Knowledge & Research in Applied Psychology
Vol 21. No. 1 (Continuous No. 79)- spring 2020

PP: 84-92

The Effect of
Treatment Based on Acceptance and Com
mitment (ACT), on Resiliency and
Dysfunctional Attitudes of MS Female
Patients in Tehran

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
)79  (پیاپی،1399  بهار،1  شمارۀ،سال بیستویکم
84-92 صص

،)ACT( بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
بر تابآوری و نگرشهای ناکارآمد زنان مبتال به
اماس شهر تهران
زینب کاویانی

Zeinab Kaviani. PhD Student
Department of Pesychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad
University, Ahvaz, Iran.

Saeed BakhtiarPoor. Ph.D.
Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz
Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

AliReza Heidarie. Ph.D.
Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch,
Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

Parviz Askary. Ph.D.
Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz
Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

Zahra Eftekhar. Ph.D.
Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz
Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

Abstract
The aim of this study was to investigate the
effectiveness of acceptance and commitment
therapy on the resilience and dysfunctional
attitudes of women with MS in Tehran. The
research method was pre-test and post-test and
the statistical population of this study was all
women with MS with high dysfunctional attitude
and low resiliency referred to the department of
ambulatory patients in Kahrizak in 2017. The
sampling method was purposive. Research tools
included Conner and Davidson Resiliency
Questionnaire (2003) and Dys, Weisman & Beck
Dysfunctional
Attitude
Questionnaire
(1997).Subjects were randomly divided into two
experimental
and
control
groups.
the
experimental group underwent 8 sessions of 90
minutes of psychotherapy. But the control group
received no intervention. Data were analyzed
using multivariate analysis of covariance
(MANCOVA). The results showed a significant
difference (p <0.000) in the experimental group
after the implementation of psychotherapy. The
results showed the effect of acceptance and
commitment therapy on increasing resilience and
reducing inefficient attitudes of MS patients.
Keywords:treatment based on acceptance and co
mmitment ( ACT ), resiliency, dysfunctional
attitude, Women, multiple sclerosis (MS).
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مقدمه
،ولتیپگگا اسگگزیروزی

در خصوص نقش ،تغیر تاب زوری در تحما و بهبود برخگی
(( ،)Multiple Sclerosisاماس) ی گ

بیماری ،ز،ن و ناتوانکننده با پیا،دهای اقتصادی و اجتمگایی

بیمگاریهگگا نتگگایج نشگگان داد کگگه نوجوانگگان ،بگگتی بگگه ییئگگم
افسردگی و یا دیار ،شزیت یاطفی یگا رفتگاری تگابزوری
پگگایینتگگری داشگگتند ( .)Feeney, 2012درواقگگ تگگابزوری

قاباتوجه است .هزینههای اجتمایی ،رتبط با اماس بگه دلیگا
طول ،دت زیاد ،از دسگتدادن زودهناگام بگازدهی ،نیگاز بگه

ناونای برخورد ،وفقیتز،یز فرد با نالشهگای زنگدگی در

،سایدت در فعالیتهای روز،ره و در،انهگای تعگدیاکننگدة

هناگگام روی گارویی بگگا اسگگترس و ی گا زس گیب ،اسگگت؛ نمریگگة

ایمنی و ،راقبتهگای سگی،تی ننگد نمگا،ی بسگیار با سگت.

تاب زوری بر جنبه های قوی ،قابیه با زسیبها ساخته شگده و

بیماری اماس استقیل و توانایی فرد برای ،شگارکت ،گثرر در

توانایی فرد بگرای کنگار ز،گدن بگا خطگر و ،شگزیت اسگت
( .)Meyers, 2011ارتقاء تابزوری ،نجر به رشد افراد در بگه

خانواده و اجتماع را تهدید ،گیکنگد و بیمگاران را بگه سگوی
فقدان احساس شایستای و اطمینان از خود سگو ،گیدهگد.

دست زوردن تفزر و ،هارتهای خود،دیریتی بهتگر و دانگش

این بیماری اغیب در سالهگایی رخ ،گیدهگد کگه فگرد از زن

بیشتر ،یشگود (( .)Farahani & Heidari, 2018

سالها انتمار سی،تی دارد و با ایجاد بیماری ،اطمینان فگرد از

 ،)2013تابزوری را بهینوان توانایی یبگور از دشگواریهگا و
غیبه بر شرایط زندگی تعریف ،گیکنگد .بگا توجگه بگه تثکیگد

Friedman,

بدن و سی،تیاش ،خدوش ،یشود .اززنجاکه بیمگاری اماس
،یتواند هر بخشی از سیستم ایصاب ،رکزی را تحگت تگثریر

،تخصصان بر ز،وختنی بودن ،هارت های گوناگون تاب زوری

قرار دهد ،ییئم و نشانههایی که در این بیماری بروز ،یکنگد

و نیز با توجه به اینزه ز،وزش ،داخیت روانشناسگی ،ببگت

بسیار ،تنوع است .به این دلیا گاهی به این بیماری «بیمگاری

ییوه بر زنزه شادکا،ی را افزایش ،یدهگد، ،نجگر بگه تفزگر

هزارنهره» گفته ،گیشگود (.)Soleimani & Tajedini, 2016

خوشبینانه و کاهش افسردگی ،یشود، ،یتوان دریافگت کگه
با انجام ،شاوره و ،گداخیت روانشناسگی ،گیتگوان ییئگم

نزتة ،هم دربارة بیماری اماس این است که طی دو دهه اخیر
روند رو به رشدی داشته است .ییت شیوع ،شخص نیسگت،

بیمگگگاری را تسگگگزین داد ،پیشگگگرفت زن را کنگگگدتر کگگگرد،

ا،ا بدون تردید یوا،ا ،حیطی ازجمیگه اسگترسهگا بگیتگثریر

توانمندیهای شخص را حفظ نموده و ارتقگا بخشگیده و بگه

نیستند و شزی نیست که استرس و یوا،ا روانگی در تشگدید

بیمار ا،زان داد تا ی رونگد طبیعگی و یگادی را در زنگدگی
دنبگال کنگد (Elis, ( .)Samani, Jokar& Sahragard, 2007

بیماری و بروز حمیت جدید نقش بسزایی دارنگد .بگر طبگ
،طالب یادشگده ،بگرای بیمگاران اماس زنچگه بگیش از دارو و

 )2005بنیانگذار در،ان یقینی  -هیجانی و رفتگاری، ،عتقگد

در،گانهگای پیچیگده توصگیه ،گیگگردد ،دوری از اطگگطراب،

است بیماری روانی از افزار نادرست ناشی ،یشگود .یناصگر

MirHashemi & Najafi,

تشزیادهندة این افزار غیط باورهای غیریقینی هستند .ایگن

 .)2014پژوهش ها نشان داده اند که ارتباط بین سگی،ت روان

باورهگگا بگگه ایگن دلیگا غیریقینگی هسگگتند کگه غیر،نطقگی و
غیرتجربیاند ،یعنی واقعیت هگای زنگدگی فگرد زنهگا را تثییگد

استرس و تنشهای روانی اسگت (

و بیماری اماس ،عنیدار بوده است .طی ،طالعه ،عیوم شد که
 9/17درصد بیماران اماس ،شزیت جسمانی شگدید و 8/83

نمگیکننگگد ،همچنگین غیگر کگارکردی هسگگتند یعنگی بگگه فگگرد

درصد ،شزا شدید اجتمایی داشتند ،همچنگین افسگردگی و

زسیب های هیجانی و رفتاری وارد ،گیکننگد .در نمریگه بگ

اططراب شدید بگه ترتیگب در  2/11درصگد و  9/14درصگد

،ثلفه زسیب پذیری بهینوان نارش ناکارز،گد (ایتقگاد و بگاور

بیمگگاران ،شگگاهده شگگد (.)MirHashemi & Najafi, 2014
،بتییان به اماس از نرخ با ی ،شزیت روانی رنج ،یبرنگد،

غیر،نطقی) ،فهومسازی شده است که در ،قیاس نارشهگای
ناکارز،د یمییاتی شده اسگت (

،یزان با تری از افسردگی را تحما ،یکننگد ()Nejat, 2006

 .)2013اکت ارتباط بین افزار و احساسات ،شزازا را تغییگر

و نسبت به افراد ،بتی به سایر شرایط یصگبی و یگا جمعیگت

،یدهد تا افراد زنها را بهینوان ییئم ،رطگی در ننمگوده و

یمو،ی ،اططراب بیشتری را تجربه ،یکنند و کیفیت زنگدگی

حتی یاد بایرند که زنها را بیطرر (حتی اگر ناراحتکننگده و
ناخوشایند باشد) در کنند ( .)Hayes, 2006درواقگ اکگت

.)Van Dorn, De Boer, Van der Meche & Hitzen, 2003.

رویزرد بافت گرا است که با ،راج به نالش ،یپگردازد

پگایینتگری

دارنگد (2005 ،Siergert, Abernethy؛ Janssens,

ی

Kaviani, Hamid& Enaiati,
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تا افزار و احساسات خود را پذیرفتگه و نسگبت بگه تغییگرات
زم ،تعهگد شگود .هسگته اساسگی تغییگر در اکگت ،تغییگر در

بیزه افراد را به پگذیرش و زگگاه بگودن و ،شگاهدهگگر بگودن
نسگبت بگه خگود ،گیرسگاند (

Hayes, Strosahl& Wilson,

رفتارهای کی،ی درونی و بیرونی است .اکت ،عتقد است که
درگیر شدن با هیجانگات ،بایگب بگدتر شگدن زنهگا ،گیشگود

 .)2012درواق در،ان ،بتنی بر پذیرش تعهگد یگ رویزگرد
بافتگرا است که با ،راج به نالش ،یپگردازد تگا افزگار و

( .)Hayes, 2006به این ،عنا نیست که ،ا از ،راج بخگواهیم

احساسات خود را پذیرفته و نسبت به تغییگرات زم ،تعهگد

هر ،وقعیتی (،انند روابط توهینز،یز) را بپذیرد ،ا،ا بههرحگال

شود .در،ان ،بتنی بگر پگذیرش و تعهگد تغییگر در رفتارهگای

برخی شرایط باید نهایتاً پذیرفته شوند نون یمگیً هگیچ کگار

کی،ی درونی و بیرونی اسگت، )2006( Hayes .عتقگد اسگت

دیاری جز این نمگیتگوانیم انجگام دهگیم؛ بگرای ،بگال ،اگگر
خاطرات و رویدادهای گذشگته، ،راجگ را زشگفته و پریشگان

درگیر شدن با هیجانگات بایگب بگدتر شگدن زنهگا ،گیشگود؛
بنابراین به نمر هیز ایتقاد به ننین نیزی هسته اساسی تغییگر

نموده است ،او باید بپذیرد که ایگن اتفاقگات رخ داده و بایگد

در افراد است .البته بگه ایگن ،عنگا نیسگت کگه ،گا از ،راجگ

زنها را بپذیرد و احساساتش نسبت بگه وقگای را تغییگر دهگد.

بخواهیم هر ،وقعیتی (،انند روابط توهینز،یز) را بپذیرد ،ا،گا

قدم اول در در،ان نیگز شناسگایی حیطگه هگای قابگا تغییگر و
غیرقابا تغییر است .ترو،اهای گذشته نمونهای از ،گوارد غیگر

بههرحال برخی شرایط باید نهایتاً پذیرفته شوند نون یمگ ً
ی
هیچ کار دیاری جز این نمیتوانیم انجام دهیم .رازهای نهفته

Felecher,

در این شیوه در،انی بایب شده است بر اطگطراب ،سگی،ت

قابا تغییر بگوده کگه بهتگر اسگت پذیرفتگه شگود (
.)2012

روان ،افسردگی و سایر ،تغیرهای روان شناختی ازجمیه افزار

در تثیید ،طالب یادشده پژوهشی انجگام شگده کگه نتیجگه

ناکارز،گگد ،تثریرگگگذار باشگگد (

Hasinai, Ahadi, Fanni,

حاصگگا از زن نشگگان ،گگیدهگگد، ،یگگزان حمایگگت اجتمگگایی
ادرا شده ،راهبردهگای ،قابیگهای و تگابزوری ،بتییگان بگه

 .)Heidari& Mazaheri, 2014در،گان ،بتنگی بگر پگذیرش و
تعهد از توانایی خوبی در ،هار نارشهگا و ادراکگات فگرد در

بیماری اماس ،یتواند سی،ت روانی و جسمی زنها را تحگت

برابگگر پیش گا،دهای اسگگترسزای زنگگدگی برخگگوردار اسگگت و

تگثریر قگرار دهگد (

Ziaian, anstiss, Georgia, Baghurst,

یمیزرد زن این ننین است که در کا فزر ایجاد شده از ی

، .)Sawyer, 2012حققان زیادی در پی شناسایی یوا،ا ،ثرر
بگگر تگگابزوری بودنگگد .فگگر بگگر ایگگن اسگگت کگگه یوا،گگا

،وقعیت (افزار خودزیند ،نفی) تنها ی فزر است .وقتی فرد
از پرداختن به زن اجتنگاب کنگد یگا بهتگر باگوییم فگرار کنگد،

حمایت کننده ای وجود دارند که ،یتوانند واکنش به تجگارب

پذیرشی صورت نمیگیرد و اینجاست که به جگای گسگیش،

استرسزا و بییگای ،گز،ن را تبیگین کننگد (

Kaviani, et al,

ز،یختای ایجاد ،گیشگود (

&Abdollahi, Narimani, Ahadi

 .)2013از سگوی دیاگر باورهگای افگراد بگهخصگوص افزگار

)Abolghasemi, 2013؛ یعنی فزر به جای اینزه با فزر پاسخ

ناکارز،د در بیماری و تغییر باورهگای ،نفگی و ادراکگات زنهگا
،یتواند زندگی بهتر و سگازگاری بیشگتری بگه همگراه داشگته

داده شود ،واقعی دیده ،یشود و فرد با توجه به زن دست بگه
پاسگخ ،گیزنگد ( .)Khakbaz, 2014 & Dehghani, 2013بگا

باشد .از بین در،انهای روانشناختی ،وجود ،در،ان ،بتنی بگر

بهکارگیری این در،ان ا،ید و به دنبال زن تگابزوری در برابگر

در،ان رفتاری است که از ،هگارتهگای

،شزیت در فرد افزایش یافته طوری که با کاهش اطگطراب

ذهگگنزگگگاهی ،پگگذیرش و گسگگیش شگگناختی بگگرای افگگزایش

و افسردگی و درنتیجه بهبود وطعیت سی،ت فگرد ،یمیزگرد

پذیرش و تعهد ،ی

انعطافپذیری روانشناختی اسگتفاده ،گیکنگد (
 .)Heidari, 2018فر

& Farahani

او بهتگگر ،گگیشگگود (

Jiaxi, Lüking, Daniel, Buhrman,

اصیی در،ان پذیرش و تعهد از ایگن

 )&Andersson, 2015و از نمگر شگناختی نیگز توانگایی اخگذ

قرار است که بخش قابگاتگوجهی از پریشگانی روانشگناختی

تصمیمات در او بهبود ،ییابد .پژوهشها نشان داده است که

جزء بهنجار تجربه انسان است در این روش تغییر بهصگورت

نقش باورهای ،نفی افراد در بیماری و تغییر باورهگا ،نفگی و

غیر،ستقیم انجام ،ی شگود .بگرخیف در،گان هگای شگناختی-
رفتاری که ،ستقیماً بر تغییر افزار و احساسگات ،گی پردازنگد

ادراکات زنها ،یتواند زندگی بهتگر و سگازگاری بیشگتری بگه
همراه داشته باشد .در،ان ،بتنی بر پذیرش و تعهد از توانگایی

در،ان پذیرش و تعهد به تغییر افزار و احساسات نمیپردازد،

خوبی در ،هار نارش های ناکارز،د و ادراکات فگرد در برابگر
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پیشا،دهای استرسزای زندگی برخوردار است .در،ان ،بتنگی

،بتی به اماس با گروههای بیشتر برای رسیدن به یگ

بر پگذیرش و تعهگد در ز،ینگههگای ،ختیفگی نگون افگزایش

ییمی به،نمور استفاده از این نوع در،ان در بیماران ،بگتی بگه

Rajabi & YazdKhasti, 2014., Mahishika,

اماس ح ،یشد .لذا فرطگیههگای پگژوهش یبگارتانگد از:
 -1ارربخشی در،ان ،بتنگی بگر پگذیرش و تعهگد بگر افگزایش

تگابزوری (

)2010., Amanda, 2015؛ ،ثرر بگوده اسگت .یگیوه بگر ایگن

اجمگاع

در،ان ،بتنی بر پگذیرش و تعهگد جایاگاه ،ناسگبی در بهبگود

تابزوری در زنان ،بتی به اماس ،راجعگهکننگده بگه کهریگز

،شزیت روانپزشزی ناشی از بیماریهای جسمی پیدا کرده

تهران بود-2 .ارربخشی در،ان ،بتنی بگر پگذیرش و تعهگد بگر

& A-tjak, Davis, Morina, Powers, Smits,

کگگاهش ناگگرشهگگای ناکارز،گگد در زنگگان ،بگگتی بگگه اماس

اسگگت (

 ،)Emmelkamp, 2015نتایج ،طالعات اخیر نیز بیگانار تگثریر
در،ان ،بتنی بر پذیرش و تعهد بر هیجانات ،نفی ،افسگردگی،

،راجعهکننده به کهریز

استرس و اططراب ادرا شده در بیماران ،بتی به اماس بگوده

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :طرح پژوهش از نوع

ارائه شده پژوهشهایی صورت گرفته که به طور خیصگه بگه
نتایج زن ،گیپگردازیم ،)Farahani & Heidari, 2018( :طبگ

زز،ایشی با پیشزز،ون و پگ زز،گون و گگروه کنتگرل اسگت.

است ( .)Zavari Zareh & Ebrahimi, 2016در تثیید ،طالگب

تهران بود.

جا،عة ز،اری یبارت است از تمام زنان ،بتی به اماس کگه در

تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدند که در،ان ،بتنی بگر

سال  1396به بخش بیماران سرپایی ،رکز کهریگز ،راجعگه
داشتند .با توجگه بگه ،حگدودیت ز،گاری ،نمونگههگا بگا روش

Rajabi

نمونهگیری هدفمند انتخاب و زز،ودنیها بهطگور تصگادفی و

 ،)&Yazd Khasti, 2014نیز طب تحقیقات خود تثکید دارند
این در،ان همچون در،ان شگناختی رفتگاری بگهخگوبی یمگا

انحراف ،عیار پایینتر در پرسشنا،ة

پذیرش و تعهد بایب کاهش اططراب ،افزایش تگابزوری و
بهبود کیفیت زندگی افراد ،بتی بگه اماس ،گیشگود( .

،یکند و در،ان ،ثرری بگرای کگاهش اطگطراب و افسگردگی
زنان ،بتی به اماس است )Mahishka, 2010( .و (

بر اساس داشتن نمرة ی

تابزوری  Cooner & Davidsonو ی انحراف ،عیار بگا تر
در پرسشنا،ة نارشهای ناکارز،د داس ،در دو گگروه در،گان

Amanda,

،بتنی بر پذیرش و تعهد ( 15نفر) و گگروه کنتگرل ( 15نفگر)

 ،)2015نیز به طرقی دیار بیان ،یدارند افزایش تگابزوری و
تحما و ارتقای کیفیت زندگی به کم ایگن در،گان ،بایگب

قرار داده شدند .افراد در گروهها از نمر سایر ،گوارد ازجمیگه
گرفتن داروهگای ،خصگوص بیمگاری اماس ،همتگا شگدهانگد.

بهبود کیفیت زندگی بیماران اماس ،یشود .در پژوهشی دیار

اطییاتی در ،ورد نوع در،ان ،نحوه حضگور زنهگا در جیسگه،
تعداد و ز،ان جیسات به بیماران داده شد .رازداری بگهینگوان

 ،)Abdollahi & MoradiJo, 2014دریافتند که در،گان ،بتنگی

اصگگیی اساسگگی در در،گگان توطگگی داده شگگد و در نهایگگت

بر پگذیرش و تعهگد بگر کگاهش افزگار ناکارز،گد و پریشگانی
بیماران ،بتی به اماس ،ثرر است .طبگ پگژوهش ( & Zinati

،راجعانی که رطایت خود را برای شرکت در گروههگا ایگیم

(

Sheiday Aghdam, Shamsedini, Abbasi, Yusefi,

 ،)FaaleKar, 2017نتایج نشاندهندة تگثریر در،گان ،بتنگی بگر

کردند انتخاب شدند .گروه زز،گایش 8 ،جیسگة روان در،گانی
،بتنی بر پذیرش و تعهد را هر هفته ی جیسگة  90دقیقگهای

پذیرش و تعهد بر کاهش افزار ناکارز،د ،نفی و نارانی و نیز

دریافت کرد ،ا،ا گروه کنترل ،داخیهای دریافت نزرد، .قیاس

کاهش یدم تحما بیتزییفی ،یشود، .زیت یمده این روش

نارش های ناکارز،د داس و تابزوری کانر و دیویدسگون در

نسبت به روان در،انیهای دیاگر در نمگر گگرفتن جنبگههگای

دو ،رحیة پیشزز،ون و پگ زز،گون در دو گگروه زز،گایش و

انایزشی به همراه جنبههای شناختی برای تثریر و تداوم بیشتر

کنترل اجرا شد.

ارربخشی در،ان است .با توجگه بگه جدیگد بگودن ایگن روش
در،گگانی طگگرورت بررسگگی ارربخشگگی زن بگگر جنبگگههگگای

ابزار سنجش
مقی اس نگ رشه ای ناکارآم د ( Dysfunctional attitude

روانشناختی کم کننده به ارتقا سی،ت روانی بیماران اماس
همچون تاب زوری و کاهش جنبگه هگای تشگدیدکنندة ییئگم

، :)scaleقیاسی خود گزارشی است ،برای سنجش نارشهگا،

بیماری ،انند تفزرات ناکارز،د ،در بهبود کیفیت زندگی زنگان

طرحوارهها و یقاید ،نفی کگه توسگط (

Waizman & Beck,
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 )1978فراهم شده است .این ،قیاس دارای  40سثال و نهار

،راجعه داشتند ،بود .با توجه به ،حدودیت ز،اری ،نمونه ها با

زیر،قیاس است .روش نمرهگذاری به این صورت اسگت کگه

روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،زز،ودنیها بگهطگور

هر پاسخ زن نمرهای از ( )1کا،یً ،خالف تا ( )7کا،یً ،وافگ
،گگگگیگیگگگگرد .البتگگگگه در ،گگگگورد ،گگگگادههگگگگای ،37 ،40

تصادفی در گروه ها جای گرفتند .زز،ودنیها بر اساس داشتن
نمرة ی انحراف ،عیار پایینتر در زز،ون تگابزوری و یگ

سگایر

انحراف با تر از ،عیار در زز،ون نارش های ناکارز،گد در دو

،وارد است .طرایب پایایی این ،قیاس با اسگتفاده از طگریب

گروه در،ان ،بتنی بر پذیرش و تعهد ( 15نفر) و گروه کنترل

زلفای کرونباخ ،عادل  84تا 92درصد ربگات درونگی کگافی را

( 15نفر) قرار گرفتند .افراد از نمر سگایر ویژگگیهگا ازجمیگه

نشگگان داده اسگگت ( .)Kaviani, et al, 2013طگگریب زلفگگای
کرونباخ برای زز،ون نارش های ناکارز،د داس ، 0/76حاسبه

قرار گرفتن در ،عر داروهگای ،خصگوص بیمگاری اماس،
همتا شدند .اطییاتی در ،ورد نوع در،ان ،نحوه حضور زنهگا

شده است که نشاندهندة ،طیوب بودن زن است.

در جیسه ،تعداد و ز،ان جیسات به بیماران داده شد .رازداری

 35،30،29،24،17،12،6،2نمره گذاری ،اده ها بگریز

نمونگگه از سگگثا ت ایگگن ،قیگگاس یبگگارت اسگگت از:

بهینوان اصیی اساسی در در،ان توطی داده شد و در نهایگت

یگ

همین که شروع بگه شگناخت ،گردم کنیگد ،بیشگتر زنگان قابگا
تثییدند.

،راجعانی که رطایت خود را برای شرکت در گروههگا ایگیم
کرند انتخاب شدند .پ از اجرای جیسات گروه در،گانی بگه

پرسشنامة تابآوری کانر و دیویدسون، :قیاس تابزوری

،گگدت  8جیس گة هفتاگگی ،هفتگگهای  2جیس گة  90دقیقگگهای را

کانور و دیویدسون ( ،)2003شا،ا  25گویه اسگت .بگرای هگر

دریافت کردند برای گروه شرکتکننگده در در،گان ،جگدداً از

سثال ،طیف درجهبندی پنج گزینهای (کا،یً نادرست تا همیشه

هر دو گروه پ زز،ون به یما ز،د .تجزیهوتحییا دادههگا بگا

درست) در نمر گرفته شده که از صفر (کا،یً نادرست) تا نهار
(همیشه درست) نمرهگذاری ،یشود .کانور و دیویدسون پایایی

استفاده از برنا،ة کا،پیوتری  SPSS17انجام گرفگت .بگه،نمگور
تجزیگگهوتحییگگا دادههگگا از ز،گگار توص گیفی شگگا،ا (فراوان گی،

زز،ون – بگاز زز،گون ایگن پرسشگنا،ه روی  24بیمگار  GADو

،یاناین ،کمترین ،بیشترین و انحراف ،عیار) و بگرای زز،گودن

 PTSDرا  0/87گزارش کردند .روایی همارای این پرسشنا،ه با

فرطیه های پژوهش و تعیین ،عنیداری تفاوتهگای ،شگاهده

استفاده از پرسشنا،ة سرسختی کوباسا روی  30نفگر از بیمگاران
روانپزشگگزی انجگگام شگگده و نتگگایج نشگگان داد کگگه پرسشگگنا،ة

شده بین ،یاناین گروه های زز،گایش و کنتگرل در ،تغیرهگای
وابسگگته از روش تجزیگگهوتحییگگا کوواریگگان ننگگد،تغیری

تابزوری با پرسشنا،ة سرسختی کوباسا  0/83ارتباط دارد ،ولی

( )MANCOVAاستفاده شد.

با استرس ادرا شگده  -0/76رابطگة پرسشگنا،ة تگاب زوری در
ایران توسط ( )Mohammadi, 2006هنجاریگابی شگده اسگت و
نتگگایج نشگگان داد کگگه ایگگن پرسشگگنا،ه از زلفگگای کرونبگگاخ 0/89
برخوردار است .در ،ورد روایی زن با اسگتفاده از روش تحییگا
یا،یی، ،حاسبة هر نمره با نمرة کا نشان داده که بگه جگز سگه

پروتکل درمان گروه ی مبتن ی ب ر پ ذیرش و تعه د:
پروتزا اجرایی جیسات اکت (هیز.)2006 ،
ی فتهه پژوهش
بگگا توجگگه بگگه اینزگگه طگگرح پگگژوهش از نگگوع پ گیشزز،گگون و

ت دیار بین  0/14تا  0/64بودKaviani,( .

پ زز،ون با گروه کنترل بود ،برای تجزیگهوتحییگا دادههگای

 .)et al, 2013در این پژوهش زلفای کرونباخ برای کا ،قیگاس

بهدستز،ده از زز،ون ز،اری تحییا کوواریان

ننگد ،تغیگره

 0/89به دست ز،د.

،گگانزوز اسگگتفاده شگگد .بگگرای بررسگگی پ گیشفگگر

سثال ،طرایب سثا

ی

نمونه از سثا ت پرسشنا،ه یبارت است از :وقتی تغییگر

رخ ،یدهد ،یتوانم خودم را با زن سازگار کنم.

واریان ها از زز،ون لوین استفاده شد .نتایج این زز،ون برای
،تغیرهای پژوهش در دو ،رحیه پیش زز،ون و پ زز،گون در
جدول  2ارائه شده است.

روش اجرا و تحلیل دادهه
جا،عة ز،اری این پژوهش شا،ا همة زنانی که در سال 1396
به بخش سرپایی بیماران ،بتی به اماس ،رکز کهریز تهگران

همانگگی
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جدول  .1خالصه محتوای جلسات درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد
محتوای جلسه

جلسات

جیسة اول :زشنایی و ،عارفه .اصا رازداری؛ بیان ،وطوع پژوهش و اهداف زن ،ارائه کیی ،طالب ز،وزشی ،اجرای پیشزز،ون.
جیسة دوم :ایجاد ا،ید و انتمار در،ان؛ بیان اصا پذیرش.
جیسة سوم :پذیرش بدون قضاوت افزار و احساسات؛ شناخت هیجانات و تفاوت زنها با افزار و احساسات.
جیسة نهارم :تزنی ذهنزگاهی و تمرکز بر تنف ؛ در لحمه بودن و توقف فزر؛ اصا پذیرش و شناخت احساسات و افزار.
جیسة پنجم :تفاوت بین پذیرش و تسییم ،زنچه نمیتوانیم تغییر دهیم را بپذیریم؛ ،وطوع قضاوت ،ز،وزش ذهن زگاهی.
جیسة ششم :اصا تعهد ،ز،وزش تعهد به یما ،توجه انتخابی ،تمرین ،جدد ذهنزگاهی به همراه اسزن بدن.
جیسة هفتم :شناسایی طرحهای رفتاری در خصوص ا،ور پذیرفتهشده و ایجاد تعهد برای یما به زنها.
از پایان دوره؛ ارائة بازخورد به ایضای گروه.

جیسة هشتم :جم بندی ،طالب؛ اخذ تعهد از ایضا برای انجام تزالیف پ

جدول  .2نتایج آزمون لوین :همگنی واریانسها
،تغیرها

ز،اره

سط ،عناداری

تابزوری

0/66

0/72

نارشهای ناکارز،د

2/31

0/72

همگگانگونگگه کگه در جگگدول  2ارائگگه شگگده اسگگت ،سگگط
،عناداری زز،ونهای ،ربوط به همه ،تغیرها بیشگتر از ()0/05
است .به این ،عنا که واریان

دو گروه زز،گایش و کنتگرل در

با توجه به دادههای پژوهش از روش تحییا واریان

بگر

روی تفاطا نمرات پیشزز،ون و پ زز،ون دو گروه استفاده
شد که نتایج زن به شرح زیر است.

تما،ی ،تغیرهای وابسته از نمر ز،اری تفاوت ،عنادار ندارنگد؛
بنابراین ،فروطگة همانگی واریگان هگا برقگرار و اسگتفاده از
تحییا کوواریان ،جاز است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری
نام زز،ون

ارزش

 Fفرطیه

 Dfفرطیه

 Dfخطا

سط ،عنیداری

ارر پیییی

0/96

3/26

2

25

<0/001

همگگانطگگور کگگه در جگگدول  3نشگگان داده شگگده اسگگت،

بیانار زن هستند که دو گگروه زز،گایش و کنتگرل حگداقا در

زز،ون های نهارگانه تحییا واریان نند،تغیری ،ربگوط بگه
تفاطا دو ،تغیر تحقیگ از لحگا ز،گاری ،عنگادار هسگتند و

یزی از دو ،تغیرهگای ،گورد ،قایسگه دارای تفگاوت ،عنگادار
هستند.

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه
،ناب تغییر شاخص

،جموع ،جذورات

درجه ززادی

،یاناین ،جذورات

F

sig

Eta

پیشزز،ون تابزوری
گروه

253/961
2360/999

1
1

253/961
2360/999

19/137
177/912

<0/001
<0/001

0/73
0/66

پیشزز،ون نارش ناکارز،د
گروه

4356/514
8319/117

1
1

4356/514
8319/117

66/077
126/178

<0/001
<0/001

0/798
0/66
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همان طور که در جدول ، 4شاهده ،یشود ،نتیجه زز،گون
ت ،تغیری برای ،تغیر تابزوری ،عنگادار اسگت (،P>0/001

و لزوم تصری ارزشها توسط فرد شد .شاید یزگی از د یگا
دیار افگزایش تگابزوری تصگری ارزشهگا و پگرداختن بگه

 ،)F=19/137بنابراین فرطیة اول پژوهش تثییگد ،گیشگود و

ارزشها و اهداف ،هم زندگی به جگای پگرداختن بگه ایمگال

فر

صفر رد ،یشود؛ همچنین نتیجة زز،گون تگ

،تغیگری

،واجهه با شرایط است.

برای ،تغیگر ناگرشهگای ناکارز،گد در سگط اطمینگان 0/99

نتایج فرطیة دوم نشگان داد در،گان ،بتنگی بگر پگذیرش و
تعهد بایگب کگاهش ناگرش ناکارز،گد زنگان ،بگتی بگه اماس

پژوهش نیز تثیید و فرطیه صفر رد ،یشود.

،یشگود (جگدول  .)4ایگن یافتگه بگا یافتگههگای (

،عنادار است ( ،)F=66/077 ،P>0/000بنگابراین فرطگیه دوم

& Rajabi

،)Zavari Zareh& Ebrahimi, 2016( ،)YazdKhasti, 2014
بحث و نتیجهگیر
هدف این پژوهش بررسی ارربخشی در،ان ،بتنی بر پگذیرش
و تعهد بر نارشهای ناکارز،د و تگابزوری زنگان ،بگتی بگه

(،)Swain, Hancock, Dixon, Koo & Bowman, 2013
(( ،)Seidaii aghdam, et al, 2014
،)Monfared, Seifollahi& Mohtasham, 2015( ،)2017
Zinati & FaleKar,

اماس بود .نتیجة فرطیه اول نشگان داد کگه در،گان ،بتنگی بگر

قدمپور ،راد،هر و یوسفونگد

پذیرش و تعهد بایب افزایش تابزوری زنان ،بگتی بگه اماس

)Noreddin & Rozman, 2012( ،)Yosef Vand, 2016

بود (جدول شماره  .)4نتیجة به دست ز،ده با نتگایج ،طالعگه
Seyed Jafari,

،طابقت دارد .در پژوهش این پژوهشاران نشان داده شد کگه
در،ان ،بتنی بر پذیرش و تعهگد بایگب کگاهش ناگرشهگای

Zareei & Veisani, ( ،)Motamedi, Sadr & Olamaii, 2017

ناکارز،د ،یشود .در تبیین این یافتهها ،یتوان گفت با توجگه

، )Farahani & Heidari, 2018( ،)2017طابقگت دارد .ایگن

به اینزه هدف کم

به فگرد اسگت کگه بگه جگای پاسگخ بگه

پژوهشاران در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در،ان

افزاری که از فشار روانی ،نگتج شگده (افزگار ناکارز،گد) ،بگه

،بتنی بر پذیرش و تعهد بایب افگزایش تگابزوری در گگروه

زنچه در زندگی برایش ،هم و در راستای ارزشهایش اسگت،

،ورد نمر ،یشود .در تبیین این یافته ،یتوان گفت بگه دلیگا

بپگگردازد؛ شگگرکتکننگگدگان ز،وختنگگد کگگه وجگگود فشگگارها،

اینزه بسیاری از افراد ،بتی به اماس نمیخواهند یا نمیتوانند
اططراب همراه با ،واجهگه و جیگوگیری از پاسگخ را تحمگا

اططرابها و فزرها نسگبت بگه زنهگا بگهخگودیخگود ،سگلیه

(( ،)Amanda, 2015( ،)Mahishika, 2010

( & GhadamPoor, Radmehr

نیست ،بیزه ،سلیة اصیی تیش زنها برای تابزوری در برابگر

کنند ،در حین در،گان ،یگا در،گان را رهگا ،گیکننگد یگا زن را

زنها است ( .)Farahani & Heidari, 2018در حقیقت هگدف
این در،ان افزایش خزانه رفتاری فرد در حضگور رویگدادهای

،با غیبت در جیسات و یدم انجگام تزگالیف رفتگاری نشگان
،یدهند .گرنگه تعهگدات رفتگاری لزو،گاً شگا،ا ،واجهگه بگا

پراسترس بود؛ نیزی که انعطافپذیری روانشگناختی نا،یگده
،یشود .درواق فرایندهای ،رکزی اکت بگه شگرکتکننگدگان

،وقعیتهای پرفشار در خارج از جیسه بود ،در،ان ،بتنگی بگر

ز،وزش داد ناونه یقیدة بازداری فزر را رها کنند ،از افزگار

پذیرش و تعهد به دنبال زن بود که به بیمگار بیگا،وزد ناونگه

،زاحم (ناکارز،د) ،گسییده شوند ،به جای خود ،فهگومسگازی
شده ،خود ،شاهدهگر را تقویت نمایند ،رویدادهای درونی را

ز،یخته نشود و ناونه هیجانات نگا،طبوع، ،بگا اطگطراب را
بیشتر تحما کند .در حقیقت استفاده از تزنی های گسیش و

به جای کنترل بپذیرند ،ارزشهایشان را تصگری کننگد و بگه

نمیپذیرند و این یدم پذیرش در،ان را بهصورت رفتارهگایی

راهبردهای کنترل فزر را رها کند ،ناونگه بگا افزگار ،گزاحم

زنهگگا بپردازنگگد (.)Kaviani, Javaheri & Bahiraii, 2005

پذیرش ،یزان ززارندگی این ،وقعیتها را بگرای زز،گودنیهگا

،شزا اماس ی فرد در خانواده بر یقاید ،باورهگا ،افزگار و
احساسات خود فرد و اطرافیان تثریر قابا ،یحمگهای دارد تگا

،وقعیگگتهگگای پراسگگترس درنتیجگگه اسگگتفاده از تزنی گ هگگای
گسیش و پذیرش، ،نجر به افزایش تگاب زوری ،گیشگود .در

جایی که خود فرد احساسات ،ختیفگی ازجمیگه سگردرگمی،

کاهش ،یداد .بگه گفتگة ( ،)Forbes, 2011کگاهش اطگطراب

این در،ان بحبهای ،فصیی پیرا،ون ارزش ها و اهداف فگرد

تیخکا،ی ،تزذیب و انزار ،افسگردگی ،ناا،یگدی و بسگیاری از
احساسات ،نفی ،تفاوت را تجربه ،یکند .به کگارگیری اکگت
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