تاثیر آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد بر معناداري زندگي و
خودافشايي هیجاني در مادران داراي فرزند كمتوان ذهني
جعفر بهادری خسروشاهی ،1رامین حبیبی
تاریخ دریافت95/1/2:

کلیبر2

تاریخ پذیرش95/3/11:

چكيده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد بر معناداري زندگي و خودافشایي
هیجاني در مادران داراي فرزند کمتوان ذهني انجام شد .روش پژوهش نیمه آزمایشي و طرح آن پیش-
آزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري شامل تمامي مادران داراي فرزند کمتوان ذهني در

مدارس استثنایي شهر تبریز در سال تحصیلي  1395-91بودند .از این جامعه تعداد  04نفر از مادراني که
در پرسشنامه معناداري زندگي و خودافشایي هیجاني نمرات پاییني کسب کرده بودند به روش
نمونهگیري چندمرحلهاي انتخاب و بهصورت تصادفي در دو گروه آزمایش ( 24نفر) و گواه (24
نفر) قرار گرفتند .دادههاي به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیريهاي
مكرر و آزمون تعقیبي بانفرني تحلیل شد .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتني بر پذیرش و
تعهد بر معناداري زندگي و خودافشایي هیجاني مادران تاثیر دارد و باعث افزایش معناداري
زندگي و خودافشایي هیجاني در مادران داراي فرزند کمتوان ذهني ميشود .نتایج این پژوهش
عالوه بر مشخص کردن نقش آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد بر معناداري زندگي و خودافشایي
هیجاني ميتواند راهبردهاي آموزشي ،تربیتي و کاربردي ارزندهاي به خانوادهها ،مسئولین و کارشناسان
مسائل تربیتي ارائه نماید.

واژگان كليدي :خودافشايي هيجاني ،معناداري زندگي ،آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد،
كمتوان ذهني

 .1دانشجوي دکتري روانشناسي تربیتي ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید مدني آذربایجان
 .2دکتري روانشناسي تربیتي ،استادیار علوم تربیتي ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید مدني
آذربایجان ،نویسنده مسئولhabibikaleybar@gmail.com
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مقدمه
خانواده اولین و مهمترین نظام ارتباطي براي کودکان به شمار ميرود .تمامي اعضاي
خانواده در ایجاد سالمت رواني مهم هستند؛ زیرا خانواده منبع اصلي مراقبت و حمایت
است (ویدمر ،کمپف ،ساپین و گالي-کارمیناتي .)2413 ،1در این میان والدین بهعنوان
اولین عامل اجتماعي کردن کودکان نقش مهمي در تحول رواني و اجتماعي کودکان بر
عهده دارند (قطبزادهاسرار و شاکرينیا .)1390 ،داشتن یك کودك با کمتواني ذهني
ممكن است موجب بر هم خوردن نظام ارتباطي خانواده شود .تولد و حضور کودکي با
کمتواني ذهني در هر خانوادهاي ميتواند رویدادي نامطلوب و چالشزا تلقي شود که
احتمال تنیدگي ،سرخوردگي ،احساس غم و نومیدي را به دنبال خواهد داشت .شواهد
متعددي وجود دارد که نشان ميدهند مادران کودکان داراي مشكالت هوشي ،بهاحتمال
بیشتري با مشكالت اجتماعي ،اقتصادي و هیجاني که غالباً ماهیت محدودکننده ،مخرب و
فراگیر دارند ،مواجه ميشوند (خمیس .)2442 ،2در چنین موقعیتي گرچه همه اعضاي
خانواده و کارکرد آن ،آسیب ميبینند (هرنیگ ،گري ،تاف ،سوني و ایفیلد )2441 ،3اما
مادران به علت داشتن نقش سنتي مراقبت ،مسئولیتهاي بیشتري در قبال فرزند کمتوان
خود به عهده ميگیرند و در نتیجه با مشكالت رواني بیشتري مواجه ميشوند .فرض بر این
است که مشكالت مربوط به مراقبت از فرزند مشكلدار ،بهویژه مادر را در معرض خطر
ابتال به مشكالت متعددي قرار ميدهد (مكکانكي ،تروسدال کاندي ،چانگ ،جراح و
شوکري.)2442 ،0
حضور یك کودك با کمتواني ذهني در خانواده ميتواند کارکردهاي روانشناختي
خانواده را تغییر دهد و در سطح کالن ،بر سالمت رواني ،پویایي و هدفمندي خانواده
تاثیر گذارد و در سطح خرد نیز مهمترین کارکردهاي روانشناختي خانواده را همچون
ابراز کردن ،حل تعارض ،استقالل ،پیشرفت ،تفریح و سرگرمي ،ارزشهاي اخالقي و
مذهبي ،رفت و آمد با اطرافیان ،اتحاد ،کنترل ،معنادار بودن زندگي و حل مسأله را با
مشكل مواجه کند (الیري و همكاران2441 ،؛ به نقل از کیمیایي ،محرابي و میرزائي،
1. Widmer, Kempf, Sapin & Galli-Carminati
2. Khamis
3. Herring, Gray, Taffe, Sweeney & Eifeld
4. McConkey, Truesdale-Kennedy, Chang, Jarrah & Shukri
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 .)1339خانواده در حیات اجتماعي کودك نقش و تاثیر فوقالعادهاي دارد .وظیفه خانواده
مراقبت از فرزندان و تربیت آنها ،برقراري ارتباط سالم اعضا با هم و کمك به استقالل
کودکان است (دایسون .)2444 ،1با وجود یك کودك مشكلدار معلولیتهاي کودك،
کندي رشد و امكانات ویژهاي که براي مراقبت جسمي و رواني الزم است به همراه
سرخوردگي و رویاهاي بر باد رفته ،والدین را زیر فشارهاي خود ميگیرد و موجب بر هم
خوردن آرامش و تعادل خانواده ميشود .از سویي مراقبتهاي اضافي که برخي از
کودکان معلول به والدین خود بهویژه مادران تحمیل ميکنند ،بر نحوه تعامل و رفتارهاي
والدین تاثیر ميگذارد .بروز معلولیت در فرزندان ،اختاللهاي عاطفي و مشكالت اقتصادي
بسیاري را در خانواده ایجاد ميکند .در نتیجه چنین وضعیتي یكایك اعضاي خانواده دچار
بحرانهایي ناشي از وجود فرد معلول ميشوند و این ميتواند بر خودافشایي هیجاني 2و
معناداري زندگي 3خانوادههاي این کودکان و بهویژه مادران تاثیرگذار باشد (برومند،
.)1392
مفهوم افشاي هیجاني 0بهعنوان یكي از فرایندهاي تغییر در درمان تاریخچهاي طوالني
دارد .این مفهوم براي اولین بار تحت عنوان پاالیش رواني 5در نوشتههاي ارسطو مطرح شد.
وي باور داشت که یكي از بهترین روشها براي تسكین آالم ،برانگیختن هیجانها از طریق
صحنههاي نمایشي است (پروچسكا و نورکراس .)2443 ،1مطالعه عیني و نظامدار تاثیر بیان
تجارب هیجاني منفي براي نخستین بار در حوزه روانكاوي 2انجام شد .در سال  1334با
انتشار مجدد آراي ارسطو عالقه به پاالیش رواني یا برونریزي هیجاني و نقش آن در بهبود
سالمت جسماني و روانشناختي در بین دانشمندان اوج گرفت .در همان ایام فروید و برونر
در پژوهشهاي خود در مورد هیستري 3نشان دادند که تجربه اضطراب شدید در یك
موقعیت آسیبزا و عدم امكان ابراز و لمس هیجانِ همخوان با اضطراب ،زمینهساز

1. Dyson
2. emotional self-disclosure
3. meaning in life
4. emotional disclosure
5. mental refining
6. Projeska & Norkras
7. psychoanalysis
8. Hysteria
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رواننژنديهاست .بر همین اساس آنها روش درمان این اختاللها را افشا و هشیاري به
خاطرات و عواطف دردناك همخوان با تجربه آسیبزا عنوان کردند (برومند.)1392 ،
خودافشایي فرایندي است که از طریق آن اطالعاتي را راجع به خود در اختیار دیگران
قرار ميدهیم .نخستین کسي که بر اهمیت افشاي خود بهعنوان یك راهبرد در روابط با
دیگران تأکید کرد جورارد )1993( 1بود .او نشان داد که ما ميتوانیم از افشاي خود براي
تشویق دیگران به مطرح کردن اطالعات مخصوص خودشان استفاده کنیم .امروزه
خودافشایي بهعنوان یك مهارت مهم در مشاوره به کار ميرود و در دیگر تعامالت
اجتماعي نیز ميتواند بسیار مفید و راهگشا باشد (به نقل از حسینیان .)1333 ،درواقع
احساسات بخش جدایيناپذیر از زندگي انسانها است و هرگز نميتوان از احساسات منفي
فرار کرد (رابینز ،آنتوني ،کانیز و نورمن)2413 ،2؛ اما شاید بتوان آن را کنترل کرد .منظور
از کنترل عواطف توانایي تشخیص ،ابراز ،بیان و کنترل عواطف منفي و مثبت است که
خودافشایي نیز جزیي از آن به شمار ميرود (مرادمند و خانباني.)1395 ،
خودافشایي توانایي افشاي اسرار محرمانه و پنهاني ،یك ضرورت روانشناختي یا پیش
شرط سالمت رواني است .ما از طریق افشاي خود ،تماسهاي اجتماعي صمیمانه و
حمایتکنندهاي را به دست ميآوریم که بدون آنها غیرقابل تحمل خواهد بود.

خودافشایي یكي از مهارتهاي اجتماعي مهم است و بیش از آنچه در نگاه اول به نظر مي-
آید پیچیده است .اینکه چه کسي ميتواند چه چیزي را براي چه کسي و در چه مرحلهاي
(از مراحل رشد روابط شخصي) فاش سازد با قواعد ظریفي تعیین ميشود (سوالنو ،باتن،
پریش .)2449 ،3جورارد ( )1993اشاره کرد که خودافشایي پایین باعث افزایش تنش،
واپسروي و سرکوبگري بهعنوان مكانیسمهاي دفاعي و تمایل به دیدن دیگران بهعنوان
یك تهدید ميباشد .او اثر مثبت خود افشایي را بر روي احساس گناه ،شرم و سایر
مشكالتي که افراد با آن مواجه ميشوند و آنها را پنهان نگه ميدارند ذکر کرد و معتقد
بود که فاش کردن مضراتي براي سالمت روانشناختي و جسمي دارد .همچنین برومند
( )1392در پژوهشي نشان داد که بین والدین کودکان با نیازهاي ویژه در متغیرهاي
بهزیستي روانشناختي ،سرمایه روانشناختي و خودافشایي هیجاني و مؤلفههاي آنها
1. Jourard
2. Robins, Antoni, Kaniz & Norman
3. Solano, Batten & Parish
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تفاوت معناداري وجود دارد .درواقع والدین کودکان با نیازهاي ویژه از بهزیستي و سرمایه
روانشناختي و خودافشایي پاییني برخوردار هستند .در پژوهشي دیگر در این زمینه
مشخص شد که افراد با پریشانيهاي روانشناختي بیشتر تمایل دارند که از افشاي
تجربههاي هیجانيشان جلوگیري کنند که مادران نیز به دلیل داشتن فرزند کمتوان ذهني و
مشكالت مرتبط با آنها از خودافشایي هیجاني خودداري ميکنند (داویدسون و فسگرو،1
 .)2410بنابراین بازداري هیجاني ميتواند با مشكالت جسماني و پزشكي ارتباط داشته
باشد.
از سویي کاتینگهام معتقد است انسان به دلیل وضع و حال خاص وجودي خویش
ميتواند از خود فراتر رود و در برابر هستي خود به تحیر و شگفتي افتد و از چرایي وجود و
معناي زندگي خویش پرسش کند .به همین سبب ،پرسش معناي زندگي همواره در کانون
توجه آدمي بوده است (تامسون .)2443 ،2معناي زندگي یعني اعتقاد افراد در مورد اینكه
زندگيشان معنادار است و اینكه آنها حال زودگذر خود را تعالي ميبخشند .از نظر استجر3
( )2449فهم معناي زندگي افراد را قادر ميکند تا تجربیاتشان را تعبیر کرده و سازمان دهند،
درکي از ارزش و جایگاه خود در زندگي به دست آورند ،چیزهایي که برایشان اهمیت دارد را
شناسایي کنند و انرژيهایشان را بهطور مؤثري هدایت نمایند .فرانكل معتقد است انسانها در
جستجوي معناي زندگي هستند و از طریق حرکت عمدي بهسوي تعالي خود ميکوشند تا به
معنا و مقصود دست یابند .از نظر فرانكل حقیقت اساسي انسان بودن این است که انسان همواره
متوجه شخص یا چیز دیگري غیر از خودش است :معنایي که به تحقق بپیوندد ،انسان دیگري
که با آن روبرو شود ،آرماني که بدان خدمت کند و یا شخصي که به وي عشق بورزد .آدمي نه
با صرف توجه به تحقق خویشتن که با فراموش کردن خود ،چشم پوشیدن از خود و وقف خود
در توجه به غیر است که به مقام تحقق معناي زندگي نائل خواهد آمد (به نقل از گليپور،
حقیقت و معنويپور.)1393 ،
فرانكل 0معتقد است تحقق معناي زندگي از سه راه ممكن است )1 :انجام کاري
ارزشمند )2 ،کسب تجربههاي واالیي چون برخورد با شگفتيهاي طبیعت و فرهنگ و یا
1. Davidsen & Fosgeru
2. Thomson
3. Steger
4. Frankel
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درك فردي دیگر یعني عشق ورزیدن به او و  )3تحمل درد و رنج .فرانكل معتقد است
ازآنجاکه معناي بيپایان زندگي ،رنج و محرومیت و مرگ را نیز فرا ميگیرد ،درواقع
همین لحظات سخت است که ارزش دروني هر فرد را محك ميزند .تحمل رنج و
ناراحتي ناشي از داشتن فرزند با کمتواني ذهني ميتواند بر روي معناداري زندگي در
مادران تاثیرگذار باشد .در پژوهشي اوگستون ،پاوال ،مكینتوش ،ویرگینا ،مایرز و باربارا

1

( )2411نشان دادند که مادران کودکان با ناتواني ممكن است توسط مشكالت کودکشان
در هم شكنند و با احساسات منفي نسبت به توانایيهایشان در رسیدن به هدفها و از دست
دادن امیدشان دچار نگراني شوند و این ميتواند بر معناي زندگي آنها تاثیرگذار باشد.
همچنین برجیس ،حكیمآبادي ،طاهر ،غالمعليلواساني و حسینخانزاده ( )1392در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مادران داراي کودکان با ناتواني یادگیري
معناداري زندگي و امیدواري پاییني دارند.
بنابراین با توجه به اینكه مادران داراي فرزند با کمتواني ذهني دچار مشكالت بیشتري
در ارتباط با کودکشان هستند؛ لذا الزم است مداخالت روانشناختي و حمایتي براي
ارتقاي سالمت این مادران صورت گیرد که نهتنها مادر از وضعیت بحراني و تهدیدکننده
نجات ميیابد ،بلكه کودك با کمتواني که تحت سرپرستي این مادر و سایر اعضاي
خانواده نیز از سالمت رواني بیشتري برخوردار خواهند شد .یكي از این مداخالت،
آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد 2است .درمان مبتني بر پذیرش و تعهد نوعي از تحلیل
رفتار بالیني است که در رواندرماني به کار ميرود .این روش یك مداخله روانشناختي
مبتني بر شواهد است که راهبردهاي پذیرش و توجه آگاهي را به شیوههاي مختلفي با
راهبردهاي تعهد و تغییر رفتار درميآمیزد .این امر با هدف افزایش انعطافپذیري
روانشناختي 3انجام ميشود .این رویكرد در آغاز فاصلهگیري فراگیر نامیده ميشد و در
اواخر دهه  34میالدي بهوسیله استیون سي .هِیز ،ویلسون و کرك استروساهل تدوین شد
(ایزدي و عابدي.)1390 ،
در پذیرش و تعهد فرد تشویق ميشود که نهایت فعالیت و تالش خود را در جهت
رسیدن به هدف به کار گیرد .درواقع در این نوع درمان هدف اصلي ایجاد انعطافپذیري
1. Ogeston, Paula, Mackintosh, Virginia, Myers & Barbara
2. acceptance and commitment
3. psychological flexibility
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رواني است؛ یعني ایجاد توانایي انتخاب عملي در بین گزینههاي مختلف که متناسبتر
باشد ،نه اینكه عملي صرفاً جهت اجتناب از افكار ،احساسات ،خاطرهها یا تمایالت
آشفتهساز انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل شود (فورمن و هربرت .)2443 ،1هرتیزاکا،
راستگر ،کانتاگ ،نورول ،اندرسون و هارت )2415( 2در پژوهش خود به این نتیجه دست
یافتند که بسیاري از روشهایي که براي حل مشكالتمان استفاده ميکنیم ما را به دامهایي
مياندازند کـه موجب رنجش خاطر ما ميشوند .همان مشكالتي که مادران داراي کودك
کمتوان ذهني نیز با آن مواجه هستند .فرانسیسكو )2410( 3نیز در پژوهش خود نشان داده
است که تغییر در الگوهاي اجتنابي اولیه ،افزایش پذیرش کامل حیطه وسیعي از تجارب
عیني ،ارتقاء کیفیت زندگي ،کاهش باورپذیري ،انعطافپذیري ،تغییر قضاوتها ،تفاسیر و
پیشبینيها ،آشكار شدن عملكرد پنهان زبان ،به دست آوردن احساس تغییرپذیري و
شناسایي اهداف و ارزشها که جزء عوامل پذیرش و تعهد هستند ،ميتوانند نقش مهمي در
افزایش معناداري زندگي مادران داشته باشند .رایت و ریچاردسون )2440( 0در پژوهشي
تجربي با هدف تعیین اثر یك برنامه آموزش انعطافپذیري کنشي بر عزتنفس ،جایگاه
مهار ،هدف در زندگي ،روابط بین فردي و رضایت شغلي در محیط کاري انجام دادند .در
پایان تغییر معناداري در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در تمام متغیرها به جز رضایت
شغلي مشاهده شد .در کل ،نتایج پژوهش گویاي کارآیي آموزش انعطافپذیري کنشي
بود .همچنین فردریكسون و توگد )2442( 5در پژوهشي نشان دادند که پذیرش و تعهد با
هیجانات مثبت همبستگي مثبت و معنادار دارد و با هیجانات منفي خشم و غمگیني داراي
همبستگي منفي و معنادار است .هیجانها با هماهنگ کردن عاطفه ،انگیختگي ،هدف و
بیانگري وضعیت ما را در ارتباط با محیطمان تثبیت ميکنند و ما را به پاسخهاي اختصاصي
و کارآمدي مجهز ميکنند که با مسائل بقاي جسماني و اجتماعي متناسب هستند .هایز

1

( ) 2440در پژوهشي دیگر نشان داد که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر زندگي مبتني بر
ارزشها و معنویت شخصي تمرکز دارد و باعث بهبود معناي زندگي ميشود.
1. Forman & Herbert
2. Hiratzka, Rastegar, Contag, Norvell, Anderson & Hart
3. Francisco
4. Waite & Richardson
5. Fredrickson & Tugade
6. Hayes
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ازآنجایيکه والدین نقش اساسي را در حفظ تعادل رواني -اجتماعي خانواده دارند و
ایجاد تنش و فشار بر اعضاي خانواده تاثیر ميگذارد و همچنین مادران نقش مهمي در
سالمت رواني اعضاي خانواده دارند و از طرفي با توجه به اینكه وجود فرزند داراي ناتواني
باعث کاهش معناداري و مشكالت بیشتر در مادران و افزایش اضطراب ،افسردگي در
اعضاي خانواده ميشود؛ بنابراین پرداختن به وضعیت والدین بهخصوص مادران این
کودکان اهمیت بسیاري دارد و کمك شایاني به کاهش مشكالت و بیماريهاي رواني و
افزایش میزان معناداري زندگي در آنها ميشود که ضرورت و اهمیت اجراي این پژوهش
را نشان ميدهد .از سویي با توجه به اینكه تاکنون پژوهشي در زمینه درمان پذیرش و تعهد
بر معناداري زندگي و خودافشایي مادران داراي فرزند با کمتواني ذهني انجام نشده است،
لذا انجام این پژوهش از اهمیت بیشتري برخوردار است .با توجه به این مباني نظري و
تجربي ،هدف پژوهش حاضر بررسي تاثیر آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد بر معناداري
زندگي و خودافشایي هیجاني در مادران داراي فرزند کمتوان ذهني بود.

روش پژوهش
این پژوهش با روش نیمه آزمایشي و طرح طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و
دوره پیگیري اجرا شد .جامعه آماري شامل تمامي مادران داراي فرزند کمتوان ذهني در
مدارس استثنایي شهر تبریز در سال تحصیلي  1395-91بودند .براي انتخاب نمونه ابتدا از
بین مدارس استثنایي شهر تبریز یك مدرسه استثنایي بهصورت تصادفي انتخاب شد که
تعداد دانشآموزان این مدرسه  121نفر بودند .در مجموع  121نفر از مادران داراي
دانشآموز استثنایي در نمونه اولیه قرار گرفتند .براي نمونهگیري این پژوهش در ابتدا
نسخه اي از پرسشنامه معناداري زندگي و خودافشایي در این مدرسه با هماهنگي مدیر
مدرسه به مادران داده شد .سپس  04نفر از مادراني که در آزمون معناداري زندگي و
خودافشایي نمرات پایینتر کسب کرده بودند ،انتخاب و بهصورت تصادفي در دو گروه
آزمایش و گواه ( 24نفر گروه گواه و  24نفر گروه آزمایش) قرار گرفتند .پس از انتخاب
نمونه و گمارش تصادفي ،براي آزمودنيهاي گروه آزمایش درمان مبتني بر پذیرش و
تعهد اجرا شد و براي گروه گواه آموزشي اجرا نشد .پس از اتمام جلسات دو گروه
آزمایش و گواه پرسشنامههاي معناداري زندگي و خودافشایي بهعنوان پسآزمون تكمیل
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کردند .معیارهاي ورود به پژوهش داشتن کمتوان ذهني آموزشپذیر بر اساس تشخیص
واحد سنجش اداره آموزش و پرورش استثنایي استان ،پسران مشغول به تحصیل در مدارس
استثنایي گروه کمتوان ذهني شهر تبریز ،محدوده سني  11تا  24سال و معیارهاي خروج نیز
داشتن بیش از دو جلسه غیبت از مجموع جلسات آموزشي بوده است.
به منظور رعایت مالحظات اخالقي به افراد شرکتکننده در پژوهش و والدین آنها
اطمینان داده شد که اطالعات به دست آمده از آنها محرمانه خواهد ماند .همچنین ،در
مورد عدم ضرر و زیان ناشي از شرکت در پژوهش ،اطالعات کامل در اختیار
شرکتکنندگان و والدین آنها قرار گرفت و شرکتکنندگان آزاد بودند تا هر زمان که
بخواهند به همكاري با پژوهشگر ادامه ندهند .در پایان پژوهش نیز یك کارگاه دو روزه
با موضوع آموزش مهارتهاي پذیرش و تعهد براي گروه گواه برگزار شد و جزوه
آموزشي مهارتهاي پذیرش و تعهد در اختیار آنها قرار گرفت.
براي جمعآوري دادهها از مقیاس خودافشایي هیجاني 1و پرسشنامه معناي زندگي2
استفاده شد که در ادامه این ابزارها را معرفي ميکنیم.
مقیاس خودافشایي هیجاني :مقیاس خودافشایي هیجاني توسط اسنل )2441( 3براي
سنجش میزان تمایل افراد به افشاي هیجاناتشان تهیه شد .این مقیاس داراي  04سوال است
که بهصورت پنج درجهاي لیكرتنمرهگذاري ميشود .نمرات  5ماده مربوط به هر خرده
مقیاس جمع شده و نمره آن خرده مقیاس را تشكیل ميدهد و از جمع نمرات هر هشت
خرده مقیاس نمره کل به دست ميآید .نمرات باالتر معادل خودافشایي هیجاني بیشتر است.
اسنل ،میلر و بلك )1933( 0براي ارزیابي اینكه افراد چقدر تمایل دارند تا هیجاناتشان را به
افراد مختلف افشا کنند ،مقیاس خودافشایي را بر روي  29نفر دانشجو اجرا کردند.
گروههاي که افشاگري به آنها صورت گرفته بود دوستان مذکر ،دوستان مونث و همسران
شرکتکنندگان بودند .به منظور اندازهگیري پایایي بازآزمایي ،شرکتکنندگان بعد از
یك فاصله  12هفتهاي مجددا مقیاس خودافشایي را تكمیل کردند .پاسخها در طي زمان
ثابت و همسان بودند و نمرات بازآزمایي در تمام خرده مقیاسها باال بود .اندازه پایایي
1. Scale Emotional self-disclosure
2. The Meaning of Life Questionnaire
3. Snell
4. Miller & Belk
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دروني (آلفاي کرونباخ) در همه زیر مقیاسها بین  4/33تا  4/95بود که نشاندهنده
همساني دروني و انسجام زیر مقیاسها است .نتایج این پژوهش نشان داد که زنان بیشتر از
مردان افشاگري ميکنند و بیشتر از مردان تمایل دارند که احساسات منفيشان مثل خشم،
ترس ،اضطراب و افسردگي را براي دوستان مونث و همسرانشان افشا کنند .همچنین برومند
( )1392پایایي این پرسشنامه را به روش آلفاي کرونباخ  4/32به دست آورد .در پژوهش
حاضر نیز ضریب پایایي پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ برابر  4/91به دست آمد.
پرسشنامه معناي زندگي :پرسشنامه معنا بخش بودن زندگي (معناجویي) با توجه به
معیارها و مالكهاي استخراج شده از نظرات ویكتور فرانكل که مبین وجود معنا در
زندگي ميباشد ،توسط صالحي ( )1320تنظیم شده و داراي  54سوال است که هر سوال 2
ارزش به خود ميگیرد .پرسشنامه بهصورت خودسنجي است و تكمیل آن  15تا  24دقیقه
طول ميکشد که آزمودني با توجه به میزان تأیید یا رد هر سوال ارزشهایي از  1تا  2را به
سوال ميدهد .در روش  1نشانگر عدم توافق کامل با سوال و ارزش  2نشانگر توافق کامل
با متن است .روایي محتوا و صوري پرسشنامه توسط هفت تن از اساتید متخصص تایید
شده است .صالحي ( )1320ضریب پایایي پرسشنامه معنا بخش بودن زندگي را با استفاده از
روش آلفاي کرونباخ بابر با  4/91گزارش کرده است .در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایي
پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  4/39به دست آمد.
پس از قرار گرفتن تصادفي آزمودنيها در دو گروه آزمایش و گواه تمامي
آزمودنيها پرسشنامههاي خودافشایي و معناي زندگي را تكمیل کردند .گروه آزمایش
برنامه آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد را بهصورت گروهي در  3جلسه  14دقیقهاي به
مدت دو ماه و در مدرسه استثنایي آتیه و در زمستان  1395توسط پژوهشگر دریافت
کردند .طي این مدت گروه گواه هیچ مداخلهاي دریافت نكرد .پروتكل آموزشي در این
پژوهش برگرفته از الگوي و مباني نظري فورمن و هربرت ( )2443بود .در جدول 1
خالصهاي از موضوعات مطرح شده در جلسات آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد آمده
است.
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جدول  .1محتواي جلسات آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد
جلسه

محتوا
 -صــحبت کــردن در مــورد

اول

هدف

پیامد

 -مشكل را از خود جـدا نبینـد

 -مــيتوانــد در مــورد مشــكل خــود

و آن را بـــه دیگـــران نســـبت

بــــهراحتــــي صــــحبت کنــــد و آن را

مشكل

ندهد.

 -توضیح هدف کلي مداخله

 -انعطافپذیري رواني

 -ناامیدي سـازنده و اسـتفاده

 -مشخص کردن انتظار مراجع

از استعاره فرد افتاده در چاه

از جلسه درمان و اقداماتي کـه
تا کنون صورت گرفته

ميپذیرد.
 آشنایي با هدف اکت -ایجــاد فضــایي بــراي یــافتن راههــاي

بدیل و ترك فرایندهاي کنترل تجربـه-
اي

 صــحبت در مــورد مفهــومپـــذیرش و اســـتعاره خـــرس
دوم

قطبــي و تمثیــل ریــگهــاي
روان و هــم اتــاقي و اســتعاره
گلزار و همسایه مزاحم

 پذیرش مشكالت زندگي مانند خـودتمایل به تجربه کردن درد

افشایي هیجاني پایین
 ایجاد پذیرش فعال نه مـدارا و تسـلیممنفعالنه

 تفاوت درد و رنج تمرین ذهن آگاهي -زنــدگي در زمــان حــال بــا

 -از تجربههاي اینجا و حال ميشوند .با

استفاده از تمـرینهـاي ذهـن
سوم

آگاهي در کارهاي روزمـره،

بازگشــت پیوســته از گذشــته و

تمـــرین تـــنفس آگاهانـــه و

آینده به زمان حال

تمثیل ذهن ماهیگیر
 -دادن تكلیــف بــراي ذهــن

نگــرش بــاز و کنجكــاوي حواســتان بــه
کاري باشد که انجام ميدهید.
 باعث کاهش تاثیر افكار و احساساتدردناك ميشود.

آگاهي و تماس با زمان حال
 -فرد تمایل پیدا مي کند که چه اوضاع

چهارم

پنجم و
ششم

 -وجود ارزشهاي روشن بـا

ارزشها ماننـد یـك قطـبنمـا

و احوالي را در زندگي تجربه کند

استفاده از تمثیل سنگ قبـر و

هســـتند کـــه جهـــت و مســـیر

بــراي آنچــه در زنــدگي مــيخواهنــد

چوب جادویي

درست را نشان دهند

 -قوانین و بایـدها دوبـاره بـه

ارزش ها باعث انعطافپـذیري

هنگامي که قوانین به ارزش تبدیل مـي-

ارزشها تبدیل شوند

ميشوند

شود محدود شـدن و اسـترس عمـل بـه
قوانین از بین ميرود.

گسلش یا آمیختگي -دادن تكلیـــف بـــهعنـــوان

شكستن قواعد زباني

قضاوت ذهن
 تمـــرین اینكـــه دســـتانتانافكارتان هستند

جــدا شــدن از افكــار خــود و
تماشاي افكار به جاي گم شدن
در آنها

برنامهریزي ميکنند

باعث ميشود افكار فقط و فقـط واژه و
افكار باشند ،نه امور واقعي
-

تمرکــز بــر زمــان حــال و
برداشتن موانع بـدون تغییـر
دادن شرایط
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 تمـــرین مشـــت محكـــم ورادیوي ذهن و ذهن قصهگو
 بیان افكـار منفـي در قالـبصــداي مضــحك مثــل پســر
شجاع و...
افكار منفـي را در قالـب آواز
بیان کردن با لحني کودکانه
کار کـردن مفهـوم خـود رابهعنوان زمینـه دیـدن و خـود
مفهومسازي شده
هفتم

 تمرین مشاهدهگر تمرین عینیت بخشیدن اســتفاده از اســتعاره آب وهــوا و لــوازم منــزل و صــفحه

توجه به بخش خویشتن پایـدار
و بخشــي کــه متوجــه گــذار
افكار و هیجانات و احساسـات
و حسهاي بدني در آگاهیتـان
هست

خویشتن برابـر بـا افكـار و احساسـات و
حس هاي بدني در نظر گرفته نميشود؛
بلكــه برابــر بــا شــخص در نظــر گرفتــه
ميشود.
افكار و احساسات دائمـاً در حـال تغییـر
است.

شطرنج
صـــحبت در مـــورد اقـــدام
متعهدانه
دادن تمرین و پرسیدن سـوال
هشتم

کـــه چقـــدر تمایـــل داریـــد

اجـــراي رفتـــاري همســـو بـــا

کارهــایي را انجــام دهیــد تــا

ارزشهاي فرد

زندگيتان بهبود یابـد و دادن
نمره از صفر تا 14

تشویق به اعمالي که بـه سـمت
ارزشها هدایت شده

نوشتن اهداف کوتاه مـدت و

فرد نسبت به ارزش ها اقدامات متعهدانه
انجام ميدهد و در جهت ارزشها گـام
برميدارد
از بین رفتن ترسهـا و موانـع و رسـیدن
به ارزشها در زندگي

بلنــــد مــــدت در راســــتاي
ارزشها

جهت اجراي این پژوهش ابتدا مجوزهاي الزم دریافت شد و بعد از انتخاب نمونه
مادران داراي فرزند با کمتواني ذهني ابتدا ابزاارهاي معناداري زندگي و خودافشایي
بهعنوان پیشآزمون اجرا شد .سپس براي گروه آزمایش ،آموزش درمان مبتني بر پذیرش و
تعهد اجرا شد و در مورد گروه گواه هیچ آموزشي داده نشد .بعد از اتمام مراحل آموزش،
گروهها مورد آزمون معناداري زندگي و خودافشایي بهعنوان پسآزمون قرار گرفتند و بعد
از یك و نیم ماه دوباره پیگیري براي گروهها انجام شد .انجام پیگیري یك و نیم ماهه به
دلیل اثربخشي درمان پذیرش و تعهد در طول زمان و اینكه این درمان در زمان اکنون و
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حال تأکید دارد؛ لذا مدت پیگیري بایستي کوتاه در نظر گرفته ميشد .پس از اتمام اجراي
پژوهش ،دادهها جمعآوريشده توسط نرمافزار  SPSSنسخه  21تحلیل شد .براي تحلیل
داده هاي پژوهش از روش آماري توصیفي (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطي
(آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیريهاي مكرر و آزمون تعقیبي بانفرني) استفاده شد.

یافتههاي پژوهش
نتایج داداه-هاي جمعیت-شناختي نشان داد که میانگین سن مادران در هنگام ازدواج
 19/13و میانگین سن آنها هنگام تولد کودك  22/13بود .همچنین مادران داراي کودك
با کمتواني فرزند خود کمتر از  9ماهگي به دنیا آورده بودند .همینطور  12/2درصد
مادران تحصیالت ابتدایي یا بيسواد 34/3 ،درصد سیكل تا دیپلم و  2درصد آنها فوق
دیپلم و باالتر بودند .در جدول  2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش نشان داده
شده است.
جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش به تفكيك گروه آزمايش و گواه
گروه آزمایش
متغیر

معناداري
زندگي
خودافشایي
هیجاني

گروه ها

گروه گواه

سطح

Z
کالموگروف

معناداري
4/ 32

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

پیش آزمون

104/ 24

14/ 42

139/ 04

14/ 52

4/ 12

پس آزمون

102/ 15

9/ 43

104/ 04

3/ 51

4/ 21

4/ 13

پیگیري

109/ 24

9/ 33

101/ 35

3/ 41

4/ 31

4/ 00

پیش آزمون

122/ 34

5/ 31

121/ 25

0/ 23

4/ 10

4/ 29

پس آزمون

122/ 25

0/ 50

121/ 94

3/ 01

4/ 11

4/ 21

پیگیري

123/ 24

3/ 01

124/ 05

5/ 11

4/ 91

4/ 33

نتایج جدول  2نشان ميدهد که نمرات معناداري زندگي شرکتکنندگان در گروه
آزمایش و گواه در پیشآزمون تقریباً یكسان است؛ اما در پسآزمون ،نمرات معناداري
زندگي گروه آزمایش ( )102/15در مقایسه با گروه گواه ( )104/04افزایش داشته است.
بهطوريکه میانگین متغیر معناداري زندگي در گروه آزمایش و در پیشآزمون 102/15
بود که با توجه به آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد در پسآزمون به  104/04رسیده است.
همچنین در مرحله پیگیري نیز در گروه آزمایش میانگین  109/24است .در خودافشایي
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هیجاني در پسآزمون گروه آزمایش ( )122/25در مقایسه با گروه گواه ( )121/94افزایش
داشته است .بهطوريکه میانگین متغیر خودافشایي هیجاني در گروه آزمایش و در
پیشآزمون  122/34بود که با توجه به آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد در پسآزمون به
 122/25رسیده است .میانگین خودافشایي هیجاني نیز در مرحله پیگیري  123/24است.
براي بررسي تفاوت میان گروههاي دوگانه پژوهش ،در زمینه خودافشایي هیجاني و
معناداري زندگي ،از آزمون تحلیل واریانس مختلط همراه با اندازهگیري مكرر استفاده شد.
در این تحلیل ،دو گروه شرکتکننده در پژوهش (گروه آزمایش و گواه) بهعنوان عامل
بین آزمودني و خودافشایي هیجاني و معناداري زندگي بهعنوان عوامل درون آزمودني در
نظر گرفته شدند .براي بررسي مفروضه همساني واریانسها ،آزمون کرویت موچلي به کار
برده شد که نتیجه گویاي همساني واریانسها بود.
جدول  .3نتايج آزمون تحليل واريانس اندازهگيريهاي مكرر براي مداخله پذيرش و تعهد بر معناداري
زندگي
مجموع

درجه

میانگین

تحلیل

مجذورات

آزادي

مجذورات

بین

گروه

391/ 53

1

391/ 53

1/ 11

آزمودني ها

خطا

5143/ 54

33

130/ 03

-

-

125/ 51

2

312/ 25

5/ 41

4/ 449

واریانس

منبع تغ ییرات

معناداري
زندگي
درون

معناداري

آزمودني ها

زندگي*

223/ 21

2

131/ 14

F

2/ 13

سطح

اندازه

معناداري

اثر

4/ 41

4/ 10
4/ 11

4/ 11

4/ 45

گروه
خطا

0200/ 14

21

12/ 02

-

-

-

نتایج جدول  3نشان ميدهد که مقدار  Fبراي اثرات درون آزمودني اصلي یعني

معناداري زندگي ( )P>4/45معنيدار بود ،اما اثر تعاملي آنها یعني معناداري زندگي ×
گروه معنادار نیست .همچنین عامل میان گروهي نیز معنادار بود .درواقع آموزش پذیرش و
تعهد بر معناداري زندگي در مادران در پسآزمون معنادار است و تاثیر دارد.
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جدول  .4نتايج آزمون تحليل واريانس اندازهگيريهاي مكرر براي مداخله پذيرش و تعهد بر
خودافشايي هيجاني
تحلیل
واریانس

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
م جذورات

F

سطح
معناداري

اندازه
اثر

بین

گروه

311/ 04

1

311/ 04

13/ 34

4/ 441

4/ 33

آزمودني ها

خطا

1109/ 51

33

03/ 04

-

-

-

خودافشایي
هیجاني
درون

خودافشایي

آزمودني ها

هیجاني *

2

192/ 41

9/ 33

91/ 43

4/ 441

4/ 19

234/ 01

2

115/ 23

11/ 25

4/ 441

4/ 22

223/ 13

21

14/ 23

-

-

-

گروه
خطا

نتایج جدول  0نشان ميدهد که مقدار  Fبراي اثرات درون آزمودني اصلي یعني
خودافشایي هیجاني ( )P>4/45و نیز اثر تعاملي آنها یعني معناداري زندگي × گروه

( )P>4/45معنيدار بود .عامل میان گروهي نیز معنادار بود .درواقع آموزش پذیرش و
تعهد بر خودافشایي هیجاني در مادران در پسآزمون و مرحله پیگیري معنادار است و تاثیر
دارد.
از سویي براي بررسي مقایسههاي جفتي از آزمون بانفرني استفاده شد که نتایج در
جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5مقايسههاي جفتي متغيرهاي معناداري زندگي و خودافشايي هيجاني
منبع تغییرات
پیش آزمون× پسآزمون
پیش آزمون× پیگیري
پس آزمون× پیگیري

تفاوت

خطاي

سطح

میانگین ها

استاندارد

معناداري

معناداري زندگي

- 1/ 05

3/ 41

4/ 14

خودافشایي هیجاني

- 0/ 95

1/ 09

معناداري زندگي

- 9/ 41

3/ 41

خودافشایي هیجاني

- 5/ 94

1/ 09

معناداري زندگي

- 2/ 55

3/ 41

1/ 41

خودافشایي هیجاني

- 4/ 95

1/ 09

1/ 41

متغیرها

*

4/ 445

* 4/41
*

4/ 441

نتایج جدول  5در زمینه مقایسه میانگینها نشان ميدهد که حتي پس از تعدیل میزان
آلفا به روش اعمال تصحیح بانفرني ،تفاوت میان همه موقعیتهاي آزمایش یعني تفاوت
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پیشآزمون با پسآزمون و پیشآزمون با پیگیري معنادار است و این امر نشان ميدهد که
آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد در افزایش خودافشایي هیجاني مؤثر بوده است .همچنین
در معناداري زندگي نیز تفاوت پیشآزمون با پیگیري معنادار است؛ اما تفاوت پیشآزمون
با پسآزمون معنادار نیست.

بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشي آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد بر معناداري زندگي
و خودافشایي هیجاني در مادران داراي فرزند با کمتواني ذهني بود .نتایج پژوهش نشان داد
که آموزش پذیرش و تعهد بر معناداري زندگي تاثیر دارد .درواقع آموزش پذیرش و تعهد
باعث افزایش معناداري زندگي در مادران داراي کودك فرزند با کمتواني ذهني ميشود.
این یافته با نتایج پژوهشهاي فردریكسون و توگد ( )2442و هیز ( )2440همخواني دارد.
بهطوريکه آنها در پژوهشي نشان دادند که آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد بر زندگي
مبتني بر ارزشها و معنویت شخصي تمرکز دارد و باعث بهبود معنا به زندگي ميشود.
بهطورکلي پذیرش ،فرآیندهاي اصلي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد را تسهیل ميکند.
فرآیندهاي تعهد شامل استفاده از تمرینات تجربهاي و استعارههاست تا به مراجعان کمك
کند اهدافي که بهطور هدفمند و معنادار در زندگيشان بر ميگزینند را بهطور کالمي بیان
کنند و به تغییرات رفتاري پایدار که بر اساس این ارزشها هدایت ميشود ،متعهد شوند
(یعني عمل متعهدانه) .پذیرش افكار شخصي ،هیجانات و احساسات به منظور تسهیل روند
عمل متعهدانهي هدایت شده بر اساس ارزشها طراحي شدهاند .اجراي مداخلهي
ذهنآگاهي و درمان مبتني بر پذیرش و تعهد ،ضمن فراهم نمودن بستري به منظور پذیرش
هیجانات ،با بهکارگیري فنون ذهنآگاهي و سایر روشهاي پذیرش و تعهد به آموزش
مادران داراي فرزند با کمتواني براي رهایي از بند مبارزهي بيحاصل و تالش براي کنترل
و حذف عواطف و تجارب منفي ميپردازد و مادران را به پیگیري ارزشها و به دنبال آن
تعهد نسبت به عمل بر مبناي ارزشها ترغیب کرده (بریكر و تولیسون )2411 ،1و باعث
افزایش معناداري زندگي در این گروه از مادران ميشود.

1. Bricker & Tollison
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هرتیزاکا و همكاران ( ) 2415در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بسیاري از
روشهایي که براي حل مشكالتمان استفاده ميکنیم ما را به دامهایي مياندازند کـه
موجب رنجش خاطر ما ميشوند .همان مشكالتي که مادران داراي کودك کمتوان ذهني
نیز با آن مواجه هستند .انسانها در جستجوي معناي زندگي هستند ،آنها از طریق حرکت
عمدي بهسوي تعالي خود ميکوشند تا به معنا و مقصود دست یابند .از نظر فرانكل حقیقت
اساسي انسان بودن این است که انسان همواره متوجه شخص یا چیز دیگري غیر از خودش
است :معنایي که به تحقق بپیوندد ،انسان دیگري که با آن روبرو شود ،آرماني که بدان خدمت
کند و یا شخصي که به وي عشق بورزد ،آدمي نه با صرف توجه به تحقق خویشتن که با
فراموش کردن خود ،چشم پوشیدن از خود و وقف خود در توجه به غیر است که به مقام تحقق
معناي زندگي نائل خواهد آمد که در این زمینه درمان پذیرش و تعهد روشي است براي
ارتباط بهتر با زندگي ،که ميتواند دردهاي جسماني را تسكین دهد و زندگي را غني
بخشد و معنادار کند و باعث افشاي خود شود .بهطوريکه پذیرش و تعهد این کار را با
هماهنگ شدن با تجربه لحظه به لحظه و ارائه بینش مستقیم در مورد نقش ذهن در ایجاد
دلشورههاي بيمورد انجام ميدهد و از این طریق باعث افزایش معناداري در زندگي
ميشود (بائر ،الیكینز و پترز.)2412 ،1
در الگوي پذیرش و تعهد درماني ،برطرف نمودن اجتنابهاي تجربي ضرورتاً هدف
مراجع قرار نميگیرد؛ بلكه هدف کمك به مراجع در جهت کشف و شفافسازي
ارزشهایش ميباشد و تا اندازهاي در این مورد که اجتناب از موقعیتهاي ترسآور با
حرکت در جهت ارزشها ممكن است تداخل کند ،بحث ميشود .پذیرش به مراجع
کمك ميکند تا فعالیتهایي که در جهت ارزشهایش است را انتخاب کرده و
راهبردهاي کنترل را رها کند .در پذیرش و تعهد درماني ،تنظیم اهداف و شفافسازي
ارزشها بااهمیت شمرده ميشود .ارزشها بهعنوان مسیر کلي زندگي مطرح ميشوند.
اهداف و ارزشها ،انتخابهاي خود مراجع هستند .این مرحله درماني دو هدف مفید را
تأمین ميکند :اول اینكه مراجع را تشویق ميکند تا خودش اهداف و ارزشهایش را
انتخاب کند و دوم اینكه اهدافي را که احتماالً واضح نبوده را برجسته مينماید .در زمینه
کار با ارزشها نیز به مراجعان آموزش داده ميشود تا ارزشهاي خود را در حیطههاي
1. Baer, Lykins & Peters
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مختلف بررسي کنند و ضرورت آنها را در هر حیطه مشخص نمایند تا در نهایت از تمرکز
بر مشكالت رها شده و در مسیر ارزشها حرکت کنند و در نهایت اهداف را در مسیر
ارزشها شناسایي کنند (هیز .)2440 ،پس از بحث درباره تكنیكهاي مختلف رویكرد
پذیرش و تعهد و اثربخشي هر یك از این تكنیكها بر روي مادران داراي فرزند با
کمتواني ذهني ميتوان گفت که بهطور کلي با توجه به ویژگيهاي این مادران که شامل
اجتناب یا فرار از آمیختن با افكار و خاطرههاي ناخوشایند ،کوشش جهت کنترل افكار و
احساسات ،آمیختگي شناختي ،نشخوار کردن و الگوهاي فكري تكراري ،شناختهاي
منفي ،دستکم گرفتن خود ،تعقیب اهداف ناهمخوان با ارزشها و اشتباه در تعقیب
اهداف ارزشي ميباشد مداخالت درماني ناشي از رویكرد پذیرش و تعهد توانسته است در
تغییر الگوهاي اجتنابي اولیه ،افزایش پذیرش کامل حیطه وسیعي از تجارب عیني ،ارتقاء
کیفیت زندگي ،کاهش باورپذیري ،انعطافپذیري ،تغییر قضاوتها ،تفاسیر و پیشبینيها،
آشكار شدن عملكرد پنهان زبان ،حذف قدرت افكار نگراني ،کاهش نشخوار فكري،
افزایش امیدواري و هدفمندي در زندگي ،به دست آوردن احساس تغییرپذیري و شناسایي
اهداف و ارزشها تاثیرگذار باشد (فرانسیسكو )2410 ،و منجر به افزایش سطح معناداري
زندگي در آنها شود.
والدین کودکان با کمتواني ذهني با توجه به شرایط و محدودیتهاي فرزندان و نیز
فشارهاي اقتصادي ،اجتماعي و روانشناختي که با تولد فرزند بر آنها وارد آمده است،
رضایت از زندگي مناسبي ندارند و لذا احساس معناداري و هدفمندي مناسبي را در زندگي
تجربه نميکنند .بدون تردید پیامد فقدان معنادار بودن زندگي مناسب صدمات فراواني را
بر کارکردهاي مختلف اعضاي خانواده وارد ميکند .بنابراین ميتوان بیان کرد که والدین
داراي فرزند با نیازهاي ویژه با توجه شرایط و محدودیتهاي فرزندان به حمایتهاي
بیشتري از سوي خانواده ،دوستان و سایر نهادهاي اجتماعي نیاز دارند و چنانچه درمان
مبتني بر پذیرش و حمایت مناسبي در زمینههاي آموزشي ،توانبخشي و پزشكي به این
خانوادهها ارائه شود ،در وضعیت معناداري زندگي آنان نقش بسیار مهمي ایفا مينماید و
پذیرش این شرایط دشوار براي آنها تسهیل ميشود (آقاباقري ،محمدخاني ،عمراني و
فرهمند.)1391 ،
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یافته دیگر پژوهش نشان داد که آموزش پذیرش و تعهد بر خودافشایي هیجاني مادران
داراي فرزند با کمتواني ذهني تاثیر دارد .درواقع آموزش پذیرش و تعهد باعث افزایش
خودافشایي هیجاني در مادران داراي کودکد با کمتواني ذهني ميشود .این یافته با نتایج
پژوهشهاي میكاویچ ،میر و کوپر )2445( 1و جوارد ( )1993همسو است .میلكاویچ و
همكاران ( )2445نشان دادند که ميتوان افشاي هیجاني را بهعنوان یكي از سبكهاي
مقابلهاي سازش یافته تلقي کرد و به افراد آموزش داد .درواقع بسیاري از پژوهشها نقش
درماني افشاي هیجاني را مورد توجه قرار داده و کاربرد موفقیتآمیز آن را در درمان
بسیاري از اختاللهاي روانتني نشان دادهاند .همچنین آنها نشان دادند که آموزش افشاي
هیجاني به والدین کودکان کمتوان ذهني ميتواند میزان افسردگي و اضطراب این والدین
را کاهش دهد .داویدسون و فسگرو ( )2410معتقدند که مادران نیز به دلیل داشتن فرزند
کمتوان ذهني و مشكالت مرتبط با آنها از خودافشایي هیجاني خودداري ميکنند؛
بنابراین مشكالت جسماني و پزشكي بیشتري را دارند .بهطوريکه مادران داراي فرزند
کمتوان ذهني معموالً در چارچوبهاي ترسیم شده فرهنگي و اجتماعي به سر ميبرند و
بهطور پیوسته از منابع فرهنگي و اجتماعي ،به علت بازخوردهاي اطالعاتي و اصالحي
بازخوردها قادرند در شكلدهي اهداف ،معناي زندگي ،مقاومت در برابر فشار و
خودارزیابيهاي مثبت و منفي نقش ماندگار ایفا کنند .درواقع فضاهاي بياعتمادي و
گسست اجتماعي ،فرصت جراتورزي و خود افشایي هیجاني از مادران گرفته ،آنها را از
منابع عظیم بازخوردي محروم ميسازند .فقدان این منابع ،چشمانداز روندهاي آتي زندگي
را براي فرد در ابهام فرو ميبرد و یأس ،ناامیدي و بدبیني را در نظام ادراکي و روانشناختي
فرد جایگزین ميکند که در این میان درمانهاي مبتني بر پذیرش ميتوانند گسست را از
بین برده و میزان خودافشایي را در برابر مشكالت افزایش دهند (داویدسون و فسگرو،
.)2410
خودافشایي نهتنها بهعنوان یك مفهوم مهم براي روابط اجتماعي شناخته شده است؛
بلكه براي رواندرماني نیز مهم است (فیشر1930 ،؛ به نقل از برومند .)1392 ،همچنین
جورارد ( )1993بیان ميکند به اینكه گشودگي و دسترسيپذیري براي خود و دیگران
اغلب در ارتباط با سازش و سالمت روانشناختي عمومي است .او بیان کرد که خودافشایي
1. Milkavich, Meier & Cooper
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پایین باعث افزایش تنش ،واپسروي و سرکوبگري بهعنوان مكانیسمهاي دفاعي و تمایل
به دیدن دیگران بهعنوان یك تهدید ميباشد .او اثر مثبت خودافشایي را بر روي احساس
گناه ،شرم و سایر مشكالتي که نوجوانان داراي والدین طالق با آن مواجه ميشوند و آنها
را پنهان نگه ميدارند ذکر کرد .افشا نكردن استرسزا است و پیامدهایي منفي براي سالمت
روانشناختي و جسماني دارد .از این رو افشا کردن هیجانهاي خود باعث ميشود که
مادران هم تنشهاي خود را از اینكه داراي فرزند با کمتواني ذهني هستند نشان دهد
(جوارد .)1993 ،در تبیین این یافته ميتوان گفت که خود افشایي توانایي افشاي اسرار
محرمانه و پنهاني ،یك ضرورت روانشناختي یا پیش شرط زندگي رواني سالم است .ما از
طریق افشاي خود ،تماسهاي اجتماعي صمیمانه و حمایتکنندهاي را به دست ميآوریم
که بدون آنها غیرقابل تحمل خواهد بود .بنابراین بیان کردن و افشاي مشكالت هیجاني و
استرسهاي دروني ناشي از داشتن کودك با نیازهاي ویژه به افراد نزدیك ميتواند تا
حدودي میزان استرس را کاهش داده و فشارهاي اجتماعي و دروني را تا حدودي کم کند
که در این اینجا آموزش پذیرش یعني اینكه این مشكل است و با عصبانیت و ناراحتي این
مشكل حل نميشود و باید با این مشكل سازگار شد (برومند )1392 ،و به بیان افشاي این
مشكل به دیگران پرداخت که این باعث ميشود با افزایش آموزشهاي پذیرش و تعهد
میزان خودافشایي هیجاني مادران نیز افزایش یافته و تا حدودي این مشكل را بهعنوان
واقعیت بپذیرند.
این پژوهش با محدودیتهایي مواجه بود .ازآنجایيکه یافتههاي پژوهش بر اساس
مقیاس و استفاده از پرسشنامه بود و پرسشنامهها اصوالً به دلیل یافتههاي ناخودآگاه ،مستعد
تحریف هستند و این ممكن است نتایج پژوهش را به مخاطره اندازد .این پژوهش فقط بر
روي مادران داراي فرزند کمتوان ذهني شهر تبریز انجام شده است و مادران سایر کودکان
با نیازهاي ویژه و شهرهاي دیگر را بررسي نكرده است .بنابراین نتایج حاضر در تعمیم به
سایر کودکان کمتوان ذهني داراي محدودیت است .با توجه به وضعیت خودافشایي

مادران داراي فرزند با کمتواني ذهني پیشنهاد ميشود که نهادهاي مسئول شرایط مداخله-
هاي روانشناختي رایگان از جمله درمان پذیرش و تعهد همراه با حمایتهاي اقتصادي،
آموزشي ،فرهنگي مناسب را براي این مادران فراهم آورند تا آنها در ادراك وضعیت
اجتماعي خود ،ارزیابي مثبتي داشته باشند .همچنین عوامل جمعیتشناختي مختلفي از جمله
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عوامل اجتماعي -اقتصادي و عوامل فرهنگي ميتوانند بر روي معنادار بودن زندگي و
خودافشایي مادران تاثیرگذار باشند که الزم است در پژوهشهاي بعدي مورد توجه قرار
گیرند.
تشكر و قدرداني
از مادران گرامي که در اجراي این پژوهش و تكمیل پرسشنامهها نهایت همكاري را
داشتند کمال تشكر و قدرداني را داریم.
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