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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تابآوری مادران دارای کودک
کمتوان ذهنی بود .روش پژوهش نیمهآزمایشی از نوع طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و پیگیری
بود .جامعه پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک کمتوان ذهنی بودند که فرزندانشان در مدارس استثنایی
شهرستان دزفول در سال تحصیلی  1961-69به تحصیل اشتغال داشتند .از جامعه فوق تعداد  90نفر از مادران
دارای کودک کمتوان ذهنی به روش تصادفی خوشهای انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و
گواه گمارده شدند .شرکتکنندگان گروه آزمایش طی  10جلسه  60دقیقهای درمان گروهی را دریافت کردند.
ابزار پژوهش شامل مقیاس تابآوری فرایبورگ بود .دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس آمیخته
تحلیل شدند .نتایج پژوهش نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه در تابآوری تفاوت معناداری وجود دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد روشی کارآمد در افزایش
تابآوری در مادران دارای کودک کمتوان ذهنی است.
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مقدمه
کمتوانی ذهنی یا بهاصطالح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی موضوع تازه و جدیدی نیست.
بلکه در هر دوره و زمانی افرادی در اجتماع وجود داشتهاند که ازنظر فعالیتهای ذهنی در حد
طبیعی نبودهاند و نیازمند کمکهای ویژه از سوی خانواده و یا نگهداری آنها در مدارس و
مراکز خاص وجود داشته است (حقرنجبر ،کاکاوند ،برجعلی و برماس .)1960 ،کمتوانی ذهنی
که توسط انجمن ناتواناییهای ذهنی و رشدی آمریکا 2009( 1به نقل از لطفی ،فرخی و
فقیهزاده ،)1969 ،بهصورت نوعی ناتوانی با محدودیتهای معنادار در عملکرد ذهنی و رفتار
سازشی تعریفشده ،مسائل فراوانی را در خانواده و اعضای آن به وجود میآورد که میتواند
تأثیرات نامطلوبی بر ساختار و عملکرد خانواده بگذارد و باعث شود که خانواده تحت تنشهای
جسمانی ،روانی ،اجتماع و اقتصادی قرار گیرد تا حدی که روند طبیعی زندگی مختل و منجر به
فروپاشی نظام خانواده شود (ونکی ،محمدخانی کرمانشاهی ،احمدی ،آزاد فالح و کاظمنژاد،
 .)1911تعامل با کودکانی که از نظر ذهنی ناتوان هستند ،فشار روانی خاصی را بر والدین و
بهویژه مادران و کل خانواده تحمیل میکند که به دنبال آن مشکالت و مسائلی را به وجود
میآورد .مسائل و مشکالت چنین والدینی ،پذیرش کمتوانی ذهنی فرزند ،مشکالت مالی و
مسائل پزشکی ،آموزشی ،توانبخشی کودکان (پرمقیاس )1912 ،و همچنین یکی از مهمترین
مسائل چنین والدین در کنار مسائل مطرحشده ،پایین بودن تابآوری (سامانی ،جوکار و
صحراگرد1919 ،؛ دمتری و همکاران )2009 ،آنها در برابر مشکالت ناشی از حضور کودک
ناتوان ذهنی هست .کاهش تابآوری باعث افزایش استرس و کاهش سالمت روانی افرادی
میشود که با افراد کمتوان ذهنی در تعامل هستند (نونه و هستینگز.)2006 ،2
تابآوری 9یکی از شاخصههای سالمت روانی (مدی و خوشابا ،1664 ،4به نقل از
محمدی )1914 ،و از سازههای بهنجار موردتوجه روانشناسی مثبتنگر است و به فرایند پویای
)1. American Psychiatric Association (APA
2. Noone & Hastings
3. resiliency
4. Maddi & Khoshaba
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انطباق مثبت با تجربههای تلخ و ناگوار اطالق میشود (التار و سیچتی2000 ،1؛ ماستن2001 ،2؛
فرایبورگ ،بارلوگ و مارتینوسن ،روزنوینگ و هجیمدال)2001 ،9؛ که افراد را قادر میسازد
تحت شرایط نامطلوب پاسخ دهند یا سازگار شوند (تورنتو و سنچز .)2010 ،4پترسون)2002( 1
معتقد است باوجود همه نامالیمات ،مادران دارای کودک ناتوان ،بر مشکالت غلبه میکنند و
عملکرد خانواده را با موفقیت حفظ کرده و تعادلی جدید به دست میآورند .لذا میتوان تاب
آور بودن خودشان را در مقابله با مشکالت نشان دهند (به نقل از بایراکلی و کانر.)2012 ،9
ازآنجاکه افزایش تابآوری میتواند موجب بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی گردد ،مادرانی
که سطح تابآوری باالتری دارند ،با مشکالت زندگی بهتر میتوانند کنار بیایند و در زیر بار
مشکالت خم نشوند و انعطافپذیری بیشتری داشته باشند (زارع ،شهابی زاده .)1964 ،نونه
وهستینگز ،)2006( 9در پژوهشی دریافتند که ایجاد تابآوری از طریق پذیرش روانشناختی
باعث کاهش استرس و افزایش سالمت روانی افرادی میشود که با افراد کمتوان ذهنی در
تعامل بودند .همچنین بهبود روابط والد -فرزند ممکن است ناشی از برنامههای ایجاد تابآوری
در برابر استرس والدین دارای کودک کمتوان ذهنی خفیف باشد (کاوه ،علیزاده ،دلور و
برجعلی .) 2011 ،برای اینکه این مادران بتوانند از عهده احساسات دردناک درباره شرایط
کودک برآمده و با صبر و شکیبایی به نیازهای ویژه کودکان خویش پاسخ دهند ،ارائه خدمات
آموزش خانواده و ارائه مشاوره و درمان مادران کمتوان ذهنی ضرورت و جایگاهی ویژه دارد
(فروغان ،موللی ،سلیمی و اسدی مالیری.)1911 ،
ازجمله روشهای کاربردی برای استفاده در کار بالینی و غیر بالینی که امروزه کاربرد
فراوانی دارد ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 1بهعنوان موج سوم شناختی رفتاری است (ایزدی،
1. luthar & cichiti
2. Masten
3. Friborg, Barlaug, Martinussen, Rosenvinge &Hjemdal
4. Thornton & Sanchez
5. Petterson & Albers
6. Bayrakli & Kaner
7. Noone & Hastings
8. Acceptance and Commitment
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نشاط دوست ،عسگری ،عابدی .)1969 ،در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،هدف اصلی ایجاد
انعطافپذیری روانی است؛ یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی در بین گزینههای مختلف که
متناسبتر باشد ،نه اینکه عملی صرفاً جهت اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطرهها یا تمایالت
آشفته ساز انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل شود (فورمن و هربرت ،)2001 ،1در درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد فرض بر این است که انسانها بسیاری از احساسات ،هیجانات یا افکار
درونیشان را آزارنده میدانند و پیوسته سعی دارند این تجارب درونی را تغییر داده یا از آنها
رهایی یابند .این تالشها برای کنترل بیتأثیر بوده و بهطور متناقض منجر به تشدید احساسات،
هیجانات و افکار میشود که فرد در ابتدا سعی داشت از آنها اجتناب کند (هیز 2و همکاران،
 .)2004از طرفی ،هریس ،)2009( 9هدف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را ایجاد یک زندگی
غنی و پرمعنا میداند درحالیکه فرد ،رنجِ ناگزیرِ موجود در آن را میپذیرد ،برای رسیدن به
این هدف ،درمان پذیرش و تعهد از شش اصل شامل :گسلش شناختی ،پذیرش ،تماس با لحظه
اکنون ،خویشتن مشاهدهگر ،ارزشها و اقدام متعهدانه کمک میگیرد تا مراجعین بتوانند به
انعطافپذیری روانشناختی برسند.
پژوهشهای اخیر روی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نتایجی امیدبخش را درزمینه ی
اثربخشی این درمان ارائه داده است .پژوهش حجت خواه و مصباح ( ،)1961مؤثر بودن درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد را برافزایش سازگاری اجتماعی و کاهش احساس شرم درونی شده
مادران دارای کودک کمتوان ذهنی نشان داد .درزمینه ی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد برافزایش انعطافپذیری روانشناختی و تابآوری ،پژوهشهای مقتدایی و خوشاخالق
()1964؛ دهقانی ()1964؛ عزیزی ،حسنآبادی ،مهرام و سعیدی ()1969؛ حبیباللهی ،نادری،
عابدی و مظاهری ()2011؛ آقایی و حیدری ()2019؛ سعیدی فرد ،نظری و محسن زاده
()2019؛ هوگس ،کالرک ،کالکلو ،دال و مک میالن)2019( 4؛ پینتو 1و همکاران (،)2019
1. Forman & Herbert
2. Hayes
3. Harris
4. Hughes, Clark, Colclough, Dale & McMillan
5. Pinto
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اثربخش بودن این رویکرد درمانی را نشان داده است .با توجه به ضروت امر و در جهت کاهش
مشکالتی که مادران دارای کودک کمتوان ذهنی با آن دستوپنجه نرم میکنند و با در نظر
گرفتن این واقعیت که افزایش تابآوری والدین میتواند تأثیر مثبتی در جهت کاهش
مشکالت آنها داشته باشد ،هر نوع مداخلهای که به این والدین در جهت باال بردن تابآوری
آنها کمک کند ،قابلپیگیری است .با عنایت به این مقدمات و مفروضات در این پژوهش در
جهت کاهش مشکالت مادران کودک کمتوان ذهنی شهر دزفول از درمان گروهی مبتنی بر
پذیرش و تعهد استفاده شد ازآنجاییکه تاکنون پژوهشی درزمینه ی اثربخشی رویکرد درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد با تأکید بر مشکالت بین فردی در جهت افزایش تابآوری در مادران
دارای کودک کمتوان ذهنی در ایران صورت نگرفته است؛ در پژوهش حاضر از طریق کاربرد
ذهن آگاهی ،پذیرش و آگاهی از طرحواره برای رفتارهای بین فردی؛ همراه با شیوهنامه درمان
گروهی؛ بهطور مستقیم به شناسایی و کاربر روی طرحوارههای ناسازگار مادران پرداخته شد و
تأثیر این رویکرد درمانی را بهطور غیرمستقیم بر تابآوری موردبررسی قرارداد.

روش
روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و مرحله
پیگیری بود .جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی بود که فرزندانشان در
مدارس استثنایی شهرستان دزفول در سال تحصیلی  1961-69مشغول به تحصیل بودند .کل
حجم این جامعه  221نفر را در بر میگرفت که از این تعداد  199نفر از این مادران دارای
کودک ناتوان ذهنی در مقطع ابتدایی بودند و مابقی مادران ،فرزندشان در مقاطع تحصیلی دیگر
آموزش میدیدند .نمونه پژوهش شامل  90نفر از مادران دارای کودک کمتوان ذهنی بود.
آزمودنیها به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای از بین مدارس استثنایی
شهرستان دزفول انتخاب شدند .به این صورت که از بین تمامی مدارس استثنایی شهرستان
( آموزشگاه بوعلی ،شهدای بانک تجارت و سوده) ،مدرسه شهدای بانک تجارت بهصورت
تصادفی انتخاب ،سپس پرسشنامه تابآوری در بین تمامی مادران کودکان ناتوان ذهنی (مقطع
ابتدایی) آن مدرسه که درمجموع  11نفر بودند ،اجرا گردید و از میان آنها تعداد  90نفر که در
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پرسشنامه تابآوری نمرات پایینتری از نقطه برش را کسب کردند بهصورت تصادفی انتخاب؛
و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه که هر گروه شامل  11نفر بودند؛ گمارده
شدند .سپس متغیر مستقل (درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد) به مدت  10جلسه (هر هفته
دو جلسه 60 ،دقیقهای) روی گروه آزمایش انجام شد و گروه گواه هیچگونه مداخله درمانی
دریافت نکرد .یک هفته پس از آخرین جلسه پسآزمون اجرا گردید و برای نشان دادن
پایداری اثر درمان گروهی پیگیری پس از  41روز از آخرین جلسه درمان انجام شد .میانگین
سنی همه مادران شرکت کننده در پژوهش  91/1سال بود .شرایط ورود شامل :داوطلب بودن
مادران برای شرکت در پژوهش ،ساکن شهرستان دزفول بودن و تکمیل رضایتنامه برای
شرکت در پژوهش ،کسب نمره پایینتر از نقطه برش در مقیاس تابآوری ،داشتن حداقل 21
سال و حداکثر  41سال سن برای شرکتکنندگان در پژوهش .شرایط خروج نیز شامل :عدم
رضایت آگاهانه و عدم تمایل به شرکت در پژوهش ،مبتال بودن شرکتکنندگان به یک
بیماری جسمانی یا روانی خاص که مانع شرکت آنها در ادامه روند پژوهش میشد و همچنین
بهرهگیری مادران شرکتکننده از آموزشهای همزمان و مرتبط با درمان گروهی.
برای جمع آوری دادها از مقیاس تجدیدنظر شده تابآوری 1استفاده شد .این مقیاس در
اصل دارای  49عبارت است و توسط فرایبورگ ،بارلوگ ،مارتینوسن ،روسن وینگ و
هجمدال )2001( 2تهیهشده است و نسخهی اصالحیهی آن دارای  99عبارت است .این
پرسشنامه از  1خرده مقیاس شایستگی فردی ،مقیاس شایستگی اجتماعی ،حمایت اجتماعی،
انسجام خانواده و ساختارها و سازههای فردی که تابآوری فرد را در دامنه  1درجهای مورد
سؤال قرار میداد ،تشکیلشده است .به جواب کامالً مخالفم نمره صفر ،مخالفم نمره  ،1واحدی
موافقم نمره  ،2موافقم نمره  9و کامالً موافقم نمره  9داده میشود .برای به دست آوردن نمره
کل نمرهی همهی عبارات باهم جمع میشود و برای نمره هر خرده مقیاس نمره عبارات مربوط
به آن خرده مقیاس بهصورت زیر باهم جمع میشوند :خرده مقیاس شایستگی فردی (سؤالهای
 1الی  ،)11مقیاس شایستگی اجتماعی (سؤالهای  12الی  ،)16حمایت اجتماعی (سؤالهای 21
1. Scale for adult resilience
2. Friborg, Barlaug, Martinussen, Rosenvinge & Hjemdal
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الی  ،)92انسجام خانواده (سؤالهای  20الی  )24و ساختارها و سازههای فرد (سؤالهای  99الی
 .)99در پژوهش کشتکاران ( ،)1911میزان پایایی آزمون اصلی  49سؤالی با روش آلفای
کرونباخ  0/69به دست آمد و برای خرده مقیاس شایستگی فردی  ،0/19خرده مقیاس
شایستگی اجتماعی  ،0/19انسجام خانواده  ،0/14عامل حمایت اجتماعی  0/11و عامل
سازههای فردی  0/99به دست آمد .در پژوهش چالمه ( )1969روایی همگرایی و روایی واگرا
با مقیاس پرخاشگری باس و پری تأیید شد ،میزان پایایی آزمون اصالحشده  99سؤالی با روش
آلفای کرونباخ  0/16به دست آمد و برای خرده مقیاس شایستگی فردی  ،0/60خرده مقیاس
شایستگی اجتماعی  ،0/19انسجام خانواده  ،0/92عامل حمایت اجتماعی  0/91و عامل
سازههای فردی  0/1به دست آمد.
جلسات مداخله شامل شیوه نامه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکالت بین
فردی (نوشته کوک ساآودرا )2001 ،1بود .این جلسات برای ده جلسه نوددقیقهای
تدوینشدهاند .اندازه مناسب گروه شامل  1تا  10عضو است .بااینحال ،این شیوهنامه درمان
بهآسانی توانایی تطبیق با گروههای دیگر و با متغیرهای گوناگون و شکلهای متفاوت را دارد
(مککی ،لیوف و اسکین2019 ،2؛ ترجمه روغنچی ،جزایری ،اعتمادی ،فاتحی زاده ،مؤمنی و
حجتخواه  .)1961دستور کار جلسات درمان گروهی با توجه به شیوهنامه درمان بهصورت
دقیق برای هر فعالیت و با ذکر هدف هر جلسه بهطور خالصه در جدول  1ذکرشده است.

1. Saavedra
2. Mckay, Lev, Skeen
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جدول  .1شیوه نامه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد
جلسات
جلسه
اول
جلسه
دوم
جلسه
سوم
جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم
جلسه
هفتم

محتوا و هدف هر جلسه
اجرای پرسشنامه طرحواره ،تمرکز ذهن آگاهانه ،کاوش پیرامون چگونگی تأثیر طرحوارهها بر هیجانها و
شناختنهای مراجعان .هدف :شناسایی طرحوارههایی است که افراد بیشترین آمیختگی را با آنها دارند و تمایل
دارند بر آن تمرکز کنند.
بررسی بر انگیزانندههای طرحواره ،رفتارهای مقابلهای ،اجرای تمرین در راستای ناامیدی سازنده .هدف :باال
بردن آگاهی مراجعان از نشانههایی است که میتواند هنگام برانگیختی طرحوارههایشان روی دهد تا درنهایت
به این رویدادها با ذهن آگاهی بیشتری پاسخ دهند.
بررسی هزینههای رفتارهای مقابلهای ناشی از طرحواره ،گفتوگو درباره ناامیدی سازنده ،کمک به اعضا در
راستای توقف تالششان برای کنترل .هدف :بررسی پیامدهای رفتارهای مقابلهای گذشته در راستای درک
آنهایی که در درازمدت سودمند نیستند و درنهایت منجر به دستیابی مراجعان به ناامیدی سازنده میشود.
ارائه یک مطلب روانی-آموزشی در راستای درک ارزشها ،کاربرگ اهداف ارزشمند ،کاربرگ ارزیابی
موانع .هدف :کمک به اعضا در راستای شفافسازی اهداف و شناسایی اهداف ارزشمند ،بررسی موانع فعالیت
ارزشمند و یافتن راههای جدید برای ارتباط با موانع درک شده.
تمرین حواس پنجگانه ،بازبینی تکالیف خانگی و ارائه یک هدف جدید برای هفته پیش رو ،ارائه یک مطلب
روانی-آموزشی درباره گسلش ،آموزش فنون خاص گسلش ،تمرین فنون گسلش توسط اعضا ،تعیین تکلیف
خانگی.
ارائه مطلب روانی-آموزشی درباره گسلش و تمرکز بر ارزیابیها در مقابل توصیفها ،پرورش تمرین خود
بهعنوان بافت .هدف :تصویرسازی ذهنی بهمنظور کمک به اعضای گروه در راستای رشد چشماندازی درباره
خود مشاهدهگر است.
بحث درباره غیرقابلاجتناب بودن رنج و زوالپذیر بود روابط ،ارائه یک مطلب روانی-آموزشی درباره
عصبانیت ،بررسی هزینههای تنفر .هدف :تمرکز بر خشم و اینکه خشم خود را بیشتر بهمانند یک رفتار مقابلهای
ناشی از طرحواره نمایان میسازد.
نمایش گسلش ،بررسی هزینههای اجتناب از هیجانهای دردناک ،کاوش رهایی از راهبردهای قدیمی کنترل،

جلسه

ارائه تصویرسازی ذهنی برای پرورش چشماندازی از خود مشاهدهگر .هدف :تصویرسازیهای ذهنی و

هشتم

تمرینهای عملی در راستای تمرکز بر رهاسازی از راهبردهای قدیمی کنترل و نه صرفاً شناسایی افکار و
عواطف همبسته با طرحوارهها است.

جلسه
نهم
جلسه

واکنش به رویدادهای برانگیزاننده طرحواره که بهتازگی رخدادهاند ،ارائه یک تصویرسازی که موجب ذهن
آگاهی و مهربانی نسبت به رنج همبسته با طرحواره میشود .هدف :ارائه یک تمرین ایفای نقش برای پرداختن
به گسلش و پاسخهای جایگزین به رویدادهای تصویرسازی شده پیشین و گفتوگو درباره ارتباط مؤثر است.
ارائه یک مراقبه در راستای افزایش مهربانی به خود و دیگران ،بحث درباره راهبردهای بهبود عمل ،تعهد اعضا

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تابآوری مادران دارای...
دهم

93

بر انجام هدف جدید ،ارزیابیهای پس از درمان .هدف :به اعضای گروه فرصتی داده میشود که جلو بیایند و
رفتارهای جدید مبتنی بر ارزش ها را تمرین کنند و از گروه بازخورد بگیرند ،موانع بالقوه و راهبردهای
برنامهریزیشده بررسی میشوند؛ که همین امر منجر میشود اعضا اعمال متعهدانه را باوجوداین موانع ،دنبال
کنند.

در این پژوهش برای آزمون فرضیههای پژوهش از آمارههای توصیفی شامل میانگین و
انحراف معیار و استنباطی شامل تحلیل واریانس آمیخته بر اساس رعایت مفروضهها استفاده شد.
دادهها با کمک نرمافزار آماری  spssنسخه  21تحلیل شدند.

یافتهها
میانگین سنی در دو گروه آزمایش و گواه به ترتیب  99/20و  94/10و انحراف معیار سنی در
گروه آزمایش  1/09و در گروه گواه  1/99به دست آمد.
جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیر تاب آوری و مولفه های آن را در دو گروه
آزمایش و گواه در دو زمان پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش و خرده مقیاسهای آن به تفکیک گروه و مرحله آزمون
متغیر

گروه

پیشآزمون
میانگین

شایستگی فردی

شایستگی اجتماعی

حمایت اجتماعی

انحراف
معیار

پسآزمون
میانگین

انحراف
معیار

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

آزمایش

29/99

2/49

91/19

4/09

91/90

9/99

گواه

21/49

9/99

20/19

9/96

20/19

9/02

آزمایش

12/90

1/99

16/40

2/19

21/19

9/66

گواه

19/19

1/66

14/90

4/22

11/09

4/02

آزمایش

11/40

1/11

29/20

9/90

گواه

11/99

1/10

19/19

4/99

29/49
19/19

9/92
9/11
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1/14

انسجام خانواده

آزمایش
گواه

9/99
1/69

1/11

ساختارها و سازههای

آزمایش

1/19

1/90

14/99

فردی

گواه

9/19

1/66

6/10

آزمایش

91/19

9/04

61/20

9/02

گواه

94/49

9/64

99/99

9/64

تابآوری کل

6
9/19

1/16
1/99

6/49
9/10

2/09
1/42

1/19

11/10

9/92

2/10

10/20

2/11

101/19

2/66

99/99

9/46

همانطور که در جدول  2مشهود است نمرات گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به
پیشآزمون کاهش داشته است.
بهمنظور تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش تابآوری در مادران
دارای کودک کم توان ذهنی از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .برای استفاده از این
روش ابتدا مفروضههای تحلیل کوواریانس بررسی شد تا در صورت تحقق این مفروضهها از
روش مذکور برای تحلیل دادههای مربوط به این فرضیه استفاده کرد .برای بررسی همگونی
واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون از آزمون همگونی واریانسها لوین استفاده شد .آزمون
لوین محاسبهشده در مورد هیچیک از متغیرهای موردبررسی ازلحاظ آماری معنادار نبود .مؤلفه
شایستگی فردی ( F=0/11و  ،)P=0/49شایستگی اجتماعی (F=1/14و  ،)P=0/11حمایت
اجتماعی ( F=9/29و  ،)P=0/01انسجام خانواده ( F=1/22و  ،)P=0/29ساختارها و سازههای
فردی ( F=9/11و  )P=0/09و تابآوری کلی ( F=9/11و )P=0/09؛ بنابراین مفروضه
همگونی واریانسها نیز رد نشد .مفروضه دیگر روابط خطی بین متغیرها است .میان متغیر همگام
(نمره پیشآزمون مؤلفه شایستگی فردی) و متغیر وابسته (نمره پسآزمون مؤلفه شایستگی
فردی) با ضریب خطی  0/29رابطه خطی وجود دارد .میان متغیر همگام (نمره پیشآزمون مؤلفه
شایستگی اجتماعی) و متغیر وابسته (نمره پسآزمون مؤلفه شایستگی اجتماعی) با ضریب خطی
 0/22رابطه خطی وجود دارد .میان متغیر همگام (نمره پیشآزمون مؤلفه حمایت اجتماعی) و
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متغیر وابسته (نمره پسآزمون مؤلفه حمایت اجتماعی) با ضریب خطی  0/49رابطه خطی وجود
دارد ،میان متغیر همگام (نمره پیشآزمون مؤلفه انسجام خانواده) و متغیر وابسته (نمره
پسآزمون مؤلفه انسجام خانواده) با ضریب خطی  0/14رابطه خطی وجود دارد .میان متغیر
همگام (نمره پیشآزمون مؤلفه ساختارها و سازههای فردی) و متغیر وابسته نمره پسآزمون
مؤلفه ساختارها و سازههای فردی با ضریب خطی  0/19رابطه خطی وجود دارد .میان متغیر
همگام (نمره کلی پیشآزمون تابآوری) و متغیر وابسته (نمره کلی پسآزمون تابآوری) با
ضریب خطی  0/41رابطه خطی وجود دارد؛ بنابراین پیشفرض خطی بودن روابط بین متغیرها
نیز برآورده شد .با توجه به برقراری مفروضههای تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده از این
آزمون مجاز خواهد بود.

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر تاب آوری به همراه مولفه های آن در پیش
آزمون و پس آزمون از آزمون کالموگروف – اسمیرنف استفاده شد که نتایج نشان داد
آماره  Zکالموگروف -اسمیرنف مولفه های شایستگی فردی در پیش آزمون ( )0/16و
در پس آزمون ()1/14؛ شایستگی اجتماعی در پیش آزمون ( )0/61و در پس آزمون
()1/09؛ حمایت اجتماعی در پیش آزمون ( )0/99و در پس آزمون ()0/61؛ انسجام
خانواده در پیش آزمون ( )1/06و در پس آزمون ()1/29؛ ساختارها و سازه های فردی
در پیش آزمون ( )0/94و در پس آزمون ( )0/96و آماره  Zکالموگروف-اسمیرنف
تاب آوری کل در پیش آزمون ( )0/11و در پس آزمون ( )0/92می باشد که با توجه به
معنی دار نبودن نتایج این آزمون می توان گفت که توزیع تمامی متغیرهای پژوهش در
پیش آزمون و پس آزمون نرمال می باشد.
جدول  .3تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی تأثیر زمان و گروه بر تابآوری و خرده مقیاسهای آن
متغیر

شایستگی فردی

منابع تغییر

میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

گروه

1410/291

1

خطا

116/122

21

زمان

190/099

1

F
90/292
24/114

سطح

اندازه

توان

معناداری

اثر

آماری

0/001

0/911

1

0/001

0/499

0/661
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خطا
زمان*

919/400

1

41/911

0/001

0/991

1

گروه

210

1

1/419

0/001

0/612

0 /1

خطا

449/122

21

زمان

911/099

1

خطا

299/999

21

گروه

شایستگی اجتماعی

حمایت اجتماعی

زمان*
گروه

224/299

1

22/969

0/001

0/441

گروه

169/191

1

14/211

0/001

0/990

0 /1

خطا

492/222

21

زمان

126/099

1

خطا

224/999

21

961/299

1

46/292

0/001

0/991

گروه

16/211

1

19/114

0/001

0/991

0/692

خطا

102/116

21

زمان

10/419

1

خطا

91/099

21

زمان*

11/109

0/001

0/402

0/619

9191/600

1

1/126

0/001

0/612

1

گروه

921/911

1

44/660

0/001

0/919

1

خطا

204/191

21

زمان

990/019

1

خطا

204/199

21

96/910

1

گروه

سازههای فردی

19/011

0/001

0/991

0/692

1

گروه

ساختارها و

91/691

0/001

0/112

0/001

0/669

زمان*

انسجام خانواده

112/199

21

زمان*
گروه

10/919

0/114

0/001

0/009

0/944

0/210

1

0/160
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تابآوری

گروه

1241/444

1

خطا

1212/044

41/919

زمان

4190

1

خطا

199/699

21

9919/099

1

زمان*
گروه

292/292
299/101

111/149

97
0/001
0/001

0/001

0/609
0/164

0/199

1
1

1

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،مقدار  Fبرای مؤلفه شایستگی فردی  41/99به
دست آمد که درسطح ( )P<0/001معنادار است ،برای مؤلفه شایستگی اجتماعی  22/96به
دست آمد که در سطح ( )P<0/001معنادار است ،برای مؤلفه حمایت اجتماعی  46/29به دست
آمد که در سطح ( )P<0/001معنادار است ،برای مؤلفه انسجام خانواده  1/12به دست آمد که
در سطح ( )P<0/001معنادار نیست ،برای ساختارها و سازههای فردی  10/11به دست آمد که
در سطح ( )P<0/001معنادار است و برای تابآوری کل  111/149به دست آمد که در سطح
( )P<0/001معنادار است .با توجه بهاندازه اثر محاسبهشده؛  99درصد تغییر در مؤلفه شایستگی
فردی 44 ،درصد تغییر در مؤلفه شایستگی اجتماعی 99 ،درصد تغییر در مؤلفه حمایت
اجتماعی 0/61 ،درصد تغییر در انسجام خانواده 21 ،درصد تغییر در مؤلفه ساختارها و سازههای
فردی و نیز  19درصد تغییر تابآوری کل ناشی از تأثیر متغیر مستقل (درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد) بوده است.
جدول  .4نتایج تحلیل بونفرنی در دو گروه آزمایش و گواه در سه زمان پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

شایستگی فردی

گروه

آزمایش
گواه

شایستگی اجتماعی

آزمایش

دوره

اختالف میانگینهای هر دوره
پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

9 /4

9/19

پسآزمون
پیشآزمون

__
2/12

-0/49
1/94

پسآزمون

__

0 /4

پیشآزمون

- 9 /1

1/69

پسآزمون

__

-2/19
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گواه

حمایت اجتماعی

آزمایش

گواه

انسجام خانواده

آزمایش
گواه

ساختارها و سازههای فردی

آزمایش
گواه

تابآوری

آزمایش
گواه

پیشآزمون

-0/99

- 1 /2

پسآزمون

__

-0/49

پیشآزمون

- 9 /1

-1/09

پسآزمون

__

-0/29

پیشآزمون

1/19

2/91

پسآزمون

__

0/94

پیشآزمون

-1/99

- 1 /1

پسآزمون

__

-0/49

پیشآزمون

- 1 /9

-1/19

پسآزمون
پیشآزمون

__
-9/14

-0/29
-9/29

پسآزمون

__

-1/19

پیشآزمون

-2/29

-2/99

پسآزمون

__
90/09

- 0 /4

پیشآزمون

-99/94

پیشآزمون

__
2/19

-2/29

پسآزمون

__

- 0 /4

پسآزمون

-9/99

همانگونه که در جدول  9مشاهده میگردد ،اختالف میانگین نمرهها در پیشآزمون و
پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه در طول زمان پایدار بوده و نشاندهنده ثبات تغییرات
در طول زمان است .همچنین نبود تفاوت معنیدار در مقایسه نمرههای پیگیری خرده مقیاسها
در مقابل پسآزمون نشاندهنده ثبات تغییرات در طول زمان است.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
تابآوری مادران دارای کودک کمتوان ذهنی بود .نتایج پژوهش نشان داد که درمان گروهی
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مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش تابآوری مادران مؤثر بوده است .با پژوهشهای عزیزی و
همکاران ( ،)1969مقتدایی و خوشاخالق ( ،)1964دهقانی ( ،)1964حبیباللهی و همکاران
( ،)2011آقایی و حیدری ( ،)2019سعیدی فر و همکاران ( ،)2019هوگس و همکاران
( ،)2019پینتو و همکاران ( ،)2019مبنی بر مؤثر بودن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش
تابآوری و انعطافپذیری روانشناختی همسو است.
تابآوری یک صفت روانشناختی ثابت و بادوام (وایو ،فردریکسون و تیلور،)2001 ،1
یک سبک مقابلهای پایدار (گریف و نولتینگ )2019 ،2و یک فرایند پویا است؛ که در آن
افراد باوجود تجارب آسیبزا یا مصیبتبار ،سازگاری موفق و مثبتی نشان میدهند (تورنتون و
سنچز2010 ،9؛ مارتین و مارش .)2014 ،4افراد تاب آور از بهترین مهارتها و منابع در دسترس
خود برای مشارکت فعال در محیط استفاده میکنند .لذا به نظر میرسد ،افزایش تابآوری در
بهبود و سازگاری موفقیتآمیز با مشکالت فردی و بین فردی مؤثر است .با توجه به رابطهای
که بین تابآوری و مشکالت بین فردی وجود دارد؛ لذا با استفاده از شیوهنامه درمان حاضر که
بر مشکالت بین فردی تأکید دارد قابلیت درمان پیدا میکند .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با
توجه به اینکه در طول مداخله از مهارتهای ذهن آگاهی ،پذیرش و گسلش شناختی برای
افزایش انعطافپذیری روانشناختی استفاده میکند و نتیجه انعطافپذیری روانشناختی چیزی
نیست جز افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد ارتباط باتجربهشان در زمان حال و آنچه در آن
لحظه برای آنها امکانپذیر است و به شیوهای عمل نمایند که منطبق باارزشهای انتخابشده
باشد .این تجربه در زمان حال به مراجعان کمک میکند تغییرات را آنگونه که هست تجربه
کنند ،نه آنگونه که ذهن میسازد .درواقع از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانایی
مادران دارای کودک عقبمانده ذهنی در پاسخهای سازگارانه و تاب آور به رویدادهای
زندگی در حضور افکار و احساسات تهدیدکننده که منجر به انعطافناپذیری روانشناختی و
1. Waugh, Fredrickson & Taylor
2. Greeff, & Nolting
3. Thornton & Sanchez
4. Martin & Marsh
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عدم تابآوری آنها در برخورد با مشکالت همراه با مراقبت از کودک کمتوان ذهنی است،
افزایش میدهد.
یافتههای دیگر پژوهش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش شایستگی فردی
و اجتماعی از خرده مقیاسهای تابآوری در مادران دارای کودک کمتوان ذهنی بود .میتوان
گفت ،شایستگی نیازی روانشناختی است که برای پیگیری و تسلط بر چالشهای بهینه ،انرژی
و انگیزش الزم را فراهم میکند (میرزایی ،کیامنش ،حجازی و بنی جمال .)1961 ،شایستگی
فردی به معنی تحقق توانمندیهای فرد و ایفای نقش به بهترین صورت ممکن است که
اعتمادبهنفس باال و عزتنفس از عوامل و محورهای کلیدی آن بهحساب میآیند ،از سوی
دیگر شایستگی اجتماعی ،برخورداری از یک سود اجتماعی باالست .فردی که به لحاظ
شایستگی و کفایت اجتماعی در سطح باالیی باشد ،قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران
را دارا است که از عوامل مشخص سالمت روان است (شیرازی .)1964 ،یکی از مراحل مهم در
بیشتر مشاورهها ،بهخصوص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،به عهده گرفتن مسئولیت درمان
توسط مراجع است ،مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد با دادن تکلیف مناسب و کار روی
ارزشها ،انعطافپذیری ،شفافسازی ارزشها و بحث روی این موضوع که تغییر امکانپذیر
است و همچنین انجام موفقیتآمیز تمرینات مختلف ،میتواند مسئولیت افراد را در جهت تحقق
توانمندیهای آنها و ایفای نقش خود به بهترین حالت ممکن در جهت باال بردن اعتمادبهنفس
و عزتنفس و در پی آن شایستگیهای فرد برای ارزش قائل شدن برای خود و افزایش
انعطافپذیری روانشناختی ،افزایش دهد.
ازآنجاکه شایستگی اجتماعی با شایستگی فردی ارتباط دوسویهای میتواند داشته باشد ،در
پی فرا یند درمان با افزایش و بهبود شایستگی فردی مادران دارای کودک ناتوان ذهنی بالطبع
شایستگی اجتماعی آنها نیز بهبود خواهد یافت .چراکه مادران در طول فرآیند درمان ،با انجام
تمرینات مناسب و تبادل تجربیات بین گروهی مسئولیتشان را در ایجاد رابطه با دیگران افزایش
داده و در پی آن میتوانند با برقراری تعامالت اجتماعی و ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران،
کفایت و شایستگی اجتماعی خود را تا سطح قابلتوجهی افزایش دهند.
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نتیجه دیگری که از پژوهش حاضر به دست آمد اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد
برافزایش میزان حمایت اجتماعی در مادران دارای کودک کمتوان ذهنی بود .این یافته با
پژوهش هاشمیان ( ،)1964مبنی بر اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک
حمایت اجتماعی و رضایت جنسی زنان نابارور همسو است .در تبیین نتایج حمایت اجتماعی
میتوان به این نکته اشاره نمود که حمایت اجتماعی به مراقبت ،محبت ،عزت ،تسلی و کمکی
که سایر افراد یا گروه به فرد ارزانی میدارند گفته میشود .در حمایت اجتماعی تنها تعدد
رابطهها مطرح نیست ،بلکه کیفیت آن نیز مطرح است ،چراکه از منابع گوناگونی نظیر خانواده،
اقوام و دوستان ،یا سازمانهای اجتماعی به دست میآید (سارا فینو 1611 ،به نقل از
حیدرآبادی ،یعقوبی دوست و شاهون وند .)1962 ،در تبیین این یافته میتوان اظهار کرد در
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مسئله اصلی پذیرش فعاالنه و آگاهانه تجارب ناخوشایند زندگی
است .بدون اینکه فرد بیجهت برای تغییر شرایط زندگی خود تالش کند و یا سعی در تحمل
شرایط ناخوشایند داشته باشد .در اینجا مادران دارای حمایت اجتماعی پایین یاد میگیرند
چگونه فعاالنه و مشتاقانه با عواطف و خاطرات و احساسات و افکار خود روبرو شوند .در این
شرایط و تحت حمایت گروه ،انعطافپذیری را میآموزند .به عبارتی ازآنجاکه هدف این نوع
درمان افزایش آزادی روانشناختی افراد است ،فرد خود را از تجارب ناخوشایند گذشته رها
می کند .چون افزایش توجه و آگاهی نسبت به افکار ،هیجانات و تمایالت عملی از جنبههای
مثبت پذیرش و تعهد است ،باعث هماهنگ شدن رفتارهای سازگارانه و حالتهای
روانشناختی مثبت میشود و حمایت اجتماعی و درنتیجه کیفیت زندگی را بهبود میبخشد.
یافته دیگری از پژوهش حاضر نشان داد ،درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش
انسجام خانواده اثربخشی قابلتوجهی نداشته است .در تبیین نتایج انسجام خانواده میتوان گفت
انسجام بهعنوان یکی از ساختارهای پرنفوذ خانواده ،احساس همبستگی ،پیوند و تعهد عاطفی
است که اعضای یک خانواده نسبت به هم دارند (اولسون ،)2011 ،1باال بودن انسجام در
خانواده به این معنا است که تعهد ،همدلی و پیوند عاطفی بین اعضا باال است و اینکه اعضا
1. Olson
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نسبت به ارزشها و عالیق یکدیگر حساس هستند و به آنها اهمیت میدهند (سامانی و زارع،
 .) 2001وقتی اعضای خانواده به همدیگر تعهد داشته باشند و احساس کنند که با همدیگر
صمیمی هستند و احساس نزدیکی و داشتن تکیهگاه امن و محکمی کنند ،باعث میشود در
برابر مسائل و مشکالت شانه خالی نکنند و خود را متعهد به حل مشکالت بین فردی بدانند و
درنتیجه به همدیگر کمک کنند تا مشکالت را بهخوبی حل نمایند (مدرسی ،زاهدیان و هاشمی
محمدآباد .)2011،در خانوادههایی که کودک کمتوان ذهنی وجود دارد ،به دلیلی اشتغالی که
پدر خانواده دارد و عمالً در طول روز حضور فیزیکی در خانه ندارد ،همین عدم حضور وی
باعث ایجاد مشکالت و گرفتاری نقش برای مادر خانواده میشود؛ و بهمرورزمان همین عامل
در زندگی مشترک والدین اثرهای منفی میگذارد .لذا در کنار هم بودن والدین باعث میشود
تقسیمکار راحتتر صورت گیرد و بتوانند مفیدتر با مسائل و مشکالت زندگی و مراقبت از
کودک کمتوان ذهنی خود روبهرو شوند (نظری و بیرامی ،)2006 ،از عوامل دیگری که بر
انسجام خانواده تأثیر میگذارد فشارهای اقتصادی و کمبود منابع مالی خانواده است .ازآنجاکه
خانوادههای دارای کودک کمتوان ذهنی با این مشکالت دستوپنجه نرم میکنند ،همین
فشارها تغییرات شناختی ،عاطفی و رفتاری را در پی خواهد داشت و کمبود منابع مالی بهتدریج
خصومت بین والدین را افزایش میدهد و با افزایش خصومت ،گرما ،صمیمیت و کیفیت خوب
در خانواده کاهش مییابد و روابط بین اعضا بیثبات میگردد (کارلسون ،اسپری و لوئیس،
 ،1641ترجمهی نوابی نژاد .)2010 ،با توجه به موارد مطرحشده و تأثیرگذار بر انسجام و
همبستگی خانواده میتوان چنین اظهار نمود ،درمان پذیرش و تعهد بر انسجام خانواده تأثیر
مثبت و معناداری ندارد ،چراکه برای افزایش همبستگی خانواده تنها کار کردن روی مادران
مؤثر نیست و همکاری و مشارکت پدران نیز تأثیر به سزایی خواهد داشت.
نتیجه حاصل از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ساختارها و سازههای فردی از
دیگر مؤلفههای تابآوری ،نشان داد که مداخله گروهی پذیرش و تعهد موجب افزایش
سازههای فردی شده است .میتوان گفت ساختار فردی یک نظام کنترل ادراک است و در
وضعیتی که ساختار فردی در سطح باالیی باشد ،شاهد یک خودآگاهی باالیی هستیم و فرد
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خود را میشناسد و میتواند از خود ،هویت خود و ساختار فردی تعریفی جامع و دقیق داشته
باشد .فرایبورگ و همکاران ( ،)2009ساختار فردی را بااحساس امید به آینده و عزم و اراده
همراه میدانند .در ضمن ،فردی که از یک ساختار فردی مستحکم و باالیی برخوردار باشد،
سالمت روان را برای خود تضمین میکند (شیرازی و الیی .)1964 ،همانطوری که در
تابآوری فرایبورگ و همکاران ( )2009آمده ،ساختارها و سازههای فردی شامل تنظیم قوانین
و قواعد مناسب با شرایط ،برنامهریزی برای انجام کارها و زمان و تعیین هدفی مشخص است.
برای تبیین یافته فوق میتوان گفت در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پذیرش شرایط زندگی
و افزایش آگاهی تأکید میشود و فرد اهدافی را برای خود تعیین میکند که در ضمن درمان
گروهی با فنون درمانی مناسب و با کمک اعضا تالش خود را در جهت رسیدن به آنها به کار
میگیرد.
نتایج حاصل از اثربخشی درمان گروهی در مرحله پیگیری نشان داد ،درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد برافزایش تابآوری مادران دارای کودک کمتوان ذهنی باگذشت زمان تأثیر
درمانی خود را حفظ کرده است.
بهطور خالصه میتوان گفت در این پژوهش ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهواسطه
آموزش مهارت ذهن آگاهی (شامل تمرینهای شستشوی ظرف به شیوهی ذهن آگاهانه ،راه
رفتن ،نوشین ،غذا خوردن یا باغبانی به شیوهی ذهن آگاهانه) به مادران ،به آنها کمک کرد.
بودن در زمان حال را تجربه کنند و به کمک تنفس و آگاهی بدن و پذیرش افکار بدون
قضاوت و داوری در مورد آنها ،به این نکته پی ببرند که افکارشان پیش از آنکه بازتابی از
واقعیت باشند ،افکاری ساده هستند و این افکار منفی و اضطرابآور ضرورتاً صحیح نیستند.
درواقع؛ در درمان گروهی به کمک ذهن آگاهی به مادران کمک شد بهجای اینکه تالش
کنند محتوای افکار منفی ناشی از شرایط و مشکالت موجود را تغییر دهند ،رابطه خود را با
افکارشان تغییر دهند و از این طریق ،از ذهن روزمره و خودکار متمرکز برگذشته و آینده
رهاشده و با بودن در زمان حال ،تالش کنند ،آرامش بیشتری را تجربه کنند .در ادامه درمان،
با باال بردن آگاهی مادران از تجربیات درونی منفیشان و هنگامیکه آنها توانستند افکار را
فقط بهعنوان یک فکر و احساسات را فقط بهعنوان احساسات ببینند و آنها را ارزشگذاری یا
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قضاوت نکنند ،به آنها تأکید شد ،هرگونه اقدام در راستای اجتناب یا کنترل افکار و احساسات
منفی حاصل از مشکالت را رها کنند و با پرداختن به رفتارهایی که در راستای اهداف و
ارزشهای تعیینشده در جلسه درمان گروهی توسط خود آنها (از طریق کاربرگ اهداف
ارزشمند) در حوزههای مختلف فردی صورت گرفته ،پیشبینی موانع بالقوه اقدام برای رسیدن
به هدف (از طریق کاربرگ ارزیابی موانع) ،بهکارگیری تمثیلها (هیوالها در اتوبوس و
بازاریاب) و آموزش فنون گسلش و تمرین این مهارتها در جهت برطرف کردن این موانع و
درنهایت ،تعهد بر انجام رفتارهایی در راستای دستیابی با اهداف و ارزشهای تعیینشده و
پیگیری مداوم آن ،در جهت رسیدن به آرامش و شادکامی ناشی از آن قدم بردارند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان طوالنی بودن مقیاس تابآوری را نام برد که
پاسخگویی را برای آزمودنیها دشوار میکرد ،برگزاری جلسه درمان توسط خود پژوهشگر و
امکان سوگیری در نتایج پژوهش ،محدود بودن نمونه پژوهش به مادران دارای کودک
کمتوان ذهنی پسر و صرف ًا آموزش پذیر در مقطع ابتدایی و دشواری تعمیم دادن یافتههای
حاصل از نمونه به جامعه پژوهش و همچنین مدتزمان محدود سهماهه برای اجرای پیگیری که
ممکن بود اثربخش بودن درمان را درگذر زمان بهخوبی نشان ندهد .لذا ،پیشنهاد میشود برای
کاهش مشکالت در پژوهشهای آینده از حجم نمونه باالتر جهت تعمیمیافتههای پژوهش،
ابزارهای گردآوری دادههای کوتاهتر برای جلوگیری از خطاهای پاسخگویی و برنامه پیگیری
با مدتزمان بیشتر برای نشان دادن پایداری اثربخش درمان گروهی در طول زمان ،استفاده
شود .همچنین پیشنهاد میشود ،به دلیل نقش پررنگ خانواده و اعضای آن در جهت حمایت و
جهتدهی به کودک خصوصاً کودک کمتوان ذهنی ،سایر پژوهشگران از طریق جلسات
گروهی مشابه سایر افراد خانواده منجمله پدران را مورد تشویق قرار داده و راهکارهای مناسبی
را در جهت پذیرش و کاهش مشکالت موجود خانواده به آنها آموزش دهند.
سپاسگزاری

از تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاریرساندن ،خصوصاً مسئولین اداری
آموزشوپرورش دزفول ،مدیر آموزشگاه استثنایی و مادران کودک کمتوان ذهنی ،کمال
تقدیر و تشکر را داریم.
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