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چكيده
 اما مسئله. اضطراب از عواملی است که باعث به وجود آمدن مشکالتی در همجوشی شناختی و کیفیت زندگی افراد مبتال به دیابت میشود:زمينه
 کیفیت زندگی و اضطراب دانشآموزان مبتال به دیابت ت ثیر دارد؟، تعهد بر همجوشی شناختی- اصلی اینست که آیاگروه درمانی مبتنی بر پذیري
. کیفیت زندگی و اضطراب دانشآموزان مبتال به دیابت بود، مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیري و تعهد بر همجوشی شناختی:هدف
 جامعهآماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان. پسآزمون و پیگیری با گروه گواه بود، پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون:روش
 آزمودنی که به روي نمونهگیری در دسترس انتخاب شده بودند و به طور81  و نمونه پژوهش شامل.مبتال به دیابت شهر زاهدان تشکیل دادند
 نفر) قرار گرفتند سپس گروه آزمایش از طریو پروتکل مداخله مبتنی بر پذیري و تعهد00(  نفر) و گواه00( گماري تصادفی در دو گروه آزمایشی
 مقیاس،)2102(  ابزار پژوهش شامل پرسشنامه همجوشی شناختی گیالندرز و همکاران. جلسه مداخله دریافت کردند3 )0818 ،(قمیان و شعیری
) مبتال به دیابت2112( ) و پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان ایتگرسول و مارور0113( تجدیدنظرشده اضطراب آشکار کودکان رینولدر و ریچموند
 نتایج نشان داد گروه درمانی مبتنی بر پذیري و: يافتهها. برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.بودند
 این نتایج در مرحله پیگیری تداوم داشته.)P<1/10(  کیفیت زندگی و اضطراب شده است،تعهد در مقایسه با گروه گواه موجب بهبود همجوشی
 درمانهای روانشناختی مبتنی بر پذیري و تعهد از طریو ایجاد تعهد درونی در افراد میتوانند به بهبود عالئم روانشناختی کمك: نتيجهگيری.است
 اضطراب، کیفیت زندگی، همجوشی شناختی، پذیري و تعهد: واژه كليدها.کنند و پیامدهای روانی بیماریهای جسمانی را کاهش دهند
Background: The use of psychological therapies along with medical treatments to treat and improve the psychological
consequences of diabetes have always been of interest. In diabetes, psychological interventions try to reduce the adverse
consequences of the disease. Aims: In the student community, most of the researchers' attention has been focused on
academic achievement and cognitive development and less attention has been paid to physical diseases such as diabetes.
Method: This quasi-experimental study followed by a pretest, posttest, and follow-up design with a control group. The
current study had a statistical population consisting of all students with diabetes in Zahedan. Its sample included 30
subjects selected using a convenience sampling method and randomly divided into two groups, i.e., experimental (n=15)
and control (n=15). Then, the experimental group received 8 sessions of intervention through acceptance and commitment
based intervention package (Ghomian & Shairi, 2014). Research instruments included the Cognitive Cohesion
Questionnaire of Gilanders et al Cognitive Fusion Questionnaire (2014), the Reynolds and Richmond’s Revised Measure
of Children's Manifest Anxiety (1978), and the Diabetes Quality of Life Questionnaire for Youth. A multivariate analysis
of covariance was used to analyze the obtained data statistically via SPSS. Results: Results showed that acceptance and
commitment group therapy improved cognitive fusion, quality of life, and anxiety of the experimental group compared to
the control group (P<0/05). These results persisted in the follow-up. Conclusions: Acceptance and Commitment-based
psychological therapies can help to improve psychological symptoms and reduce the psychological consequences of
physical illness by building up an internal commitment in individuals. Key Words: Acceptance and commitment,
cognitive fusion, quality of life, anxiet
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مجله علوم روانشناختی

نوجوانی یکی از دوره گذر از کودکی به بزرگسالی است (پوتر

انتظارات ،استانداردها و اولویتهای مورد نظر او تعریف میکند .این

و پری )2111 ،در این دوره ،نوجوانان زمینههای شایستگی خویش را

واقعیت دارای محدوده گستردهای میباشد که به شیوههای مختلف

گستري داده ،به تدریج مسئولیت حفظ سالمتی از والدین به نوجوان

تحت تيثیر وضعیت جسمانی ،روانی ،باورهای فردی و ارتباطات

واگذار میشود در این شرایط ،داشتن بیماریهای مزمن میتواند در

اجتماعی فرد قرار دارد (کوتی ،گریگوری ،مویسان و چابوت،

پیشروی روند طبیعی دخالت کند .عالوه بر این وجود بیماری مزمن

 .)2112در سالهای اخیر کیفیت زندگی به عنوان برآیند مهم سالمتی

در کودک و نوجوان باعث ایجاد بحران خانوادگی ،اختالفات

در درمان پزشکی و موضوع اصلی در مراقبت از بیماران دیابتی

زناشویی ،مشکالت عاطفی و رفتاری در خانواده شده ،و حتی سایر

شناخته شده است .دیابت میتواند بر عملکرد فیزیکی ،توسعه

فرزندان خانواده را نیز تحت تيثیر قرار داده و در نهایت منجر به انزوای

عوارض ،وضعیت روحی و روانی و ارتباطات فردی ،خانوادگی و

خانواده میشود که به طور مستقیم بر عملکرد خانواده و نوجوان تيثیر

اجتماعی اثرات منفی داشته باشد و کیفیت زندگی بیماران را در تمام

منفی دارد (ودگیتی .)2112 ،از میان بیماریهای مزمن ،دیابت 0یکی

حیطههای زندگی کاهش دهد (اسنوکی ،2111 ،میکسچ و همکاران،

از شایعترین و مهمترین بیماریهای مزمن غیر واگیر میباشد (تامسون

.)2111

و همکاران )2111 ،این بیماری بر روی جنبههای مختلف زندگی

بیماران دیابتی با مشکالت زیادی در ابعاد کیفیت زندگی مواجه

نوجوان از جمله روحی ،روانی ،جسمی ،خانوادگی و تحصیلی

هستند و وضعیت فردی  -اجتماعی و اقتصادی این بیماران ،تيثیر

میتواند تيثیرگذار باشد (گورگی و همکاران .)2111 ،به نظر میرسد

معناداری بر کیفیت زندگی آنها دارد (قنبری .)0831 ،عالوه بر آن،

یکی از عواملی که تحت تيثیر بیماری دیابت قرار میگیرد همجوشی

برخی از مشکالت جسمی و روانی این بیماران مانند افسردگی،

شناختی 2است (صمدی فرد و میکاییلی .)0810 ،همجوشی شناختی،

اضطراب ،ناتوانی ،کم تحرکی و چاقی در نهایت منجر به کاهش

مفهومی شناختی و اجتماعی است و چنان شخص را گیج میکند که

سالمتروانی در آنها میشود (قوامی ،احمدی ،انتظامی ،معماریان،

پس از مدتی تفسیر درست از تجارب شخصی تلقی میشود و دیگر

.)0830

قابل تشخیص از تجارب واقعی فرد نیست (سامادیفارد.)2102 ،

بدون تردید جنبههای خاص خود بیماری بر تجربه کودک از آن

همچنین همجوشی شناختی زمانی رخ میدهد که افکار فرد روی

تيثیر میگذارد .انتظار کشیدن برای آزمایشهای پزشکی ،نتایج

رفتار اثر گذارند و باعث شوند فرد به جای توجه به فرآیند فکر

آزمایشهای درمان ،بخش بزرگی از تجارب بیماری را تشکیل

(زمینه) به تولیدات فکر (محتوا) توجه کنند (هیز ،لوما بوند ،ماسودا و

میدهد .تحمل عدم قطعیت در هر کدام از اینها دشوار است زیرا

لیلیس .)2112 ،به عبارتی ،فرد طوری تحت تيثیر افکاري قرار

ابهام پایه و اساس اضطراب است (ادواردز و هیلتون .)0111 ،کودکان

میگیرد که گویی کامالً واقعیاند و موجب میشود رفتار و تجربه بر

میتوانند مانند بزرگساالن ،به بحرانهای اضطرابی حاد دچار شوند.

دیگر منابع تنظیم رفتار او حاکم شوند و فرد نسبت به نتایج مستقیم

در اکثر مواقع ،این واکنشها در برابر رویدادی ناگهانی یا موقعیتی

حساسیت کمتری پیدا کند (گیالندرز و همکاران.)2100 ،

خاص مانند بیماری ،مرگ یکی از خویشاوندان یا دوستان ،تجربه
جنسی ،مشکالت تحصیلی و )...و در زمینه اضطرابی مزمنی بروز

یکی دیگر از عواملی که در بیماری دیابتی تحت تيثیر قرار
میگیرد کیفیت زندگی 8است (طبرسی ،غیاثوندیان ،مسلمی مهنی و

میکند (اسنوکی و اسکینر.)2110 ،

محمدزاده زرنکش .)0811 ،کیفیت زندگی به تيمین سالمتی و

برای درمان مشکالت روانشناختی ،عالوه بر درمانهای دارویی،

شادکامی در افراد و بهرمندی آنها از یك زندگی سالم کمك میکند

درمانهای روانشناختی متعددی نیز در طول سالهای متوالی ابداع

(هاگرتی و همکاران .)2110 ،سازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی

شده است .یکی از مهمترین شیوههای درمانی درمان مبتنی بر پذیري

را پندارهای فرد از وضعیت زندگی خود با توجه به فرهنگ و نظام

است .درمان مبتنی بر پذیري و تعهد درمانی ،2که به اختصار ACT
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ارزشی که در آن زندگی میکند و ارتباط این دریافتها با اهداف،

حبیب کیخا و همکاران

مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیري  -تعهد بر همجوشی...

درمانی کلیدی آن از درمان شناختی رفتاری سنتی متفاوت است.

2100؛ و فلکسمن و بوند ،)2101،همجوشی شناختی (زارع)0812 ،

اصول زیربنایی آن شامل )0 :پذیري یا تمایل به تجربه درد یا دیگر

و کیفیت زندگی (ساریزاده ،رفیعینیا ،صباحی و تمدن،0811 ،

رویدادهای آشفته کننده بدون اقدام به مهار آنها؛  )2عمل مبتنی بر

محمدی ،دوران ،ربیعی و سلیمی ،0812 ،فتحی احمد سرایی ،نشاط

ارزي یا تعهد توأم با تمایل به عمل به عنوان اهداف معنیدار شخصی

دوست ،منشئی و نادی )0810 ،به اثبات رسیده است.

پیش از حذف تجارب ناخواسته ،است .رويهای زبانی و فرآیندهای

مرور پیشنیه پژوهش نشان میدهد در جامعه دانشآموزی

شناختی است که در تعامل با دیگر وابستگیهای غیرکالمی به

بیشترین پژوهشها روی شناسایی عوامل مرتبط با رشد شناختی و

شیوهای که منجر به کارکرد سالم میشود .این روي شامل تمرینات

تحصیلی متمرکز شده است و سازههای شناختی و روانشناختی متعدد

مبتنی بر مواجهه ،استعارههای زبانی و رويهایی چون مراقبت ذهنی

در جهت پیشرفت دانشآموزان مورد توجه بوده است و این اصل

است (ولیز و همکاران.)2118 ،

که"عقل سالم در بدن سالم است" فراموي شده است .از این رو

درمان پذیري و تعهد شش اصل اساسی دارد :گسلش ،پذیري،0

توجه به سالمت جسمانی و بیماریهای جسمانی و تالي در جهت

تماس با لحظه حاضر ،2مشاهده خود ،8ارزيها 2و عمل متعهدانه.0

کاهش اثرات منفیآنها میتواند بصورت غیر مستقیم روی پیشرفت

گسلش برای جلوگیری از در آمیختگی شناختی است .در آمیختگی

تحصیلی بطور اختصاصی و سالمت به مفهوم عام آن در دانش

شناختی بدین معناست که فرد ،خود و افکاري را در آمیخته میداند.

آموزان منجر شود .بیماریهای جسمانی ضمن اینکه اضطراب و

گسلش شناختی بدین معناست که بپذیریم افکار ما از ما جدا هستند

استرس یادگیری را افزایش میدهند؛ باعث کاهش کیفیت زندگی

و چیزی بیش از وقایع خصوصی موقت نیستند .پذیري به معنای ایجاد

روزمره افراد شده و در بلند تواناییهای شناختی و فراشناختی آنان را

فضایی برای احساسها ،حواس ،امیال و دیگر تجربههای خصوصی

ضعیف میکند (صمدی فرد و میکاییلی .)0810 ،از این رو توجه به

ناخوشایند ،بدون تالي برای تغییر آنها ،فرار از آنها یا توجه مجدد با

مشکالت جسمانی دانشآموزان با توجه به شیوع بیشتر این بیماریها

آنها است .تماس با لحظه حاضر عبارت است از آوردن کامل آگاهی

بویژه دیابت بدلیل تغییر در سیستم تغذیه و سبك زندگی امروز؛ از

به تجربه اینجا و اکنون با گشودگی ،عالقه ،پذیري ،تمرکز روی آن

چالشهای پیشرو آموزي و پروري است .در این راستا و با هدف

و درگیری کامل با آنچه که در انجام است .مشاهده خود عبارت است

بررسی و شناخت بهتر اثربخشی رويهای جدید رواندرمانی در

از آگاهی مداوم از خود فرد است .این پدیدهها تغییر میکنند ،اما

بهبود مشکالت دانشآموزان دارای بیماری جسمانی؛ پژوهش حاضر

خود فرد پیوسته ثابت است .ارزيها و عمل متعهدانه بدین معنا هستند

بدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر

که فرد آنچه را که برای او مهمترین و عمیپترین است ،تشخیص

پذیري  -تعهد روی همجوشی شناختی ،کیفیت زندگی و اضطراب

دهد ،بر مبنای آن هدفهایی را تنظیم کند و برای رسیدن به آن

دانشآموزان مبتال به دیابت متفاوت است؟
روش

متعهدانه و مؤثر عمل کند (هیز و همکاران2118 ،؛ هیز ،لوما ،بوند،

پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و

ماسودا ،لیلیز.)2112 ،
اثربخشی درمان پذیري و تعهد در درمانهای اضطراب و

پیگیری با گروه گواه بود .جامعهآماری پژوهش حاضر را کلیه دانش

افسردگی (توهینگ و لوین ،2101 ،هالیس و همکاران ،2102 ،زتلی،

آموزان مبتال به دیابت شهر زاهدان تشکیل دادند .روي نمونهگیری

2100؛ بلوتی ،هومان ،موریسون ،لوین و توهینگ ،2102 ،هافمن،

به صورت در دسترس بود و تعداد  81نفر از آنهایی که نمرات یك

هالسبو ،ایلنبرگ ،جن سن و فروشلم ،2102 ،ایلنبرگ ،کرون استرند،

انحراف معیار باالتر از میانگین در پرسشنامههای کیفیت زندگی،

فینك و فروشلم2108 ،؛ فلیددیروس ،بولمی جر ،فوکس و

همجوشی شناختی و اضطراب کسب نمودند به عنوان نمونه پژوهش
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خوانده میشود یکی از الگوهای بسط یافته اخیر است که فرآیندهای

اسچریورس ،)2108،کاهش استرس (برینگ بورگ و همکاران،

دوره  ،03شماره ، 38زمستان(بهمن) 0813

مجله علوم روانشناختی

( 00نفر) و گواه ( 00نفر) جایگزین شدند .نداشتن بیمارهای روانی،

ریچموند ( :)0113مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب آشکار کودکان

در حال تحصیل بودن در مدارس دولتی و نداشتن بیماریهای

توسط رینولدر و ریچموند در سال  0113طراحی شد و یك ابزار

جسمانی بجز دیابت از مالکهای ورود به پژوهش بودند.

خودگزارشی دارای  81سؤال بوده که  23گویه آن اضطراب را

ابزار

میسنجد و  1گویه دیگر شامل  82-82-22-21-02-02-3-2مقیاس

پرسشنامه همجوشی شناختی :این پرسشنامه را گیالندرز و

دروغ سنج است و هدف آن بررسی اضطراب آشکار کودکان از

همکاران ( )2102ارائه دادند که حاوی  02سؤال است که دارای دو

ابعاد مختلف (عوامل فیزیولوژیکی ،حساسیت افراطی و تمرکز،

زیر مقیاس همجوشی و گسلش است و بر اساس مقیاس  2درجهای

نگرانی) است .طیف پاسخگویی پرسشنامه بدین صورت است که به

لیکرت (از همیشه درست تا هرگز درست نیست) تنظیم شده است

هر گزینه بلی یك نمره و به هر گزینه خیر صفر نمره تعلپ میگیرد.

(گیالندرز و همکاران .)2102 ،زارع ( )0818برای هنجاریابی

در پژوهش تقوی و همکاران ( )0832اعتبار بازآزمایی این مقیاس

پرسشنامه مذکور 811 ،نفر از دانشجویان دانشگاههای پیام نور و سنتی

 1/21گزاري شده است .در پژوهش مفرد و همکاران ( )0830اعتبار

را آزمود .نتایج حاکی از این بود که این پرسشنامه از روایی و پایایی

این مقیاس  1/38گزاري شده است .همچنین مفرد و همکاران

مطلوبی برخوردار است؛ به نحوی که ضریب آلفای کرونباخ برای

( )0830پایایی آزمون – بازآزمون این مقیاس را برای بیماران 1/31

آن  1/12به دست آمده است (زارع.)0818 ،

و برای گروه بهنجار  1/30بدست آوردهاند .همچنین کندال و تریدول

پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان ایتگرسول و مارور ()2112

برای این مقیاس ضریب آلفای کرونباخ را  1/13تا  1/31به دست

مبتال به دیابت  :0این پرسشنامه توسط اینگیرسول و ماررو برای اندازه

آوردند و برای اعتبار بازآزمایی آن ضریب همبستگی  1/20تا 1/10

گیری کیفیت زندگی نوجوانان مبتال به دیابت نوع یك طراحی شد.

گزاري شد.

این پرسشنامه شامل  02عبارت میباشد که  00عبارت آن در شش

پروتکل مداخله مبتنی بر پذیري و تعهد (قمیان و شعیری:)0818 ،

حیطه بر اساس مقیاس پنج نقطهای لیکرت هرگز  ،1-به ندرت ،0-

در پذیري و تعهد درمانی مجموعهای از تمرینات تجربی و

گاهی اوقات  ،2-اغلب  ،8-همیشه  )2-طبقهبندی شده است و یك

استعارهها ،با مداخالت استاندارد رفتاری ترکیب میشود تا پذیري

عبارت درباره در که فرد از سالمتی میباشد که در مقیاس چهار

بدون قضاوت تجربیات درمانی فرد را پروري دهد .این پذیري

نقطهای (-2خیلی بد-8 ،بد-2 ،خوب-0 ،عالی) تنظیم شده است و

تجربی به تنهایی یك هدف نمیباشد ،بلکه ارتقای عمل در جهت

امتیاز آن  1-2میباشد .در این پرسشنامه حیطهها شامل رضایتمندی

اهداف مناسب شخصی مرتبط میباشد .در این پژوهش برای

فرد از کیفیت زندگی ( 28عبارت با دامنه امتیاز  ،)1-12اثرات درمان

آموزي پذیري و تعهد درمانی از روي پذیري و تعهد درمانی هیز

بر کیفیت زندگی ( 2عبارت و امتیاز  ،)1-02اثر دیابت بر فعالیتهای

( )2112استفاده میشود .تعداد جلسات آموزي  3جلسه میباشد،

فرد ( 0عبارت و امتیاز  ،)0-21میزان نگرانی ( 02عبارت و امتیاز

که هفتهای یك جلسه دو ساعته برگزار خواهد شد.

 )1-23و گواه والدین ( 8عبارت و میزان امتیاز  )1-02میباشد .الزم

جلسه اول :برقراری رابطه درمانی ،بستن قرار داد درمانی،

به ذکر است که امتیازات در هر حیطه بر مبنای  011محاسبه شد و

آموزي روانی

نمره پایینتر نشان دهنده کیفیت زندگی بهتر است .پایایی پرسشنامه

جلسه دوم :بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها ،کارآمدی به

فوق در فرهنگ برزیل توسط ناواتو و همکاران ( )2113با ضریب

عنوان معیار سنجش ،ایجاد ناامیدی خالقانه

آلفا کرونباخ  1/18مورد تيیید قرار گرفت .روایی و پایایی این

جلسه سوم :بیان کنترل به عنوان مشکل ،معرفی تمایل به عنوان

پرسشنامه در مطالعات مختلف داخل کشور نیز به تيیید رسیده است.

پاسخی دیگر ،درگیر شدن با اعمال هدفمند

کرمان ساروی و همکاران ( )0811پایایی این پرسشنامه را با ضریب

جلسه چهارم :کاربرد تکنیكهای گسلش شناختی ،مداخله در

آلفای کرونباخ بین  1/13 – 1/31تيیید کردند.

عملکرد زنجیرههای مشکلساز زبان ،تضعیف ائتالف خود با افکار
و عواطف
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انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه  00نفره (گروه آزمایش

مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب آشکار کودکان رینولدر و

حبیب کیخا و همکاران

مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیري  -تعهد بر همجوشی...

جلسه پنجم :مشاهده خود به عنوان زمینه ،تضعیف خود مفهومی

همانطور که در جدول  0مشاهده میکنید در پیشآزمون نمرات

و بیان خود به عنوان مشاهدهگر ،نشان دادن جدایی بین خود،

همجوشی شناختی ،کیفیت زندگی و اضطراب در دو گروه ،تفاوت

تجربیات درونی و رفتار

چندانی ندارد .همچنین مشاهده میشود که میانگین نمرات

جلسه ششم :کاربرد تکنیكهای ذهنی ،الگوسازی خروج از

زندگی بهتر است) و اضطراب در گروه آزمون در پسآزمون و

ذهن ،آموزي دیدن تجربیات درونی به عنوان یك فرآیند

پیگیری نسبت به پیشآزمون کاهش یافته و میانگین نمرات گسلش

جلسه هفتم :معرفی ارزي ،نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج،

افزایش یافته است همچنین میانگین نمرات همجوشی شناختی،

کشف ارزيهای عملی زندگی

کیفیت زندگی و اضطراب در گروه گواه در پیشآزمون و پس

جلسه هشتم :درک ماهیت تمایل و تعهد ،تعیین الگوهای عمل

آزمون تفاوت چشمگیری نداشته است.

متناسب با ارزيها
يافتهها

قبل از تحلیل مربوط به فرضیهها ،برای اطمینان از اینکه دادههای

به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،از روي آزمون تحلیل

این پژوهش مفروضههای زیربنایی تحلیل کوواریانس را برآورد

کوواریانس چند متغیری ) (MNCOVAبا استفاده از نرمافزار

میکنند به بررسی آنها پرداخته شد .بدین منظور مفروضههای اصلی

 SPSS -22به کار گرفته شده است .به منظور رعایت مفروضههای

تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج محاسبه همبستگی

تحلیل کوواریاس چند متغیری ،مفروضههای این آزمون با استفاده از

بین پیشآزمون (متغیر کوواریت) و پسآزمون (متغیر وابسته) در

آزمون شاپیرو  -ویلك و آزمون لوین 0و آزمون همگنی شیب

متغیرهای مورد بیانگر وجود رابطه خطی بین آنها بود (مفروضه خطی

رگرسیون مورد بررسی و تيیید قرار گرفت .جدول  2آمارههای

بودن رابطه) و محاسبه همبستگی بین پیش آزمونهای متغیرهای مورد

توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیك گروه و مرحله آزمون نشان

بررسی نیز نشان از عدم رابطه معنیدار بین آنها بود (مفروضه عدم

میدهد:

همخطی چندگانه) .برای بررسی همگنی واریانس متغیرها از آزمون

جدول .0آمارهها ی توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیك گروه و مرحله

لوین و برای بررسی مفروضه شیبهای رگرسیونی اثرات بین

آزمون

آزمودنی در تعامل گروه * پسآزمون استفاده گردید .نتایج بدست

گروه پذیري و تعهد
متغیر

همجوشی

گسلش

کیفیت
زندگی

اضطراب

میانگین

انحراف
استاندارد

گروه گواه
میانگین

آمده در جدول  2ارائه شده است .همانگونه که نتایج بدست آمده از

انحراف

آزمون لوین در پسآزمون و پیگیری به عنوان متغیرهای وابسته نشان

استاندارد

پیشآزمون

22/22

3/10

20/88

2/22

پسآزمون

02/12

0/02

22/31

1/21

پیگیری

02/21

2/22

22/22

1/02

پیشآزمون

3/22

8/10

1/08

2/80

پسآزمون

08/22

8/81

1/02

2/01

میدهد که سطد معنیداری در تمامی متغیرها باالتر از سطد سنجش
( )P<1/10است .همچنین نتایج حاصل از بررسی مفروضه شیبهای
رگرسیونی نیز نشان میدهد که سطد معنی دار بدست آمده
( )P<1/10بیانگر برقراری مفروضه شیبهای رگرسیونی در دو گروه
است.

پیگیری

08/31

2/13

3/32

2/11

پیشآزمون

001/18

02/10

000/22

02/12

پسآزمون

30/21

02/38

000/21

02/01

پیگیری

32/21

00/81

001/22

00/10

پیشآزمون

20/22

2/12

21/88

0/10

دانشآموزان مبتال به دیابت از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری

پسآزمون

01/18

2/02

01/22

8/81

پیگیری

01/22

2/03

01/22

8/21

استفاده شده است .که نتایج به دست آمده در جدول  8قابل مشاهده

Levene's test

جهت مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیري و تعهد و
کیفیت زندگی بر همجوشی شناختی ،کیفیت زندگی و اضطراب

است.

0.
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همجوشی ،کیفیت زندگی (در این پژوهش نمرات پایینتر کیفیت

دوره  ،03شماره ، 38زمستان(بهمن) 0813

مجله علوم روانشناختی

آزمون المبدای ویلکز بیانگر آن است که بین آزمودنیهای گروه

تفاوت وجود دارد ،چهار تحلیل کواریانس تك متغیری در متن

آزمایش و گروه گواه ،دست کم از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته

تحلیل کواریانس چند متغیری انجام شد .نتایج حاصل در جدول 2

تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)P<1/10بنابراین برای پی بردن به

گزاري شده است.

جدول .2نتایج بدست آمده از آزمون لوین و اثرات بین آزمودنی برای بررسی مفروضهها
شاخص

F

سطد معنیداری

F

سطد معنیداری

پسآزمون همجوشی

2/08

1/03

1/00

1/11

پیگیری همجوشی

1/03

1/20

0/12

1/08

پسآزمون گسلش

1/10

1/32

1/82

1/01

پیگیری گسلش

1/83

1/12

1/01

1/22

پسآزمون کیفیت زندگی

2/ 0

1/02

1/81

1/03

پیگیری کیفیت زندگی

1/12

1/31

1/21

1/21

پسآزمون اضطراب

0/22

1/22

1/31

1/81

پیگیری اضطراب

2/18

1/01

1/10

1/21

جدول .8نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیري و تعهد بر همجوشی شناختی ،کیفیت
زندگی و اضطراب دانشآموزان
آزمون

ارزي

F

درجهآزادی خطا

درجهآزادی فرضیه

سطد معنیداری

مجذور اتا

پسآزمون

المبدای ویلکز

1/121

32/121

20

2

1/110

1/121

پیگیری

المبدای ویلکز

1/011

22/102

20

2

1/110

1/310

جدول .2نتایج تحلیل کواریانس تك متغیری بر روی نمرههای پسآزمون و پیگیری همجوشی شناختی ،کیفیت زندگی و اضطراب
در دو گروه
منابع

گروه
پسآزمون
خطا

گروه
پیگیری
خطا

پسآزمون

MS

F

معنیداری

مجذور اتا

همجوشی

283/01

82/18

1/110

1/210

گسلش

011/82

22/31

1/110

1/200

کیفیت زندگی

2011/22

21/02

1/110

1/102

اضطراب

031/02

12/20

1/110

1/102

همجوشی

01/83

-

-

-

گسلش

2/21

-

-

-

کیفیت زندگی

10/11

-

-

-

اضطراب

3/00

-

-

-

همجوشی

020/33

21/12

1/110

1/083

گسلش

211/10

82/23

1/110

1/010

کیفیت زندگی

2021/282

20/12

1/110

1/282

اضطراب

828/11

20/31

1/110

1/201

همجوشی

21/22

-

-

-

گسلش

2/21

-

-

-

کیفیت زندگی

11/22

-

-

-

اضطراب

1/12

-

-

-

7122

Downloaded from psychologicalscience.ir at 14:48 +0430 on Saturday June 19th 2021

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،سطوح معنیداری

این نکته که از لحاظ کدام یك از متغیرهای وابسته بین دو گروه

حبیب کیخا و همکاران

مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیري  -تعهد بر همجوشی...

همجوشی ،گسلش ،کیفیت زندگی و اضطراب شرکت کنندگان بر

پیشبینی کننده بهزیستی روان شناختی دانستند .افزایش انعطاف

حسب عضویت گروهی (گروه آزمایش و گواه) در مرحله پس

پذیری بیمار در سایه آموزيهای ذهنآگاهی یکیدیگر از علل

آزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<1/10بنابراین گروه درمانی

تداوم درمان است که در این مطالعه هم این نتیجه حاصل گردید .به

مبتنی بر پذیري و تعهد موجب بهبود همجوشی ،گسلش ،کیفیت

باور هیز ( ACT ،)2112مراجعان را تشویپ مینماید که رابطهشان را

زندگی و اضطراب دانشآموزان مبتال به دیابت شده است.

با افکار و دیگر تجارب درونی تغییر دهند و آنها را رویدادهای ذهنی

بحث و نتيجهگيری

ببینند که یکی پس از دیگری میآیند و میروند .پذیري افکار به

هدف این پژوهش اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیري و

عنوان افکار ،احساسات به عنوان احساسات و هیجانات همانگونه که

تعهد بر همجوشی شناختی ،کیفیت زندگی و اضطراب دانشآموزان

هستند ،نه بیشتر و نه کمتر  -منجر به تضعیف همجوشیهای شناختی

مبتال به دیابت بود .لذا پس از اجرای این روي و بررسی نتایج پیش

میشود و در کنار آن ،پذیري رویدادهای درونی ،هنگامی که

آزمون و پسآزمون و پیگیری میتوان نتیجهگیری کرد که گروه

شخص در جدال با پریشانیها و آشفتگیهای خود نیست ،به وی

درمانی مبتنی بر پذیري و تعهد در مقایسه با گروه گواه موجب بهبود

اجازه توسعه خزانه رفتاریاي را میدهد و میتواند از زمانی که بدین

همجوشی ،کیفیت زندگی و اضطراب شده است .مطالعات متعددی

ترتیب به دست میآورد برای انجام فعالیتهای ارزشمند خود استفاده

گروه درمانی مبتنی بر پذیري و تعهد را در زمینههای مختلف به کار

کند و خود را به یك زندگی ارزشمند و هدفمند متعهد سازد و بدین

گرفتند و آن را اثربخش دانستند که میتوان به پژوهشهای توهینگ

ترتیب کیفیت زندگی نیز بهبود مییابد .به عبارت دیگر ،در

و لوین ( ،)2101هالیس و همکاران ( ،)2102زتلی ( ،)2100بلوتی و

زمینههایی که همجوشی شناختی رخ میدهد ،فرآیندهای پذیري و

همکاران ( ،)2102هافمن و همکاران ( ،)2102ایلنبرگ و همکاران

گسلش شناختی ،در شکستن الگوهای اجتناب و قوانین تنظیم کننده

( ،)2108فلیددیروس و همکاران ( ،)2108برینگ بورگ و همکاران

آنها ،به فرد کمك مینماید (هیز و همکاران.)2112 ،

( )2100و فلکسمن و بوند ( ،)2101ساریزاده و همکاران (،)0811

هر پژوهش دارای محدودیتهایی است که پژوهش حاضر نیز

زارع ( ،)0812محمدی و همکاران ( )0812فتحی احمدسرایی و

از آن مستثنی نبوده است از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان

همکاران ( )0810اشاره کرد.

قابل تعمیم نبودن آن نام برد .به مدیران توصیه میشود کارگاه درمان

در فرآیند درمان تعهد و پذیري ،انعطافپذیری روانشناختی به

مبتنی بر پذیري وتعهد بر همجوشی شناختی ،کیفیت زندگی و

عنوان اساس سالمت روانشناختی شناخته میگردد .شخصی که

اضطراب دانشآموزان برگزار کنند.

انعطافپذیری روانشناختی دارد ،از رویدادهای ناخواسته اجتناب

منابع

نمینماید و سعی در گواه و تغییر آنها ندارد ،لذا انرژی خود را به

زارع ،حسین ( .)0818هنجاریابی مقیاس اجتماعی همجوشی شناختی

جای مقابله با اجتناب از رویدادهای ناخواسته ،صرف ارزيها و

گیالندرز بر اساس الگوی بوهرنستات .فصلنامه پژوهشهای

کیفیت زندگی مینماید (هیز ،ویالت ،لوین و هیلدبرانت.)2100 ،

روانشناسی اجتماعی.01-23 ،)00( 2 ،
زارع ،حسین ( .)0812اثربخشی درمان مبتنی بر پذیري و تعهد در بهبود

فرآیند درمان تعهد و پذیري به فرد کمك مینماید تا مسئولیت

انعطافپذیری و همجوشی شناختی .شناخت اجتماعی0 ،

تغییرات رفتاری را بپذیرد و هر زمان که الزم بود ،تغییر یا پافشاری

(.020-081،)00

نماید و در واقع این درمان به دنبال متعادل کردن شیوههای متناسب با

ساریزاده ،محمدصادق؛ رفیعی نیا ،پروین؛ صباحی ،پرویز و تمدن،

موقعیت است .در حوزههایی نظیر رفتار آشکار که قابل تغییر میباشد،

محمدرضا ( .)0811اثربخشی درمان مبتنی بر پذیري و تعهد بر

بر تغییر متمرکز است و در حوزههایی که تغییر امکانپذیر نیست ،بر

کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی :یك مطالعه کارآزمایی

پذیري و تمرینهای ذهنآگاهی تمرکز دارد (کاشدان و روتنبرگ،

آموزشی تصادفی شده .مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،01 ،

 .)2101ذهنآگاهی به افراد کمك مینماید تا راهبردهای مقابله

.220-202

ساگارانه و کمتر اجتنابی را اتخاذ نمایند (وینستین ،براون و رایان،
7122
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