81/ مهال بصیری فر و همکار
81

Journal of Health Research in Community

JHRC

Volume 8, Issue 1, Spring 2022

Original article

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in Distress Tolerance
and Sense of Coherence in Infertile Women in Mashhad

Mahla Basirifar1
Seyed Mahmood Mosavinezhad2*

1-

2-

M.A. Clinical Psychology, Department of
Psychology, Ferdows Branch, Islamic Azad
University, Ferdows, Iran
PhD. Psychology, Department of Psychology,
Ferdows Branch, Islamic Azad University,
Ferdows, Iran

*Corresponding author: Seyed Mahmood
Mosavinezhad, Department of Psychology,
Ferdows Branch, Islamic Azad University,
Ferdows, Iran

[ Downloaded from jhc.mazums.ac.ir on 2022-10-03 ]

Email: SM.mosavinezhad.97@gmail.com

Received: 05 July 2022
Accepted: 29 August 2022

ABSTRACT
Introduction and purpose: Infertility as a stressful event is associated with
several psychological problems which require psychological interventions.
The present study aimed to determine the effectiveness of acceptance and
commitment-based treatment on distress tolerance and psychological cohesion
in infertile women in Mashhad.
Methods: This quasi-experimental study was conducted based on a pretestposttest control group design with a follow-up period. The statistical
population included all infertile women referring to Montesseri infertility
clinic in Mashhad during winter 2018. A total of 30 subjects were selected via
convenience sampling and randomly assigned to two groups of experimental
and control. The Acceptance and Commitment Therapy was administered to
the experimental group during eight 60-min sessions over eight weeks, while
the control group received no training. Antonovski Psychological Cohesion
Scale and Distress Tolerance Scale by Simons & Gaher were used before and
after the intervention to collect information. Data were analyzed in SPSS
software (version 22) using repeated measures analysis of variance test at the
significance level of α=0.05.
Results: The results demonstrated that the acceptance and commitment-based
therapy was effective in the improvement of distress tolerance and sense of
coherence in infertile women (P<0.05), and the results persisted in the followup period (P<0.05).
Conclusion: As evidenced by the obtained results, acceptance and commitment
therapy can be used to reduce psychological problems and promote
psychological cohesion and distress tolerance among infertile women.
Keywords: Acceptance and commitment, Coherence, Distress, Infertile,
Psychological, Tolerance
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مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی زنان نابارور

1
مهال بصیریفر
سید محمود موسوینژاد

*2

چکیده
مقدمه و هدف :ناباروری بهعنوان حادثهای استرسزا با مشکالت روانشناختی متعددی همراه است که

نیازمند انجام مداخالت روانشناختی است .ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی زنان نابارور شهر مشهد انجام شد.

روش کار :روش پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری

1 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی،
واحد فردوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فردوس ،ایران
2 .2دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،واحد فردوس،
دانشگاه آزاد اسالمی ،فردوس ،ایران

بود .جامعه آماری شامل تمام زنان نابارور مراجعهکننده به کلینیک نازایی منتصریه در مشهد در زمستان

 1397بود که  30نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش
و گواه گمارده شدند .درمان پذیرش و تعهد  Hayesو همکاران طی  8جلسه درمانی  60دقیقهای و در 8

هفته به گروه آزمایش ارائه شد ،اما گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکرد .از مقیاس انسجام روانی

 Antonovskyو تحمل پریشانی  Simmonsو  Gaherقبل و بعد از مداخله بهمنظور جمعآوری اطالعات
استفاده شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  22و آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر

* نویسنده مسئول :سید محمود موسوینژاد ،گروه
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فردوس ،ایران
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بینگروهی در سطح معنیداری  α =0/05استفاده شد.

یافتهها :نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تحمل پریشانی و انسجام روانی زنان نابارور
مؤثر بود ( )p>0/05و نتایج در دوره پیگیری تداوم داشت (.)p>0/05

نتيجهگيري :بر اساس نتایج ،میتوان از درمان پذیرش و تعهد برای کاهش مشکالت روانشناختی و
ارتقای انسجام روانی و تحمل پریشانی زنان نابارور استفاده کرد.

تاریخ دریافت1400/04/14 :
تاریخ پذیرش1400/06/07 :

کلمات کلیدی :انسجام ،پذیرش و تعهد ،پریشانی ،تحمل ،روانی ،نابارور

مقدمه
بچهدار شدن یکی از بهترین اتفاقاتی است که برای افراد رخ

میدهد .به همان میزان بچهدار نشدن میتواند زندگی فرد را تحت
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مهال بصیری فر و همکار 83/

تأثیر قرار دهد [ .]1ناباروری ( )Infertilityیکی از تلخترین تجارب

تجارب را بدون هیچگونه واکنشی برای حذف آنها بهطور کامل

زندگی است که ممکن است به بحرانی روانی تبدیل شود و بر

پذیرفت [ .]11هدف اصلی در مداخالت مبتنی بر پذیرش و تعهد،

تمام جنبههای زندگی فرد تأثیر بگذارد [ .]2در جهان بین  ۸۰تا

ایجاد انعطافپذیری روانی است؛ یعنی بهجای اینکه صرفاً عملی

 ۱۶۸میلیون نفر از ناباروری رنج میبرند و ساالنه  100هزار زوج

برای اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطرات یا تمایالت آشفتهساز

نابارور به جمعیت زوجین نابارور افزوده میشود [ .]3شیوع کلی

انجام یا درحقیقت به فرد تحمیل شود ،توانایی انتخاب عملی در

مشکالت روانی زوجین نابارور  ۲۵تا  ۶۰درصد تخمین زده شده

بین گزینههای مختلف و مناسبتر ایجاد شود .در این رویکرد

است [ .]4میانگین کلی ناباروری در ایران  13/2درصد گزارش شده

تغییر کارکرد افکار و احساسات بهجای تغيير شكل ،محتوا یا

است [ .]5پژوهشها نشان دادهاند ناباروری موجب بروز آشفتگی،

فراوانی آنها پذیرفته میشود [ .]12مزیت عمده این روش نسبت

سرخوردگی ،افسردگی ،اضطراب ،ناامیدی ،احساس گناه ،احساس

به رواندرمانیهای دیگر ،در نظر گرفتن جنبههای انگیزشی به

بیارزشی در زندگی ،عدم انسجام روانی ()Sense of coherence

همراه جنبههای شناختی است که باعث دوام بیشتر اثربخشی درمان

و عدم تحمل پریشانی ( )Distress toleranceمیشود [.]6

میشود [.]13

انسجام روانی به معنی توانایی شخص در مدیریت عوامل

در زمینه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در تحمل پریشانی

استرسزای روانی است و موجب میشود فرد در برابر استرسها و

و انسجام روانی زنان نابارور مطالعهای به صورت مستقیم انجام

فشارهای روانی ،حد زیادی از استرس و فشار روانی را تحمل کند

نشده است ،اما پژوهشها از تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

[ .]7،8افراد دارای انسجام روانی باور دارند محرکهایی که در طول

بر افسردگی ،اضطراب و تنش زنان نابارور ،سرمایه روانشناختی

زندگی از محیط درونی یا بیرونی ناشی میشود ،ساختاریافته ،قابل

و مؤلفههای آن (امید ،خوشبینی ،خودکارآمدی و تابآوری)

پیشبینی و قابلتوجه هستند و منابعی برای مطالبات و خواستههای

در زنان نابارور ،استرس ناباوری ،کاهش ناراحتیهای روانی زنان

این محرکها در دسترس است [ .]9ازجمله مشکالت روانشناختی

نابارور ،بهبود سالمت روان و کیفیت زندگی در زوجهای نابارور،

که ناباروری بر زوجین تحمیل میکند ،تحمل پریشانی کم است.

خوشبینی نسبت به زندگی و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور

تحمل پریشانی به معنای قابلیت افراد در مقاومت در برابر پریشانی

و اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در کاهش استرس

است ،بدون اینکه در سازگاری روانشناختی اشکالی ایجاد شود؛

ناباروری ،پریشانی روانی و افسردگی ناشی از ناباروری حکایت

یعنی بدون اینکه به شیوههای ناپسند رفتاری دست بزنند .ناتوانی

دارند [.]14-20

روابط بین اشخاص میانجامد [.]10

نیست ،بلکه مواردی ازجمله آشفتگی در روابط خانوادگی و

محققان پیشنهاد میکنند برنامههای درمان ناباروری باید همراه

زناشویی ،احساس طرد از سوی اطرافیان و سرزنش شدن از سوی

با یک بخش درمان روانشناختی باشد [ .]2یکی از این مداخالت

خود و دیگران تأثیرات زیادی بر جنبههای شخصیتی و روانشناختی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and Commitment

کارکردهای خانوادگی و ارتباطی فرد میگذارد [ .]21از طرفی،

 )Therapyاز درمانهای موج سوم است .در این رویکرد به بیمار

هزینههای سنگین روشهای نوین درمانی ،مالقاتهای مداوم

آموزش داده میشود که هرگونه عملی برای اجتناب یا کنترل

با پزشکان و ارجاعهای مکرر به کلینیکهای ناباروری ،توضیح

این تجارب ذهنی ناخواسته بیاثر است یا اثر معکوس دارد و باید

دادن جزئیات زندگی خصوصی به پزشکان ،مقاربتهای جنسی
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در تحمل پریشانی به آشفتگی روانی ،ناسازگاری و مشکالتی در

ناباروری و مشکالت ناشی از آن تنها برای نداشتن فرزند

 /84اثربخشی پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی

طرحریزیشده ،غیبتهای مکرر و طوالنی از محل کار برای

به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند.

پیگیری امور درمان ،مقایسه دائمی خود با افراد بارور ،ناسازگاری

مالکهای ورود به پژوهش شامل نابارور بودن به تأیید متخصص

زناشویی ،نداشتن اطالعات و آگاهی درباره علت ناباروری و عدم

زنان و نازایی ،نداشتن اختالل روانپزشکی بر اساس پرونده

پذیرش روشهای دیگر از قبیل رحم اجارهای و سایر روشها،

سالمت ،داشتن حداقل سواد ابتدایی ،تمایل به همکاری و رضایت

ازجمله فشارها و تنشهای مرتبط با ناباروری است که موجب

آگاهانه بود .مالکهای خروج نیز شامل همکاری نکردن و غیبت

تشدید درمان ناباروری میشود؛ چراکه عوامل روانشناختی هم در

در بیش از دو جلسه آموزش بود .مالحظات اخالقی در این

ایجاد ناباروری دخالت دارند و ناباروری پیامدهای روانشناختی

پژوهش شامل حضور داوطلبانه اعضا در جلسات برنامه مشاورهای

را با خود به همراه دارد [.]22

گروهی ،تكميل کردن پرسشنامهها با ميل و رغبت توسط اعضا،

با توجه به نیازهای روانشناختی افراد نابارور بهخصوص زنان
نابارور ،کمبود تحقیقات دقیق در زمینه روانشناسی ناباروری و
همچنین نیاز به یافتن یک روش کوتاهمدت و کمهزینه بیش از
پیش بر لزوم انجام پژوهشهایی در این زمینه بهخصوص در کشور
ایران صحه میگذارد .ازآنجاکه ناباروری و نگرش جامعه نسبت

برنامهریزی مناسب برای اجرای جلسات ،محرمانه ماندن اطالعات
و نام افراد در پژوهش بود.
ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامههای زیر بود:
پرسشنامه انسجام روانی

به آن زنان و حتی مردان را با آشفتگیهای هیجانی متعددی مواجه

پرسشنامه انسجام روانی شامل  35سؤال است که Antonovsky

میسازد و با توجه به اهمیت انسجام روانی و تحمل پریشانی در

در سال  1993تهیه کرده است .این پرسشنامه بهصورت  3یا 5

وضعیت روانشناختی زنان نابارور و انجام نشدن مداخله در زمینه

گزینهای و با مقیاس لیکرت ( 3درجهای) نمرهگذاری میشود.

ارتباط متغیرهای مذکور در جامعه هدف و وجود خأل پژوهشی در

حداقل و حداکثر نمرهای که آزمودنی از این مقیاس میگیرد ،به

این زمینه ،مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر

ترتیب  35و  105است [ Flensborg-Madsen .]24و همکاران

پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی زنان نابارور در

پایایی این پرسشنامه را در یک پژوهش  0/87و در پژوهشی دیگر

شهر مشهد انجام شد.

 0/86گزارش کردهاند [ .]8در پژوهش صبری نظرزاده ،عبدخدایی

روش کار

با گروه گواه همراه با دوره پیگیری بود .جامعه آماری شامل تمام

 0/84بهدست آمد [ .]25در مطالعه حاضر پایایی کل به روش
همسانی درونی (آلفای کرونباخ)  0/79به دست آمد.
مقیاس تحمل پریشانی

زنان نابارور مراجعهکننده به کلینیک نازایی منتصریه در مشهد در

 Simonsو  Gaherاین مقیاس  15سؤالی را در سال 2005

زمستان  1397بودند .تعداد نمونه الزم بر اساس مطالعات مشابه با

طراحی کردند که چهار خردهمقیاس تحمل (تحمل پریشانی

در نظر گرفتن اندازه اثر  ،0/40سطح اطمینان  ،0/95توان آزمون

هیجانی با سؤاالت  3 ،1و  ،)5جذب (جذب شدن با هیجانات

 0/80و میزان ریزش  ۱۰درصد برای هر گروه  ۱۵نفر محاسبه

منفی با سؤاالت  4 ،2و  ،)15ارزیابی (برآورد ذهنی پریشانی با

شد [ .]23لذا  30نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و

سؤاالت  11 ،10 ،9 ،7 ،6و  )12و تنظیم (تنظیم تالشها برای
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پژوهش حاضر نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون

و طیبی ،روایی محتوایی تأیید شد و پایایی به روش آلفای کرونباخ

مهال بصیری فر و همکار 85/
جدول  :1خالصه جلسات درمانی تعهد و پذیرش  Hayesو همکاران ()28
عناوین جلسات

تمرین

جلسه
1

بیان اهداف جلسات درمانی و انجام پیشآزمون ،هدایت خودکار ،آموزش آگاهی (استفاده از بدن بهعنوان یک کانون)

تمرین خوردن کشمش

2

رویارویی با موانع ،آگاهی از وقایع خوشایند

تمرین وارسی بدن

3

حضور ذهن از تنفس ،مراقبه نشسته (بهعنوان تمرین حضور ذهن) ،سرگردانی ذهن

تمرین دیدن یا شنیدن

4

ماندن در زمان حال ،کشف تجربه (دلبستگی و بیزاری)

تمرین مراقبه /یوگا

5

ایجاد رابطهای متفاوت با تجربه ،به ذهن آوردن عمدی دشواری و مشکالت

فضای تنفس سه دقیقهای

6

رویارویی با افکار در رویکرد حضور ذهن ،دیدن نوار در ذهن برای آگاهی ازآنچه در ذهن میگذرد.

تمرین ایستادن پشت آبشار

7

چه زمانی استرس طاقتفرساست؟ برنامههایی برای پیشگیری از استرس

تمرین مشاهده ارتباط فعالیت و خلق

8

بازنگری مطالب گذشته ،نگاه رو بهجلو ،حضور ذهن روزانه ،آینده ،اختتامیه ،جمعبندی و اجرای پسآزمون

تمرین وارسی بدن و بازنگری تکالیف

تسکین پریشانی با سؤاالت  13 ،8و  )14را با مقياس پنج درجهاي
لیکرت ( :1کام ً
ال موافق :2 ،اندکی موافق :3 ،نه موافق و نه مخالف،

 :4اندکی مخالف :5 ،کام ً
ال مخالف) میسنجد .هريك از اين

بر اساس پروتکل جلسات درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد Hayes

و همکاران طی  8جلسه درمانی  60دقیقهای و در  8هفته برگزار شد
[ .]28خالصه جلسات مطابق جدول  1بود.

گزينهها به ترتيب  4 ،3 ،2 ،1و  5امتياز دارند .عبارت  6ب ه صورت

بهمنظور تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  ،22در بخش

معکوس نمرهگذاری میشود .حداقل و حداکثر نمره بین  15تا 75

توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون

است .در مطالعه  Simonsو  Gaherضرایب آلفا برای این مقیاسها

تحلیل کوواریانس تکمتغیره و چندمتغیره در سطح معنیداری

به ترتیب  0/78 ،0/82 ،0/72و  0/70و برای کل مقیاس  0/82است.

 α =0/05استفاده شد.

همچنین این مقیاس روایی مالکی و همگرای اولیه خوبی دارد [.]26
این پرسشنامه در مطالعه شمس ،عزیزی و میرزایی پایایی همسانی
درونی زیادی را برای کل مقیاس ( )α=0/71و پایایی متوسطی را

یافتهها

تحمل  ،0/54خردهمقیاس جذب  ،0/42خردهمقیاس ارزیابی  0/56و

 32±4/16سال و میانگین سنی افراد گروه آزمایش  34±4/58سال

خردهمقیاس تنظیم  0/58بهدست آمد [ .]27در مطالعه حاضر پایایی

بود .برای مقایسه میانگین سنی افراد دو گروه از آزمون تی مستقل

کل به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ)  0/72بهدست آمد.

استفاده شد که با توجه به عدم معنیداری آماره  tمحاسبهشده

روش اجرا بدین صورت بود که برای برگزاری کالسها

نتیجه گرفته میشود بین میانگین سنی دو گروه تفاوتی وجود ندارد

و تکمیل پرسشنامه انسجام روانی و تحمل پریشانی در محل

( .)P<0/05همچنین در گروه گواه  2نفر تحصیالت زیر دیپلم

کلینیک ناباروری حضور یافتیم .گروه آزمایش مداخله آموزشی

( 13/33درصد) 3 ،نفر دیپلم ( 20درصد) 4 ،نفر فوقدیپلم (26/66

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت  8جلسه  60دقیقهای

درصد) و  6نفر کارشناسی ( 40درصد) داشتند .در گروه آزمایش

دریافت کرد ،درحالیکه گروه گواه در طول فرایند پژوهش از

 1نفر تحصیالت زیر دیپلم ( 6/66درصد) 4 ،نفر دیپلم (26/66

دریافت این مداخله آموزشی بیبهره بود .طرح درماني اين پژوهش

درصد) 4 ،نفر فوق دیپلم ( 26/66درصد) و  6نفر کارشناسی
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برای خردهمقیاسها نشان داد .بهطوریکه پایایی برای خردهمقیاس

بر اساس نتایج بهدستآمده میانگین سنی افراد گروه گواه

 /86اثربخشی پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی

( 40درصد) داشتند .برای مقایسه سطح تحصیالت دو گروه از

شد .اگر معناداری در آزمون کرویت ماچلی بیشتر از  0/05باشد،

آزمون خی دو استفاده شد که با توجه به عدم معنیداری آماره

بهطور معمول از آزمون فرض کرویت و در صورت عدم تأیید

بهدستآمده نتیجه گرفته میشود بین سطح تحصیالت دو گروه

از آزمون محافظهکارانه گرینهاوس-گیسر برای تحلیل واریانس

تفاوتی وجود ندارد ( .)P<0/05در جدول  2یافتههای توصیفی

اندازههای تکراری استفاده میشود .در این پژوهش نتایج آزمون

متغیرهای پژوهش به همراه مؤلفههای آنها گزارششده است.

ماچلی برای همه متغیرهای پژوهش برقرار بود ( .)P<0/05نتایج

بر اساس نتایج جدول  ،2نمرات میانگین متغیرهای تحمل،

آزمون تحلیل واریانس اندازههای تکراری برای مقایسه دو

تنظیم و انسجام روانی در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

گروه در متغیرهای تحمل پریشانی و انسجام روانی در سه مرحله

نسبت به گروه گواه در مراحل پسآزمون و پیگیری نسبت به مرحله

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول  4گزارششده است.

پیشآزمون افزایش و میانگین نمرات جذب و ارزیابی کاهش یافته

بر اساس یافتههای بهدستآمده در جدول  ،4تفاوت بین

است .قبل از اجرای آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر

نمرات مؤلفههای تحمل ( ،)P>0/01جذب ( ،)P>0/01ارزیابی

بینگروهی ،پیشفرض نرمال بودن دادهها با آزمون شاپیرو-ویلک

( ،)P>0/01تنظیم ( )P>0/01و متغیر انسجام روانی ()P>0/01

انجام شد .این پیشفرض حاکی از آن است که تفاوت مشاهدهشده

در سه مرحله از پژوهش معنادار است .نتایج نشان میدهد به

بین توزیع نمرات گروه نمونه و توزیع نرمال در جامعه صفر است.

ترتیب نزدیک به  25/3 ،18/1 ،28/1 ،23/3و  39/3درصد از

نتایج این آزمون نشان داد تمام متغیرها در پیشآزمون-پسآزمون

تفاوتهای فردی در متغیرهای تحمل ،جذب ،ارزیابی ،تنظیم و

و پیگیری از توزیع نرمال پیروی میکنند.

همچنین متغیر انسجام روانی به تفاوت بین دو گروه مربوط است.

بهمنظور بررسی پیشفرض یکنواختی کوواریانسها یا برابری

عالوهبراین ،تعامل بین مراحل پژوهش و عضویت گروهی نیز در

کوواریانسها با کوواریانس کل از آزمون کرویت ماچلی استفاده

همه متغیرهای پژوهش معنادار است ( .)P>0/01به عبارت دیگر،

جدول  :2شاخصهای توصیفی تحمل پریشانی و انسجام روانی در گروههای پژوهش
گروه

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

پسآزمون

متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تحمل

13/16

4/264

13/67

4/312

13/47

3/789

جذب

12/23

3/680

11/83

3/264

11/91

3/006

ارزیابی

12/80

2/513

10/13

1/980

10/53

2/134

تنظیم

12/19

3/984

12/67

3/800

12/16

3/686

انسجام روانی

51/27

7/452

51/85

7/259

51/05

7/425

تحمل

14/13

3/934

16/03

4/253

15/61

3/800

جذب

13/07

4/291

11/11

4/239

10/93

3/882

ارزیابی

11/30

2/308

9/25

2/312

9/43

1/801

تنظیم

13/47

3/758

15/15

3/685

14/97

4/134

انسجام روانی

50/85

7/543

53/05

7/620

52/63

7/689
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گواه

پیشآزمون

پیگیری

مهال بصیری فر و همکار 87/
جدول  :3نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
متغير

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

شاپیرو-ویلک

سطح معناداری

شاپیرو-ویلک

سطح معناداری

شاپیرو-ویلک

سطح معناداری

تحمل

0/965

0/415

0/965

0/414

0/958

0/280

جذب

0/952

0/197

0/960

0/314

0/952

0/196

ارزیابی

0/962

0/350

0/969

0/502

0/959

0/288

تنظیم

0/962

0/345

0/961

0/331

0/973

0/631

انسجام روانی

0/966

0/444

0/971

0/577

0/969

0/514

تفاوت بین نمرات در همه متغیرهای پژوهش در سه مرحله از

میانگینهای سه مرحله پژوهش با استفاده از آزمون بنفرونی در

پژوهش در دو گروه معنادار است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت

جدول  5گزارش شده است.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی

نتایج مقایسههای زوجی تفاوت میانگینها در سه مرحله آزمون

زنان نابارور مؤثر بوده است .با توجه به نتایج بهدستآمده در

در جدول  5نشان میدهد در گرو هدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

جدول  ،4تفاوت بین مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

تفاوت بین میانگین نمرات مرحله پیشآزمون با مراحل پسآزمون

در همه متغیرهای پژوهش معنادار است .نتایج مقایسههای زوجی

و پیگیری معنیدار است ( .)P>0/01تفاوت بین نمرات مرحله

جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازههای تکراری برای بررسی تفاوت گروهها در ابعاد تحمل پریشانی و انسجام روانی در سه مرحله
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر
تحمل

جذب

تنظیم

انسجام روانی

مراحل

23/422

1/867

12/545

23/725

0/001

0/459

گروهها

74/711

1

74/711

1/538

0/225

0/052

مراحل * گروه

8/416

1/867

4/508

8/525

0/001

0/233

مراحل

26/069

1/813

16/035

21/721

0/001

0/437

گروهها

1/820

1

1/820

0/044

0/835

0/002

مراحل * گروه

14/647

1/813

8/079

10/945

0/001

0/281

مراحل

30/734

1/425

21/565

16/745

0/001

0/374

گروهها

5/525

1

5/525

0/441

0/512

0/016

مراحل * گروه

11/321

1/425

7/943

6/168

0/010

0/181

مراحل

18/365

1/754

10/467

17/876

0/001

0/390

گروهها

108/022

1

108/022

2/494

0/126

0/082

مراحل * گروه

9/723

1/754

5/542

9/464

0/001

0/253

مراحل

29/206

1/973

14/800

31/675

0/001

0/531

گروهها

13/955

1

13/955

0/083

0/775

0/003

مراحل * گروه

16/739

1/973

8/482

18/154

0/001

0/393
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ارزیابی

منبع تغییر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

میزان تأثیر

 /88اثربخشی پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی

جدول  :5مقایسه زوجی میانگین گروههای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گواه در سه مرحله پژوهش در متغیرهای تحمل پریشانی و انسجام روانی
گروه

متغیر وابسته
تحمل

جذب

گواه

ارزیابی

تنظیم

انسجام روانی

تحمل

جذب

تنظیم

انسجام روانی

پیشآزمون-پسآزمون

-0/507

0/277

0/233

پیشآزمون-پیگیری

-0/307

0/220

0/523

پسآزمون-پیگیری

0/200

0/269

1

پیشآزمون-پسآزمون

0/400

0/326

0/688

پیشآزمون-پیگیری

0/313

0/246

0/642

پسآزمون-پیگیری

-0/087

0/318

1

پیشآزمون-پسآزمون

0/667

0/442

0/428

پیشآزمون-پیگیری

0/267

0/251

0/891

پسآزمون-پیگیری

-0/400

0/330

0/705

پیشآزمون-پسآزمون

-0/480

0/233

0/147

پیشآزمون-پیگیری

0/027

0/239

1

پسآزمون-پیگیری

0/507

0/307

0/329

پیشآزمون-پسآزمون

-0/584

0/260

0/099

پیشآزمون-پیگیری

0/213

0/248

1

پسآزمون-پیگیری

0/797

0/235

0/086

پیشآزمون-پسآزمون

-1/900

0/277

0/001

پیشآزمون-پیگیری

-1/480

0/220

0/001

پسآزمون-پیگیری

0/420

0/269

0/390

پیشآزمون-پسآزمون

1/967

0/326

0/001

پیشآزمون-پیگیری

2/140

0/246

0/001

پسآزمون-پیگیری

0/173

0/318

1

پیشآزمون-پسآزمون

2/053

0/442

0/001

پیشآزمون-پیگیری

1/867

0/251

0/001

پسآزمون-پیگیری

-0/187

0/330

1

پیشآزمون-پسآزمون

-1/687

0/233

0/001

پیشآزمون-پیگیری

-1/500

0/239

0/001

پسآزمون-پیگیری

0/187

0/307

1

پیشآزمون-پسآزمون

-2/200

0/260

0/001

پیشآزمون-پیگیری

-1/773

0/248

0/001

پسآزمون-پیگیری

0/427

0/235

0/241
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درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ارزیابی

مرحله

اختالف میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

مهال بصیری فر و همکار 89/

پسآزمون با نمرات مرحله پیگیری معنیدار نیست ()P<0/05
که نشاندهنده ثبات اثرات درمان با گذشت زمان است .در گروه
کنترل نیز تفاوت بین نمرات مرحله پیشآزمون با مراحل پسآزمون

حقیقت تحمیل شود.
در این درمان ابتدا سعی میشود پذیرش روانی فرد درباره

تجارب ذهنی (افکار و احساسات) افزایش یابد و متقاب ً
ال اعمال

و پیگیری و همچنین تفاوت بین نمرات مرحله پسآزمون با نمرات

کنترلی نامور کاهش یابد .همچنین به بیمار آموخته میشود هرگونه

پیگیری معنیدار نیست ( .)P<0/05بر این اساس نتیجه گرفته

عملی برای اجتناب یا کنترل این تجارب ذهنی ناخواسته بیاثر

میشوددرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام

است یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید آنها میشود و باید این

روانی زنان نابارور مؤثر بوده است.

تجارب را بدون هیچگونه واکنش درونی یا بیرونی برای حذف

بحث و نتیجهگیری

آنها ،بهطور کامل پذیرفت .در قدم دوم بر آگاهی روانی فرد در
لحظه حال افزوده میشود؛ یعنی فرد از تمام حاالت روانی ،افکار
و رفتار خود در لحظه حال آگاهی مییابد .در مرحله سوم به فرد

تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی زنان نابارور شهر مشهد

شناختی) ،بهنحویکه بتواند مستقل از این تجارب عمل کند .در

انجام شد .نتایج نشان داد درمان پذیرش و تعهد مؤثر بوده و

مرحله چهارم تالش برای کاهش تمرکز مفرط بر خودتجسمی

موجب بهبود تحمل پریشانی زنان نابارور شده است .این نتایج

یا داستان شخصی (مانند قربانی بودن) است که فرد برای خود

در دوره پیگیری هم تداوم داشت .نتیجه بهدستآمده با نتایج

در ذهنش ساخته است .در مرحله پنجم به فرد کمک میشود

پژوهشهای پیشین همسو است؛ برای مثال ،مطالعه جمشیدیان

ارزشهای شخصی اصلی خود را بشناسد و بهطور واضح مشخص

قلعهشاهی و همکاران نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

سازد و آن را به اهداف رفتاری خاص تبدیل کند (روشنسازی

در کاهش مشکالت روانشناختی (اضطراب ،تنش و افسردگی)

ارزشها) .درنهایت ،برای عمل متعهدانه ،یعنی فعالیت معطوف به

زنان نابارور مؤثر بود [ .]14در پژوهشی نشان داده شد درمان مبتنی

اهداف و ارزشهای مشخصشده به همراه پذیرش تجارب ذهنی

بر تعهد و پذیرش درمان مناسبی برای کاهش استرس ناباروری،

انگیزه ایجاد میشود .این تجارب ذهنی شامل افکار افسردهکننده،

پریشانی روانی و افسردگی ناشی از ناباروری است [ .]16همچنین

وسواسی ،افکار مرتبط به حوادث (تروما) ،هراسها یا اضطرابهای

مطالعه  Lybeckنشان داد روشهای روانشناختی ازجمله درمان

اجتماعی است [ .]29لذا مجموعه عوامل ذکرشده موجب میشود

پذیرش و تعهد در کاهش ناراحتیهای مربوط به ناباروری مؤثر

میزان تحمل پریشانی فرد در برابر رویدادهای ناخوشایند ارتقا یابد.

است [ .]17در تبیین یافته پژوهش مبنی بر تأثیر درمان پذیرش و

دیگر یافته پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات انسجام روانی

تعهد بر بهبود تحمل پریشانی زنان نابارور میتوان گفت که در

گروه آزمایش و گواه تفاوت وجود دارد و درمان پذیرش و تعهد

رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش ،هدف اصلی ایجاد انعطافپذیری

مؤثر بوده و موجب بهبود انسجام روانی زنان نابارور شده است .این

روانی است؛ یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی در بین گزینههای

نتایج در دوره پیگیری نیز تداوم داشت .همسو با نتیجه بهدستآمده

مختلف که متناسبتر باشد ،نه اینکه عملی صرفاً برای اجتناب

مطالعهای به صورت مستقیم انجام نشده است ،اما پژوهش بهشتیان

از افکار ،احساسات ،خاطرهها یا تمایالت آشفتهساز انجام یا در

و همکاران نشان داد درمان پذیرش و تعهد سرمایه روانشناختی و
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پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و

آموخته میشود خود را از این تجارب ذهنی جدا کند (جداسازی

 /90اثربخشی پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و انسجام روانی

مؤلفههای آن (امید ،خوشبینی ،خودکارآمدی و تابآوری) را در
زنان نابارور بهبود میخشد [ .]15مطالعه حسین پناهی و همکاران
حاکی از تأثیر مشاوره مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر سالمت
روان و کیفیت زندگی زوجهای نابارور بود [ .]18در مطالعهای
دیگر نشان داده شد درمان پذیرش و تعهد بر خوشبینی نسبت به
زندگی و بهزیستی روانشناختی در زنان نابارور مؤثر بود [.]19
نتایج پژوهش  Richardsonو همکاران نشان داد درمان تعهد و
پذیرش در افزایش رفتارهای سالمتمحورانه مؤثر است [.]20
در تبیین یافته پژوهش مبنی بر تأثیر درمان پذیرش و تعهد بر
بهبود انسجام روانی زنان نابارور میتوان گفت که در رویکرد
پذیرش و تعهد ،به بیمار کمک میشود با در نظر گرفتن خود
بهعنوان زمینه با استفاده از استعارهها در طول درمان ،روشها و
تکالیف درمانی یاد بگیرد هنگام رویارویی با رویدادهای زندگی
توانمند باشد .استعارههای استفادهشده درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد به بیماران کمک میکند به تجربیات مثبت و خوب

زندگی افزوده شود و فرد را از گیر افتادن در حلقهای از افکار و
احساسات منفی (اضطراب ،یأس ،افسردگی) رهایی میبخشد که
به نوبه خود باعث افزایش فشار روانی میشود و موجبات افزایش
انسجام روانی و سالمت را در فرد فراهم میکند [.]31
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر خودگزارشی بودن
ابزار پژوهش بود .همچنین به دلیل کمبود زمان ،اجرای دوره
پیگیری میسر نبود .نتایج پژوهش اهمیت موضوع و توجه بیشتر
دستاندرکاران و مسئوالن را در راستای افزایش انسجام روانی
و تحمل پریشانی برای زنان نابارور بهمنظور کاهش مشکالت
روانشناختی آنان میطلبد .لذا با توجه به تأثیر درمان تعهد و
پذیرش در افزایش انسجام روانی و تحمل پریشانی ،به مشاوران و
روانشناسان پیشنهاد میشود از تمرینات تعهد و پذیرش در جلسات
درمانی استفاده کنند .برای تعمیم بیشتر نتایج پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آینده دوره پیگیری گذاشته شود و درنهایت درمان
تعهد و پذیرش با سایر درمانها ازجمله درمان ذهنآگاهی و رفتار

زندگیشان توجه کنند که در بهبودی آنها نقش دارد و در عین

دیالکتیکی مقایسه شود.

حال زندگی کنند .همچنین این درمان به بیمارانی که افکار ،رفتار

قدردانی

حال بتوانند رویدادهای روانی آسیبرسان را بپذیرند و در زمان
و احساسات آنها آمیخته است ،بهگونهایکه معتقدند افکار آنها
عین حقیقت و غیر قابل تغییر است ،کمک میکند بتوانند بین
افکار ،رفتار و احساسات تمایز قائل شوند .بررسی افکار و مشخص
کردن اینکه کدامیک از آنها درست و غلط است ،به بیماران
کنند و سالمتیشان بهبود یابد [.]30
عالوهبراین ،میتوان گفت که یکی از فرایندهایی که در
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به آن توجه میشود فرایند عمل
متعهدانه است .ترغیب افراد به روشن کردن ارزشها ،تعیین اهداف،
پیشبینی موانع و درنهایت ،تعهد به انجام اعمالی در راستای دستیابی
به اهداف و حرکت در راستای ارزشها به وجود میآید و باعث
میشود ضمن تحقق اهداف و شادکامی ناشی از آن ،بر رضایت از

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس گرفته شده و کمیته اخالق
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد IR.MUMS.REC.1398.091

آن را تأیید کرده است .نویسندگان از تمامی کسانی که در این
پژوهش همکاری داشتند ،تقدیر و تشکر میکنند.

تعارض در منافع
نویسندگان اعالم میکنند هیچگونه تضاد منافعی بین آنان
وجود ندارد.
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