراد ارزش سطح هاخانواده
 انیرئوف ل،یمحمد اسماع ،یگلفزانفرضی) است آشفته خانواده

 (. 1382 مقدم، یعسکر و مقدم
 یدر شناخت اجتماع یمحور میاز مفاه یکیعنوان به 2خود

به آن  شیپ انیشناسان از سالخاص است که روان یموضوع
 و یذهن یهاتیفیک هیکل شامل مفهوم نیا. اندتوجه کرده

از خود  یدارند. آگاه گرانید و خود از شخص که است ینیع
 یذهن ای یشناخت داریپد تجربه از یمهم جنبه دهندهنشان
 دهندیم نشان هااز پژوهش یاست. تعداد جالب توجه انسان

 هاتیموقع از یاریبس در خود از انسان احساس یچگونگ که
 نیترجیرا و نیمهمتر حاضر، حال در. گذاردیم اثر او رفتار بر

 اندرا به خود نسبت داده یرفتار اختالالت و اشکاالت
؛ به 1959)  4راجرز(. 1382 نده،یترجمه پا؛ 1914 ، 3دی)فرو

رفتار  یخود در سازگار تیاهم از (2013 ، 5نقل از شولتز
 تیشخص یمرکز هسته را خودسخن گفته است. او  یانسان

. دانست طیمح با انسان یسازگار و رفتار عامل نیتریاساس و
 یهمخوان زانیم حاصل ما، یروان سالمت و یسازگار سطح

 یماست. افراد اتیبو تجر خودپنداره نیب موجود یسازگار ای
 و گرید افراد خودشان، توانندیمدارند  یمثبت خودپنداره که
 واقعاً که یصورت به را خود طیمح در موجود یدادهایرو

 تمام به نسبت آزادانه افراد نگونهیا. کنند درک هستند
 یبرا یزیچ چیه هاآن نظر به رایز هستند؛ گشوده اتیتجرب

 ،یاستو یهاپژوهش براساس. ستین دیتهد هاآن خودپنداره
 منظور به که ،(1395) یمحمد و محجوب ساکتخانزاده، 

 سمیات فیط یهااختالل با کودکان مادران خودپنداره سهیمقا
 یمعنادار تفاوت بود، گرفته صورت یعاد کودکان مادران و

 سمیات فیط یهااختالل با کودکان مادران خودپنداره در
 نقش خودپنداره پژوهش نیا جینتا براساس. شد مشاهده

 کودکان مادران مورد در نیا و دارد روان سالمت در یمهم
 در رایز کند؛یم صدق شتریب سمیات فیط یهااختالل با

 را یشتریب مشکالت و ینیبشیپ رقابلیغ عیوقا خود یزندگ
 با کودکان مادران پژوهش نیا براساس. کنندیم تجربه

 مادران به نسبت یمنف خودپنداره سمیات فیط یهااختالل
                                                                                                                                                                                                                               

1. Torres & Calvo  

2. Self 
3. Freud 

4. Rogers 

5. Schultz 
6. Shu, Luh & Li 

7. Acceptance and Commitment Therapy  

 یاجتماع یسازگار با یمنف خودپنداره. دارند یعاد کودکان
 (. 2007 ،6یل و ویل شو،) است مرتبط فیضع یشخص و
شناسان و مشاوران توسط روان یمختلف یهاوهیش امروزه 

 صورت مادران خودپنداره و فرزند -مادر تعامل بهبود یبرا
و  رشیبر پذ یدرمان مبتن هاآن از یکی که است گرفته
د  ی وموسو ا،ینیرالیش چنانکه. باشدیم  )ACT (7تعه

را  بر  یبرنامه درمان نیا یاثربخش ،(1396) مهرخجسته
 مادران 8یشناختروان یریپذانعطاف و یپروراسترس فرزند

 ،یقربان ،یقاسم ،یزیعز سم؛یات فیط یهااختالل با کودکان
 برنامه نیا یاثربخش(، 1396) یمحمد ی وواژنان یشجاع
 یدارا یهاخانواده یتوانمند و یزندگ تیفیک بر را یدرمان
 دوستکام و یصمد ؛فعالیتوجهی و بیشکم اختالل با فرزند

 بر را تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان یاثربخش(، 1396)
 و یدنیفر محمد پورکاظم ؛نابارور زنان ییزناشو یسازگار

 شیافزا بر را درمان نیا یاثربخش(، 1397) ینوگوران یعشق
 9یکاوالکسک ی؛افراد تراجنس یشناختروان یستیبهز

 استرس کاهش بر را یدرمان برنامه نیا یاثربخش(، 2012)
 بهبودو  یمنف ندیخودآ افکار کاهش و یفرزندپرور

 با کودکان مادران مثبت یگرمراقبت یهاشاخص
 ی(، اثربخش2006) 10زیه و جیبلکد ؛سمیات فیط یهااختالل

 عملکرد بهبودو  یبرنامه را بر کاهش عالئم افسردگ نیا
 با کودکان نیوالدی شناختروان یریپذانعطاف و یپرورفرزند

 .کردند اثبات را سمیات فیط یهااختالل
 کی تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان ینظر میمفاه براساس

مدرن  یرفتار یشناسبر اساس روان یشناختمداخله روان
 از آن در شود،یم شامل را یارتباط چارچوب هینظراست که 

 رفتار رییتغ و تعهد زین و رشیپذ ،یآگاه توجه یندهایفرا
 دیآ وجود به یشناختروان یریپذانعطاف تا شودیم استفاده

 و اندرسون ا،یکاس ؛2012 ، 11لسونیو و استروسال ز،ی)ه
 شودیم یسع ابتدا درمان نیا در(. در واقع 2016 ، 12مور
 احساسات افکار،) یدر مورد تجارب ذهن فرد 13یروان رشیپذ

 ابد،ی کاهش نامؤثر یکنترل اعمال متقابالً و ابدی شیافزاو...( 
 جهت یعمل گونه هر که شودیم آموخته ماریب به سپس

 ای است اثریب ناخواسته یذهن تجارب نیا نترلک ای اجتناب
 نیا دیبا و شودیم هاآن دیتشد موجب واثر معکوس دارد 

 جهت یرونیب ای یدرون واکنش گونهچیه بدون را تجارب
 ها،نهیشیپ یبررس در. رفتیپذ کامل طور به هاآن جذب

روش  نیا یاثربخش انگریب که افتی را یموارد توانیم

8. Psychological Flexibility 

9. Kawalkowski  
10. Blackledge & Hayes 

11. Strosahl & Wilson 

12. Cachia, Anderson & Moore 
13. \sychological Acceptance 
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 کودکان مادران در فرزند –مادر تعامل و خودپندارهبر  یدرمان
پترسون و  مثال یبرا. باشدیم سمیات فیط یهااختالل با
 یمبتن درمان که دادند نشان خود پژوهش در( 2011)1فرتیا

 را خود تا کندیم کمک مادران نیا به تعهد و رشیپذ بر
تصور نکنند.  دهید بیخورده و آس شکست فرد عنوانبه

 یشجاع ،یقربان ،یقاسم ،یزیعز پژوهش در ن،یهمچن
 برنامه نیا که شد داده نشان( 1396) یمحمد و یواژنان
 فرزند یدارا یهاخانواده درک بهبودباعث  تواندیم یدرمان

 تیفیک و خود یتوانمند از یفعالشیب و توجهنقص اختالل با
 که یاسترس کاهش در یبرنامه درمان نیا. شود آنان یزندگ

 ز،یه و جی)بلکد است مؤثروجود دارد  فرزند -مادر تعامل در
 (.2012 ،2یکاواالسک ؛2006

 نیا به توانیپژوهش م نیو ضرورت ا تیاهم با رابطه در
 کودکان از گروه نیا مادران اگر که کرد اشاره موضوع

 نزایم بر خود موضوع نیا باشند داشته یمنف خودپنداره
 نیا و است رگذاریتأث موجود طیشرا به نسبت مادر یسازگار

ب انجام گونه مناسفرزند به -که تعامل مادر شودیم باعث امر
 به وانتیم یدرمان برنامه نیا آموزش با یعبارت به. ردینپذ

 هآموخت ک سمیات فیط یهاکودکان با اختالل مادران
 و باشند داشته خود یهایتوانمند و خود از مثبت یریتصو

 به را یسبک فرزندپرور نیترمناسب فرزندشان با تعامل در
 کرد مطرح توانیم نکته نیا در را پژوهش ء. خالببرند کار

 یو هک یدرک تیکه با توجه به نقش مادر در خانواده و اهم
 فرزندان با هاآن یتعامل وهیش تیاهم و دارد خود یاز توانمند

 رب یمبتن یگروه آموزش یاثربخش یپژوهش در تاکنون خود،
 مادران در فرزند -مادر تعامل و خودپنداره بر تعهد و رشیپذ

توجه  با. است نشده انجام سمیات فیط یهااختالل با کودکان
 نییتع که حاضر پژوهش هدف وشده  انجام یهاپژوهشبه 

 بر تعهد و رشیپذ بر یمبتن یگروه آموزش یاثربخش
 اب کودکان مادران در فرزند -مادر تعامل و خودپنداره

پژوهش  در یاصلسوال  است، سمیات فیط یهااختالل
 و رشیپذ بر یمبتن یگروه آموزشآیا  کهاست  نیحاضر ا

 با ودکانک مادران در فرزند -مادر تعامل و خودپنداره بر تعهد
  ؟ثر استؤم سمیات فیط یهااختالل

  روش
 -آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین نوع از حاضر پژوهش

 50 را پژوهش یآمار جامعه. بود کنترل گروه با 3آزمونپس
 لیتشک سمیات فیط یهااختالل با کودکان مادران نفر از

 شهر در خود به مخصوص مراکز در فرزندشان که دادندیم

                                                                                                                                                                                                                               
1. Peterson & Eifert 

2. Kawalkowski  
3. Pretest- Posttest 

4. Rogers Self-Concept Evaluation 

 یتوانبخش و آموزش افتیدر حال در 98 سال در تهران
شهر تهران به  یستیاز مراجعه به سازمان بهز بعد که بودند،

 نیمرکز که در ا کی موجودمراکز  نیب از یصورت تصادف
 نفر 10 تعداد نمونه حجم. شدداشت، انتخاب  تیفعال نهیزم
 انتخاب هدفمند یریگنمونه روش با که بودندمادران  نیا از

( نفر 5) شیآزما گروه دو در یتصادف صورت به مادران. شدند
 پژوهش به ورود یهامالک .گرفتند قرار( نفر 5) کنترل و

 و باشند نداشته مزمن یماریب هایآزمودن که بود نیا شامل
 شرکت یبرا کامل تیرضا و نکنند استفاده یخاص یدارو از
 بتیغ پژوهش از خروج مالک و باشند داشته را پژوهش در
 فیانجام ندادن تکال ،یاز دو جلسه، عدم همکار شیب

 نشده بود.  ینیبشیمشخص شده در کالس، وقوع حادثه پ
 سنجش ابزار

ز خودپنداره اسیمق. 1  نای :)RSCE)  4راجر
 به راجرز کارل توسط 1957تا  1938 سال در پرسشنامه

 دو شامل که شده هیته افراد خودپنداره زانیم سنجش منظور
 هی)الف( خودپنداره پا فرم است،( و )ب( الف) جداگانه فرم

 حال در که یتصور و ندیبیگونه که فرد خودش را مآن یعنی
 آلدهیا پنداره)ب( خود فرم سنجد،یم را دارد خودش از حاضر

که فرد  گونهآن یعنی. دهدیرا مورد سنجش قرار م یآرمان ای
اعتبار آزمون با استفاده از روش دو  بیباشد. ضر ،آرزو دارد

 استگزارش شده  80/0کردن برآورد و معادل  مهین
 با آزمون یدرون یهمسان زین و( 1372 ،یکاجی )محمد
 دهیسنج آزمون کل با سؤال هر یهمبستگ محاسبه از استفاده

در  نامهپرسش نیا ییایپا. است گرفته قرار دییتأ مورد و
 78/0کرونباخ  یآلفا بیپژوهش حاضر با استفاده از ضر

 محاسبه شد.     
: (MCRE)5کودک -رابطه مادر یابیارز اسیمق. 2
 نیتدو 6رابرت. ام. راس توسط 1961 سال در اسیمق نیا

از  یچارچوب که است الؤس 48 یدارا پرسشنامه نیاشد. 
رابطه مادران با  یرا درباره چگونگ یارجاع یهانگرش

مادر با  کیاز رابطه  ینیع یو برآورد جادیفرزندانشان ا
نظر نقطه سنجنگرش اسیمق نی. اکندیکودکش را فراهم م

و در  کندیم یابیسبک ارز چهاردر  کمادران را در مورد کود
-چهار خرده نی. اردیگیفرافکن قرار م یهاآزمون طهیح

       -2 ،(الؤسفرزند )ده  رشیپذ -1عبارتند از  اسیمق
 ی افراطیریگسهل -3(، الؤس)دوازده  یگرتیحماشیب

    وهی(. شالؤس چهاردهفرزند ) طرد -4( و الؤس)دوازده 
 یاهدرج 5 کرتیل فیبه صورت ط اسیمق نیا یگذارنمره

5. Mother-Child Relationship Evaluation  

6. Robert, M, Roth  
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 مخالفم، 1پاسخ کامالً مخالفم نمره  یبرا که است 5 تا 1 از
 و 4، موافقم نمره 3نمره  رمیبگ میتصم توانمینم، 2نمره 
دامنه  ن،ی. بنابراشودی، در نظر گرفته م5موافقم نمره  کامالً

است که نمرات  حیاست. الزم به توض 240تا  48بین  اتنمر
 مادر و فرزند است. نیدهنده تعامل بهتر بنشان ترنییپا

 فرزندپذیرش  یهااسیمقخرده یبرا کرونباخ یآلفا بیضر
    و  71/0 یافراط گیری، سهل72/0 د، طرد فرزن77/0

 نیا ییایپا(. 1384 ،یریضمبود ) 85/0 یگرتیحمابیش
 یآلفا بیبا استفاده از ضر حاضر پژوهش در پرسشنامه

 فرزند طرد ،79/0 دش فرزنریپذ یهااسیمقکرونباخ در خرده
، 80/0 یگرتیحماشیب و 78/0 یافراط یریگسهل، 80/0

پرسشنامه،  نیا یصیتشخ ییتوانا بیضر در. شد محاسبه

 یحساس برا یاست که پرسشنامه مذکور ابزار نیبر ا دهیعق
 گلزار، یکان یاحمدشده است ) فیتوص یهاسنجش نگرش

 یآلفا قیطر از آزمون نیا ییروا(. 1392 زاده،یقل و اصغرنژاد
 (.1384 ،یری)ضم است شده گزارش 80/0 کرونباخ
از  برگرفتهو تعهد  رشیبر پذ یمبتن یدرمانمداخله  پروتکل

پژوهش  نیدر ا که بود( 2012) یوالکسکاک یجلسات گروه
 سمیات فیط یهااختالل با کودکان مادران یبرا آن یمحتوا

ی موسو یعبداله ا،ینیرالیدر پژوهش ش و شد یسازمناسب
 یشجاع ،یقربان ،یقاسم ،یزیعز ؛(1396مهر )خجسته و

 در( 1395) یمالح و زادهیتق و (1396) یمحمد وی واژنان
 شده دییتأ آن ییمحتوا اعتبار و رفته کار به یرانیا جامعه
.است

 (2012) یوالکسکاک یبر گرفته از جلسات گروه تعهد و رشیپذ بر یمبتن یدرمان مداخله پروتکل. 1 جدول
 محتوا هدف  جلسات

 یهادرمان مرور ن،درما از مارانیب انتظارت یبررس ،حاکم بر جلسات نیقوان ییآشنا و یمعرف درمان یاساس یمبنا یمعرف اول
 یخانگ فیتکل ارائه برنامه، نیا اهداف و درمان مرور رش،یپذ استرس،

 یررسب ند،یکمک به داشتن احساس بهتر و عدم احساس ناخوشا ،یخانگ فیتکل مرور فراهم کردن مقدمات درمان دوم
 یانگخ نیدوم و ارائه تمر مطرح شده در جلسه یهابحث یبندجمع ،یمنف جاناتیه

  شاتیاگر یبررس ،یزندگ یهابردن به ارزش یاسترس، پ رشیپذ ،یخانگ فیتکل مرور استرس با یزندگ یریادگی سوم
 یخانگ نیتمر ارائه و یجانیه

ارائه  و یبندعجم ،هاموانع ارزش ،هایگذارارزش و فاتیتوص افتنی ،یخانگ فیمرور تکل هارفتار و هاارزش چهارم
 یخانگ نیتمر

ر جلسه   دمطرح شده  یهابحث یبندجمع گر،مشاهده دگاهید یبررس ،یخانگ فیتکل مرور احساسات و افکار الت،یتما پنجم
 یخانگ نیتمر ارائه و پنجم

مطرح  یاهبحث یبندجمع ،بازخوردها یبررس خود، رشیبخشش و پذ ،یخانگ فیمرور تکل عمل و شروع به کار کردن ششم
 یخانگ نیشده در جلسه ششم و ارائه تمر

 ارائه وسه هفتم مطرح شده در جل یهابحث یبندجمع ،با وجود موانع یریگمیتصم انتخاب، هاانتخاب ارزش هفتم
 یخانگ نیتمر

 یظخداحاف دائم، فیتکل ن،یمراجع از سؤال دنیرسپ ،تعهد ،یخانگ فیمرور تکل درمان یدستاوردها حفظ هشتم

 شیوه اجرای پژوهش
در پژوهش حاضر بعد از انتخاب نمونه و قرار گرفتن افراد 

 اسیمق گروه دو هرنمونه در دو گروه آزمایش و کنترل؛ 
 آزمونشیپ عنوانبهرا  فرزند -و تعامل مادر خودپنداره

 یجلسه درمان مبتن 8به مدت  شیکردند.گروه آزما لیتکم
که مطابق با جلسات  یو تعهد را براساس پروتکل رشیبر پذ
 نیکردند. ا افتیرا در بود( 2012) یکاوالکسک یگروه

 قهیدق 15 تیرعا با قهیدق 90در هفته به مدت  دوبارجلسات 
 چیه کنترل گروه کهیدر حال شد؛ اجرازمان استراحت 

هر  ی. بعد از اتمام جلسات درماننکردند افتیدر را یامداخله
 لیتکم آزمونعنوان پسرا به اسیدو مق نیا ارهدو گروه دوب

مادران  تیرضا ازاخالق در پژوهش  تیرعا یبرا کردند.
 و شد حاصل نانیاطم یامداخله برنامه نیا در شرکت یبرا

                                                                                                                                                                                                                               
1. Univariate Analysis of Covariance  

به آنان داده شد.  راتشیتأث و برنامه نیا مورد در یاطالعات
 انجام از بعد که شد داده نانیاطم کنترل گروه به ن،یهمچن

 به کنند،یم افتیدر را یدرمان برنامه نیا زین هاآن پژوهش
 یباق محرمانه اطالعاتشان که شد داده نانیاطم گروه دو هر
  .ستین نامشان درج به یازین و ماندیم
 هاافتهی
 افزارنرم از استفاده با یاستنباط و یفیتوص آمار یهاروش از

SPSS-24  در. شد استفاده هاداده لیتحل و هیتجز یبرا 
 سطح در و استاندارد انحراف و نیانگیم از یفیتوص آمار سطح

هیمتغتک انسیکوار لیتحل از یاستنباط آمار  لیتحل ، 1ر
 عیتوز بودن نرمال یبررس یبرا و رهیمتغچند2انسیکوار

2. Multivariate Analysis of Covariance  
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از آزمون ام  و 1اسمیرنوف - کولموگروف آزموناز  رهایمتغ
. شد استفاده انسیکوار سیماتر یهمسان یبررس یباکس برا

 مادران یسن نیانگیم که داد نشان یشناختتیجمع یهاافتهی
.بود 38 پژوهش در حاضر

 کنترل و شیآزما گروه کیتفک به مرحله دو در خودپندارهنمرات  استاندارد انحراف و نیانگیم. 2 جدول

 نیانگیم مرحله گروه ریمتغ
 انحراف

 استاندارد

 پندارهخود
 کنترل

 287/2 19/8 آزمونشیپ

 313/2 64/7 آزمونپس

 شیآزما
 333/1 45/9 آزمونشیپ

 807/0 98/6 آزمونپس

و انحراف  نیانگیمربوط به م یفیآمار توص 2جدول  در
 افراد یبرا کیتفک به پندارهخود ریاستاندارد نمرات متغ

        و کنترل در دو مرحله سنجش  شیآزما یهاگروه
طور آزمون( نشان داده شده است. همانآزمون و پسشی)پ

 گروه با سهیمقا در شیدر گروه آزما شودیمکه مالحظه 
     آزمون نسبت به نمرات در پس شتریب کاهش کنترل،

 ترنییاست که نمرات پا حی. الزم به توضباشدمیآزمون شیپ
  بهتر فرد نسبت به خود است.  ریتصودهنده نشان

 کنترل و شیگروه آزما کیدو مرحله به تفک درفرزند  -و انحراف استاندارد نمرات تعامل مادر نیانگی. م3 جدول

 ریمتغ گروه

 آزمونپس آزمونشیپ

 نیانگیم
 انحراف

 استاندارد
 نیانگیم

 انحراف

 استاندارد

 کنترل

 332/4 04/27 147/4 80/27 فرزندپذیرش 

 759/4 02/37 090/5 96/37 یگرتیحمابیش

 712/2 44/37 692/2 36/38  افراطی گیریسهل

 401/3 39/43 645/2 84/43 فرزندطرد 

 603/6 89/144 345/6 96/147 فرزند -تعامل مادر یکل نمره

 شیآزما

 176/7 01/25 269/6 40/27 فرزندپذیرش 

 028/8 86/38 349/8 80/41 یگرتیحمابیش

 260/6 56/34 252/7 72/37 افراطی گیریسهل

 353/6 45/41 034/6 32/44 فرزند طرد

 921/11 88/139 817/12 24/151 فرزند -تعامل مادر یکل نمره

 انحراف و نیانگیم به مربوط یفیتوص آمار 3 جدول در
 افراد یبرا کیتفک بهفرزند  -تعامل مادر نمرات استاندارد

آزمون و شی)پ سنجش مرحله دو در کنترل و شیآزما گروه
   مشاهده که طورهمان. است شده داده نشانآزمون( پس

     وآزمون شیپ در کنترل گروه نمرات نیانگیم شودیم

 گروه در یول دهدینم نشان را یادیز تفاوت آزمونپس
     به نسبت آزمونپس در نمرات شتریب کاهش شیآزما

 که است حیتوض به الزم. قابل مشاهده استآزمون شیپ
 .است فرزند -مادر نیب بهتر تعامل دهندهنشان ترنییپا نمرات

 نمرات توزیعنرمال بودن  بررسی برای اسمیرنوف - کولموگروفآزمون  نتایج .4 جدول

 ریمتغ

 آزمونپس آزمونشیپ

Z 
  سطح

 یدارامعن
Z 

  سطح

 یدارامعن
 905/0 567/0 976/0 478/0 فرزندپذیرش 

 986/0 453/0 998/0 386/0 یگرتیحمابیش
 877/0 590/0 890/0 580/0  افراطی گیریسهل

 900/0 571/0 734/0 686/0 فرزندطرد 
 941/0 531/0 727/0 690/0 فرزند -تعامل مادر یکل نمره

 832/0 623/0 972/0 487/0 خودپنداره
                                                                                                                                                                                                                               

1. Kolmogorov- Smirnov Test 
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 جهت رنوفیاسم – کولموگروف آزمون جینتا 4جدول در
 آزمونپس و آزمونشیپ نمرات عیتوز بودن نرمال یبررس
 سطح جدول، در مندرج جینتا اساس بر. است شده آورده

 از بزرگتر رهایمتغ یتمام یبرا شده محاسبه آماره یدارامعن
 نمرات عیتوز بودن نرمال فرض ن،یبنابرا .باشدیم 05/0
 .شودیم رفتهیپذ

 ها )باکس(کواریانس ماتریس همسانیآزمون  نتیجه. 5 جدول
Box's F df1 df2 یدارمعنا سطح 

819/5 414/1 3 11520 237/0 

 یدارامعن سطح گردد،یم مشاهده 5 جدول در که طورهمان
 که سطحتوجه به اینبا . باشدیم 237/0 با برابر باکس آزمون

 بر مبنی ما صفر فرض است،( 05/0) معناداری بزرگتر از
 نیبد. گیردمی قرار تأیید مورد هاکواریانس ماتریس همسانی

 کی عنوانبه ها،انسیکوار سیماتر یهمسان مفروضه بیترت
 برقرار یریچندمتغ انسیکوار لیتحل آزمون مفروضات از
 .باشدیم

 کنترل گروه و آزمایش گروه در خودپنداره مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج .6 جدول
 اثر اندازه  معناداری سطح F مقدار  مجذورات میانگین  آزادی درجه  مجذورات مجموع تغییرات منبع

 427/0 001/0 916/41 566/20 1 566/20 آزمونپیش

 341/0 008/0 586/13 666/6 1 666/6 خودپنداره

    491/0 7 434/3 خطا

     9 089/25 کل

 یسهمقا یبرا یانسکوار یلآزمون تحل نتایج 6در جدول 
و کنترل، در مرحله  یشآزما هاینمرات خودپنداره در گروه

بدست آمده برابر  Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار پس
 01/0کوچکتر از  نیزآن  دارییاست و سطح معن 586/13با 

رو، فرض صفر رد و فرض این(. از P<01/0) باشدمی

اساس و با توجه به  ین. بر اگیردمیقرار  ییدپژوهش مورد تأ
 آزمون،ش در پسینمرات گروه آزما یانگینبودن م تریینپا
 یرشبر پذ یمبتن یگرفت که آموزش گروه یجهنت توانیم

و تعهد مؤثر بوده و موجب بهبود خودپنداره مادران کودکان 
 شده است. یسمات طیف هایبا اختالل

 ش و کنترلیفرزند درگروه آزما -تعامل مادر یسهمقا یبرا یریچندمتغ یانسکوار یلتحل یج. نتا7جدول 

 F ریمقاد هاآزمون اثر
 یآزاد درجه

 اثر

 درجه

 خطا یآزاد

 سطح

 یمعنادار

 اندازه

 اثر

 گروه

 999/0 016/0 1 4 031/2323 999/0 ییالیپ اثر

 999/0 016/0 1 4 031/2323 001/0 لکزیو یالمبدا

 999/0 016/0 1 4 031/2323 125/9292 نگیهتل اثر

 999/0 016/0 1 4 031/2323 125/9292 یرو شهیر نیبزرگتر

 یدارامعن سطح گرددیم مشاهده 7 جدول در که طورهمان
 یالمبدا ،ییالیپ اثر یعنی مربوطه یریچندمتغ ۀآمار چهار هر
 05/0  از کوچکتر ،یرو شهیر نیبزرگتر و نگیهتل اثر لکز،یو

  مشخص و رد صفر فرض بیترت نیبد(. >05/0P) است

 و شیآزماگروه  دوفرزند  -تعامل مادر نیکه ب گرددیم
 نیوجود دارد. بر ا یدر پس آزمون تفاوت معنادار کنترل

و  رشیبر پذ یمبتن یگروه آموزشگفت  توانیاساس م
 .است بوده ثرؤمتعهد 

 آزمونپس در کنترل و شیآزما گروهفرزند  -تعامل مادر یهالفهؤم سهیمقا یبرا یآزمودننی. آزمون اثرات ب8 جدول

 منبع ریمتغ
 مجموع

 مجذورات
 درجه

 یآزاد
 نیانگیم

 مجذورات
F 

 سطح

 یمعنادار

اندازه 

 اثر

 فرزند رشیپذ
 513/6 1 513/6 یگروهنیب

823/1 030/0 411/0 
 602/0 4 407/2 یگروهدرون

 گریتیحماشیب
 283/7 1 283/7 آزمونشیپ

735/14 018/0 445/0 
 494/0 4 977/1 آزمونپس

 397/0 035/0 779/9 051/12 1 051/12 یگروهنیب افراطی رییگسهل
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 232/1 4 929/4 یگروهدرون

 طرد فرزند
 914/8 1 914/8 یگروهنیب

129/8 046/0 364/0 
 097/1 4 386/4 یگروهدرون

 مقایسه یبرا یآزمودنینآزمون اثرات ب یجنتا 8 در جدول
و کنترل  یشآزما هایگروه در فرزند، -مادر تعامل هایلفهؤم

 یجآزمون نشان داده شده است. با توجه به نتادر مرحله پس
ها در مؤلفه یتمام یبدست آمده، برا Fارائه شده، مقدار 

 صفر فرض بنابراین(. P<05/0باشد )میدار معنا 05/0سطح 
 به توجه با. گیردمی قرار ییدتأ مورد پژوهش فرض و رد

 ،آزمونپس در آزمایش گروه نمرات میانگین بودن ترپایین
 و پذیرش بر مبتنی گروهی آموزش گرفت نتیجه توانمی

 مادران در فرزند-مادر تعامل بهبود موجب و بوده ثرؤم تعهد
 .  است شده اتیسم طیف هایاختالل با کودکان
 یریگ جهینت و بحث

 یگروه آموزش یاثربخش نییتع هدف با حاضر پژوهش
 فرزند -مادر تعامل و خودپنداره بر تعهد و رشیپذ بر یمبتن
. گرفت صورت سمیات فیط یهااختالل با کودکان مادران در
 افراد بر نیوالد که گونههمان که کرد مطرح دیبا ابتدا در

 و یتحول یهایژگیو با زین فرزندان گذارند،یم ریتأث خانواده
. گذارندیم جابر نیوالد رفتار بر یراتیتأث خود، یرفتار

که بر  باشندیم یاختالالت جمله از سمیات فیط یهااختالل
 در. هستند رگذاریتأث خانواده یاجتماع و یروان یکارکردها

 نیشتریب که مجموعه نیا از یعضو عنوانبه مادر نیب نیا
در معرض  تواندیم دارد، کودک با را یکینزد و تعامل

به دست  جیباشد. براساس نتا یشتریب یشناختمشکالت روان
 تعهد و رشیپذ بر یمبتن یگروه آموزش پژوهش نیا ازآمده 

 ریتأث سمیات فیط یهااختالل با کودکان مادران خودپنداره بر
 کودکان نیا مادران خودپنداره بهبود باعث و دارد معنادار

 نیا مادران که کندیم کمک گرید یعبارت به شود،یم
 خود یهایتوانمند و خود از یترمثبت و بهتر ریکودکان تصو

دو گروه  نیپژوهش نشان داد که ب نیا جینتا .باشند داشته
و مادران کودکان  سمیات فیط یهامادران کودکان با اختالل

وجود دارد. در  یاز لحاظ خودپنداره تفاوت معنادار یعاد
در  یگفت که خودپنداره نقش مهم دیپژوهش حاضر با نییتب

ما در مورد  شهیفکر و اند نیا رایسالمت روان دارد، ز
 میاطراف خود را چگونه بنگر یایدن دیگویخودماست که م

که خودپنداره مثبت  یافراد ن،ی. بنابرامیکن یو چگونه زندگ
بهتر  ند،یآیکنار م یزندگ عیثرتر با وقاؤارند به نحو بهتر و مد
معقول و  ماتیو تصم ستندیدر برابر مشکالت با توانندیم

 جهی. در نترندیقابل انتظار بگریغ یشامدهایدر برابر پ یمنطق
 مثبت خودپنداره با مادرانرا خواهند داشت.  یترموفق یزندگ

 دارند یمنف ای متوسط خودپنداره که یمادران با سهیمقا در
 توجه هاآن به دادن بها و خود یهایژگیو رفتنیپذ ضمن
 نهیزم که کنندیم معطوف خود فرزندان به یشتریب مثبت

ی گدلیب ،ییصفا) کندیم فراهم را یترمانهیصم تعامل جادیا
به دست  نهیزم نیکه در ا ییهاافتهی(. 1390 پسند، طالع و

 همسو (1395) یخلعتبر و انیفرمان یهاافتهیآمده با 
 بر یمبتن یگروه آموزش پژوهش نیا براساس. باشدیم

 تن ریتصو و ییتنها احساس و خودپنداره بر تعهد و رشیپذ
. است داشته مثبت ریتأث مؤنث یجنس تیهو اختالل با افراد

 نیا( 1395) یمالح و زادهیتق یهاافتهی براساس ن،یهمچن
 وزن، یرهایمتغ در یمعنادار بهبود باعث یدرمان برنامه
   ،یمومن شود؛یم چاق زنان خودپنداره ،یبدن ریتصو

 به که خود پژوهش در( 1399) یآقاجان و منشگانیشا
 به مبتال افراد یافسردگ و خودپنداره بر اکت یاثربخش منظور
 بهبود بر یدرمان برنامه نیا که دادند نشان شد انجام یپرخور

. است مؤثر یپرخور عالئم و یافسردگ کاهش و خودپنداره
 یمبتن یگروه آموزش آمده دست به جینتا براساس ن،یهمچن

 کودکان مادران در فرزند -مادر تعامل بر تعهد و رشیپذ بر
معنادار دارد و باعث بهبود  ریثأت سمیات فیط یهااختالل با

مطرح  دیبا هاافتهی نیا نیی. در تبشودیفرزند م -تعامل مادر
 یهاروش جیثر در تروؤراهکار م کیکرد که آموزش مادران 

 رشیپذ یکه برنامه درمان یاست. مادران یفرزندپرور حیصح
با کودکان  یثرترؤتعامل م توانندیم رند،یگیم ادیو تعهد را 

و  یمادران از مهارت فرزندپرور یخود برقرار کنند. آگاه
برخورد با کودک موجب کاهش  حیصح یهاروش

ها شده و اعتماد کودکان به آن نینامناسب ب یهابرخورد
از  یکیکه  یذهن آگاه جادی. ادهدیم شیمادران را افزا

باعث  باشدیو تعهد م رشیبر پذ یدرمان مبتن یهالفهؤم
صفات و رفتار  ها،یژگیو یقضاوتریغ رشیکه پذ شودیم

بر  یدرمان مبتن طیه در شراک ی. مادرانردیکودکان شکل بگ
 درمثبت فرزندشان  رشیپذ رند،یگیو تعهد قرار م رشیپذ
 پژوهش اساس بر(. 2012 ،ی)کاواالسک ابدییم شیافزا هاآن
 یدرمان برنامه نیا آموزش با(، 2004) استروسال و زیه

 افکار، بودن رایپذ فعاالنه و یرقضاوتیغ رشیپذ مادران
 آموزش قیطر از مادران. رندیگیم فرا را خاطرات و احساسات

 کامل یآگاه فرزندانشان، با خود روابط به نسبت یآگاهذهن
 دادن گوش تیفیک توسعه و کنندیم دایپ لحظه به لحظه و

 عدم و رشیپذ کودک، با ارتباط هنگام کامل توجه با همراه
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 کودک، و خود احساسات از یآگاه رشد ها،آن درباره قضاوت
 شودیم یدلسوز و ییرایپذ ت،یمیصم شیافزا منجربه

 بتوانند مادران اگر(. 2009 ،1گرنبرگ و کاتسورث)دانکن، 
 به نسبت و نموده ییشناسا را فرزندانشان و خود احساسات

 خود یعادت واکنش از بود خواهند قادر کنند، دایپ یآگاه آن
 با تعامل به یشتریب توجه و یاریهش با و نموده یریجلوگ

 جهینت در(. 2003 ، 2برانکا و کسی)د بپردازند خود کودک
 ،یآگاه ذهن یهانیتمر از یناش تیمیصم و یدلسوز
 روابط یبرقرار و رشیپذ به کودکان، طرد عوض در مادران
 یآگاه(. 2003 ، 3)نف پردازندیم هاآن با یشتریب مثبت

 به تواندیم هاآن رشیپذ و کودکان یواقع یازهاین از داشتن
)سبک  کودکان از اندازه از شیب تیحما و یجانبدار یجا

 و باال تیفیک با روابط منجربه(، یگرتیحماشیب تعامل
 بوگلز،(. 1989 ،4ندی)بامر شود فرزند -مادر مناسب تعامالت
نشان دادند  خود یها( در پژوهش2010) 5فویرست و لهتونن

 ای یفرزندشان مشکالت خاص، ناتوان که ینیوالد
از  یمنف جاناتیقابل کنترل و هریغ یاز رفتارها یاخچهیتار

 یمنف یتوجه خود را به رفتارها شتریب دهند،یخود نشان م
به  یتوجه یریسوگ نیچن دهند،یکودک اختصاص م

 یمثبت به رفتارها ای یفرزندان، با توجه خنث یمنف یرفتارها
 نیوالد شودیکرده و موجب م جادیکودکان تداخل ا

 یو صبور یشده و در مجموع مهربان تریاهتر و تکانحساس
 یتوجه یهاستمیس نیب نیاز خود نشان دهند. در ا یکمتر
 بستر در یدرمان برنامه نیا کنند،یم فایا ییبسزا نقش

 به یتکرار و یمنف افکار چرخه شکستن با یفرزندپرور
 ینشخوارها به یافراط توجه یجا به تا کندیم کمک نیوالد
 باشند، داشته توجه خود کودک با تعامل نحوه به خود، یذهن

 با کودک رفتار یمنف ریتفس و رانهیسوگ توجه یجا به و
 نیا به و کنند تعامل فرزندشان با یرقضاوتیغ و باز ینگاه

 رشیپذ بر یمبتن درمان یندهایفرا از که یآگاه توجه بیترت
 افکار نیا به توجه کاهش. ردیگیم شکل باشدیم تعهد و

. کندیم کمک اضطراب و یافسردگ عالئم کاهش به یمنف
 فیتضع آن، از بردن لذت و لحظه در حضور به توجه ،نیبنابرا

وی)گائود ردیگیم شکل ندهیآ و گذشته با کشمکش  ، 6ان
 در آگاهانه ذهن تنفس مانند ییهاکیتکن واقع در(، 2011
 ریتأثتحت که یبدن عالئم که شودیم باعث زااسترس مواقع

 نیوالد و افتهی کاهش بودند شده کیتحر زااسترس طیشرا
 در شوندیم قادر ستندین یقو جاناتیه ریثأتتحت گرید که

 انیم از و کنند عمل ترآگاهانه خود یپاسخده یچگونگ مورد

                                                                                                                                                                                                                               
1. Duncan, Coatsworth & Greenberg 

2. Dix & Branca 
3. Neff 

4. Baumrind 

. بزنند آگاهانه انتخاب به دست یپاسخده مختلف یهاروش
 جینتا با نهیزم نیا در پژوهش نیا از حاصل یهاافتهی
 مهرخجسته وی موسو یعبداله ا،ینیرالیش یهاافتهی

 رشیپذ بر یمبتن یگروه آموزش یاثربخش بر یمبن( 1396)
 با کودکان مادران در یفرزندپرور استرس کاهش در تعهد و

 و یفرامرز ،یلردجان یریاردش سم،یات فیط یهااختالل
 بر یدرمان برنامه نیا یاثربخش بر یمبن(  1397) یفیشر

 یناتوان به مبتال کودکان یدارا نیوالد یفرزند -والد روابط
 بر برنامه نیا یاثربخش بر یمبن( 1394) نداف ،یریادگی

 با و یفعالشیب به مبتال کودکان یفرزند -والد روابط
 بر برنامه نیا  یاثربخش بر یمبن (2014) 7سین مطالعات

و کاهش  فرزند -مادر تعامل نحوه از ینیوالد ادراک
پرخاشگرانه هنگام تعامل با  یو رفتارها یمشکالت رفتار

 به حاضر پژوهش  جامعه شدن محدود فرزند همسو است.
 آموزش مراکز در سمیات فیط یهااختالل با کودکان مادران

 عدم تهران، شهر در کودکان نیا مخصوص یتوانبخش و
 پژوهش نیا در کودکان نیا مادران از یبعض حضور امکان

 که یصورت در ،یکار اشتغال جمله از مختلف لیدال به بنا
 یهاتیمحدود از داشتند، را مشارکت یبرا یکل لیتما

 میتعم قدرت شیافزا یبرا ن،یبنابرا. بود حاضر پژوهش
 نیا ،یپژوهش سطح در شودیم شنهادیپ جینتا یریپذ

 فرهنگ یدارا جوامع و مناطق و هااستان ریسا در پژوهش
 بیآس با کودکان)مانند  یآمار یهاجامعه گرید متفاوت،

 با...( و یفعالشیب و یتوجهکم اختالل ،ییشنوا ،یینایب
 یبرا مناسب که یبرنامه درمان نیدر ا یراتییتغ انجام تیرعا
 سطح در. شود اجرا باشد، کودکان نیا مادران از گروه هر

 برنامه نیا یاثربخش به توجه با شودیم شنهادیپ یکاربرد
 کودکان مادران در فرزند -مادر تعامل و خودپنداره بر یدرمان

 حوزه مشاوران و درمانگران به سمیات فیط یهااختالل با
 با هاآن تا شود یمعرف سمیات فیط یهااختالل با کودکان

 بهبود یبرا یعمل یگام مادران، یبرا درمان نیا یریکارگبه
فرزند در مادران کودکان با  -و تعامل مادر خودپنداره

 .باشند برداشته سمیات  فیط یهالاختال
 یقدردان و تشکر

از زحمات ارزشمند و همراهی گرانقدر استاد راهنما و استاد 
مشاور صمیمانه تقدیر و تشکر نموده، همچنین از مرکز 

اتیسم های طیف آموزشی و تمامی مادران کودکان با اختالل
    شود.که بنده را در این پژوهش همراهی نمودند قدردانی می

 

5. Bögels, Lehtonen & Restifo 

6. Gaudiano 
7. Neece 
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 منابع
(. 1392زاده، ز. )یقل وگلزار، ا.، اصغرنژاد، س.،  یکان یاحمد

 یشیبر سه عامل پو یرفتار یشناخت یدرمانگر یاثربخش
در مادران افسرده  یخشم و مادر ،یوابستگ یتعارض ها
-60(، 26)2. یکاربرد یفصلنامه روانشناس .مانیپس از زا

41. 
(. 1397ط. ) ،یفیس.، و شر ،یف.، فرامرز ،یلردجان یریاردش

بر عملکرد  تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان یاثربخش
کودکان مبتال به  نیوالد یفرزند –و روابط والد  یخانوادگ

 .53-60(، 1)5کودکان.  یپرستار مجله. یریادگی یناتوان
 ،یمحمد و ،.م محجوب، ساکت ،ع. ع.خانزاده، حسین ،.ا ،استوی

 یخانوادگ انسجام شده، ادراک استرس سهیمقا(. 1395ح. )
.  یعاد و سمیات فیاختالل ط با کودکان مادران خودپنداره و

 .13-21، (140) 3. ییاستثنا تیترب و میتعل فصلنامه
بناب، م.، و یم.، غبار ،یمانی.، نرع.، افروز، غ. اس.  ،یآقاجان

کاهش  یروش آموزش ی(. اثربخش1393ز. ) پور،محسن
کودک  -تعامل مادر یدر ارتقا یآگاهبر ذهن یاسترس مبتن

کودکان  فصلنامه. یتوان ذهنآموزان کمدر مادران دانش
 .75-84(، 1)15. ییاستثنا
(. 1397. )ر ،ینوگوران یعشق و.، ف ،یدنیفرمحمد  پورکاظم

 شیافزا بر تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان یاثربخش
و  یمجله روانشناس .یتراجنس افراد یشناختروان یستیبهز

 .29-41 (،1)5شناخت.  یروانپزشک
 رشیپذ بر یمبتن آموزش(. 1395. )م ،یمالح و ،. ا.م زاده،یتق

. چاق زنان خودپنداره ،یبدن ریتصو وزن، بر)اکت(  تعهد و
 و یتیترب علوم ،یروانشناس یالملل نیب کنفرانس نیسوم

 .رانیا مشهد، ،1395شهریور  4 .یزندگ سبک
     یبررس(. 1388. )ا ،یصبح و ،.م .غ افروز، ،.م ،یحجاز
 از شیب یدارا نیوالد یاجتماع و یروان ،یستیز یهایژگیو
 .یتیترب علوم و یروانشناس مجله. ییاستثنا فرزند کی

87(54)، 123-147. 
 ینیبشیپ(. 1395) .ت ،یهاشم و ،.ب ا،ینمانیپ ،.ز ،یخانجان
 در یاضطراب اختالالت انواع با کودک -مادر تعامل تیفیک

. یرانیا مادران یفرهنگ یژگیو به توجه با یدبستان کودکان
 .260-239(، 2)12. یتیترب نینو یهاشهیاند مجله

. م زاده،گل آقا و ،.ب ا،ینمانیپ ،.ت ،یهاشم ،.ز ،یخانجان
 اضطراب در کودک -مادر تعامل تیفیک رابطه(. 1393)

. هیاروم یپزشک مجلهدر کودکان.  یو مدرسه هراس ییجدا
25(3 ،)260-239. 
 وسفی مترجمان، .تیشخص یهاهینظر(. 2013. )د شولتز،

 هادی بحیرایی و محمدرضا ،ینقشبندسیامک  ی،کرم
 .ارسباران: تهران .(1386) کخوین

(. 1396. )ر مهر، خجسته و ،.ح ،یموسو یعبداله ،.خ ا،ینیرالیش
 تعهد و رشیپذ درمان بر یمبتن یگروه آموزش یاثربخش

 یشناختروان یریپذانعطاف و یفرزندپرور استرس بر

 افراد یشناسروان فصلنامه .سمیات اختالل با کودکان مادران
 .21-44 ،(28)7. ییاستثنا

 رابطه(. 1390. )س پسند،ا. ا.، و طالع ،یگدلیب.، ص ،ییصفا
مجله  .فرزند خودپنداره و یدلبستگ سبک با مادر خودپنداره

 یتیترب)مطالعات  مشاوره و ینیبال یشناسروان یهاپژوهش
 .39-52 (،2)1(. یشناسروان و
 درمان یاثربخش یبررس(. 1396. )م دوستکام،ح.، و  ،یصمد

 زنان ییزناشو یسازگار بر( ACT) تعهد و رشیپذ بر یمبتن
 ،(43)12 .در روانشناسی بالینی و رفتار شهیمجله اند .نابارور

76-67  . 
 رابطه و مانیزا نوع نیب رابطه یبررس(. 1384ر. ) ،یریضم

 .یدبستانشیپ مقطع دختران در مادر و کودک یعاطف
دانشگاه ی، شناسرواندانشکده ارشد.  ینامه کارشناسانیپا

                           واحد رودهن.                                                                                                                   یآزاد اسالم
 و .،ف ،یواژنان یشجاع.، آ ،یقربان س.، ،یقاسم .،آ ،یزیعز

 یدرمان خانواده یاثربخش سهی(. مقا1396) .ف ،یمحمد
 تیفیک بر تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان و یکارکرد

 اختالل با فرزند یدارا یهاخانواده یتوانمند و یزندگ

 افراد یشناسروان مجله .یفعالشیب /توجه یینارسا
 .177-210 ،(26)7. ییاسثتنا

 و ،.ف مقدم، انیرئوفا.،  ل،یاسماعمحمد ،.م ،یگلفزانفرضی
 یفرزندپرور یهاوهیش سهیمقا(. 1382. )ه مقدم، یعسکر
 و یاضطراب ،یافسردگ یهااختالل یدارا کودکان مادران

 مجله. یعاد کودکان مادران با یعمل و یفکر وسواس
 .264-245 ،(4و  3)3. ییکودکان استثنا طهیدر ح پژوهش

تعهد  بر یمبتن درمان ریثتأ(. 1395. )ج ،یخلعتبر وا.،  ان،یفرمان
 در ییتنها احساس و تن ریتصو خودپنداره، بر رشیپذو 

 نیکنفرانس ب نیدوم .مونث یجنس تیهو اختالل مارانیب
 یو روانشناس یتیدر حوزه علوم ترب نینو یهاپژوهش یالملل

 .رانیا قم، ،1395اسفند  8. رانیا یو مطالعات اجتماع

 نیحس مترجم،. یفتگیخودش بر یدرآمد شیپ(. 1914ز. ) د،یفرو
 .ارغنون: تهران(، 1382) ندهیپا
با  یپندار شتنیرابطه خو یبررس(. 1372. )م ،یکاج یمحمد

آموزش و  یرستانیسطوح اضطراب در دانش آموزان دب
 ارشد یکارشناس نامهانیپاپرورش منطقه هشت تهران، 

 .رودهن واحد آزاد دانشگاه ی،شناسرواندانشکده  .مشاوره
 یاثربخش(. 1399ط. ) ،یآقاجان و ،.ز منش،گانیشا ،.ف ،یمومن

بر خودپنداره و ( ACT)و تعهد  رشیبر پذ یمبتن درمان
دانشکده  مجله .یپرخور اختاللافراد مبتال به  یافسردگ

-3094 ،(6)63. مشهدپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
3086. 

(. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 1394نداف، ح. )
برای مادران بر روابط والد فرزندی کودکان مبتال به بیش 

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و فعالی. 
 ، فرانکفورت آلمان.1394آذر  13. مطالعات اجتماعی
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Abstract 

This study aimed to determine the effectiveness of education based on acceptance and commitment to self-concept 

and mother-child interaction in mothers of children with autism spectrum disorders. The research method was a 

pretest-posttest design with a control group. The study's statistical population included 50 mothers of children 

with autism spectrum disorders whose children were receiving education and rehabilitation in special centers for 

autism in Tehran city in 2020. The sample size of ten mothers was selected by purposeful sampling. Mothers were 

randomly divided into experimental (n = 5) and control groups (n = 5). The instruments were the Rogers Self-

Concept Scale (RSCE) and the Mother-Child Interaction Scale (MCRE). The experimental group received an 

acceptance and commitment-based group training intervention program for eight sessions of ninety minutes with 

fifteen minutes of rest time, while the control group did not receive any intervention. Data analysis was performed 

by SPSS-24 software using descriptive statistics and analysis of covariance. The results showed that the 

intervention program of group education based on acceptance and commitment had a significant effect on self-

concept and mother-child interaction in mothers of children with autism spectrum disorders, with an effect size 

of 0/341 for self-concept and effect sizes of 0/411, 0/445, 0/397, and 0/364 for the subscales of child acceptance, 

overprotection, overindulgence, and child rejection, respectively, on mother-child interaction (P< 0/01). The 

present study's findings indicated that this treatment program, with the teaching of appropriate principles, can be 

used as a suitable treatment method to improve self-concept and mother-child interaction in mothers of children 

with autism spectrum disorders. 

Keywords: autism spectrum disorders, self-concept, mother-child interaction. 
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