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ABSTRACT
Introduction: Nurses need effective psychological interventions to improve quality of their
life and promote resiliency to professional and social challenges. The purpose of this study was
to investigate the effectiveness of acceptance and commitment group therapy on quality of life
and resilience of nurses. Materials and Methods: This study was an experimental research
investigation, using pre-post and follow-up testing plans with a control group. The statistical
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population was all nurses working in hospital in 22 different areas of Tehran. Among them,
one hospital (Khatam Alanbia) was selected by multi stage cluster sampling technique, and
then randomly 40 nurses were selected and placed into two control and experimental groups.
The experimental group participated in a twelve-session group therapy based on acceptance
and commitment plan for 12 weeks, while the control group received no intervention. In order
to collect data, the WHOQOL questionnaire and the Connor-Davidson resilience scale (CDRISC) was used. Results: The results showed that acceptance and commitment training was
significantly improved their quality of life (F1,28=9.1; P = 0.005) and resilience (F1,28=12.3;
P = 0.002). In the follow-up studies, this effect was significantly permanent on quality of
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life (F1,28=9.9; P = 0.004) and resilience (F1,28=13.66; P = 0.001) of nurses. Conclusion:

1. Quality of Life
2. Nurses
3. Therapeutics

Improving skills using acceptance and commitment training can be considered as an ideal
method for increasing resilience and improving the quality of life of nurses.
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مقدمه :پرستاران به مداخالت روانشناختی مؤثر جهت بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء تابآوری در برابر
مشکالت حرفهای و اجتماعی نیازمندند .هدف از اين پژوهش بررسی اثربخشی گروهدرمانی پذیرش و تعهد بر
کیفیت زندگی و تابآوری پرستاران بود .مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعة آزمایشی با استفاده از
طرح پیشآزمون ،پسآزمون با يك گروه گواه بود .جامعة آماری کلیة پرستاران شاغل در بيمارستان در 22
مناطق مختلف تهران بود .از ميان آها يك بيمارستان (خاتماالنبياء) به روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي
انتخاب شد و سپس به صورت تصادفي  40پرستار انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند.
گروه آزمايش در  12جلسة آموزش گروهي مبتني بر برنامة پذيرش و تعهد به مدت  12هفته شركت كردند ،در
حالي كه گروه گواه هيچ مداخلهاي دريافت نكرد .بهمنظور جمعآوري دادهها پرسشنامۀ کیفیت زندگی سازمان
بهداشت جهانی و پرسشنامۀ تابآوری کانر و دیویدسون مورد استفاده قرار گرفت .يافتهها :نتايج نشان
داد كه آموزش پذيرش و تعهد به طور معنيداري كيفيت زندگي آنها (F1/28=9/1؛  )P=0/005و تابآوري
(F1/28=12/3؛  )P=0/002را بهبود ميبخشد .در مرحلة پيگيري اين اثر به طور معنيداري بر كيفيت زندگي
(F1/28=9/9؛  )P=0/004و تابآوري (F1/28=13/66؛  )P=0/001پرستاران ماندگار بوده است .نتيجهگيري:
بهبود مهارتها با استفاده از آموزش پذیرش و تعهد میتواند بهعنوان یک روش ایدهآل برای افزایش تابآوري
و بهبود کیفیت زندگی پرستاران مورد توجه قرار گیرد.
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مقدمه
امــروزه بــا پيدايــش و گســترش روانشناســي ســامت 1و
روانشناســي مثبتگــرا ،2نگــرش دربــارة اختاللهــا ،3از
چارچــوب پزشــكي و مــدل تكعاملــي خــارج شــده اســت و
در واقــع کیفیــت ســامت روان افــراد ،تــا حــدی تحــت تأثیــر
محیــط و روابــط اجتماعــی قــرار دارد .محققــان معتقدنــد كــه
بهتــر اســت شــكلگيري و گســترش اختاللهــاي روانــي 4را
بــه حســاب ســبکهاي زندگــي معيــوب 5و كيفيــت نــازل
زندگــي افــراد گذاشــت و در درمــان بايــد بــه دنبــال اصــاح
و تغييــر در كيفيــت زندگــي و گســترش توانمندیهــا و
ايجــاد رضايــت از زندگــي و بهزيســتي در افــراد و جوامــع
ب��ود ( .)1کيفيــت زندگــی 6از مهمتریــن مؤلفههــای مفهــوم
کلــی بهداشــت روانــی محســوب میشــود .ســازمان بهداشــت
جهانـ�ی ( ،)2( 7)WHOكيفيــت زندگــي را بهعن��وان «ادراك
فــرد از موقعيــت خــود در زمينــة فرهنــگ و نظامهــاي ارزشــي
كــه در آن زندگــي ميكنــد و در رابطــه بــا اهــداف ،انتظــارات،
معيارهــا و دلمش��غوليها تعريــف كــرده اســت».

پرســتاران 9از دســته شــاغلینی هســتند کــه در عرصــة ســامت
جســم و بهداشــت روان مجموعـهای از وظایــف نســبتاً ســخت
را بــر عهــده دارنــد و در محیــط کار بــا تعــدادی از عوامــل
اســترسزای فیزیکــی و روانــی از جملــه نوبتهــای کاری
طوالنــی ،10ســختی و حجــم بــاالی کار و اضافــه کاریهــای
خواســته و ناخواســته روبــرو هســتند .در نتیجــه ممکــن اســت
بســیاری از اوقــات از داشــتن یــک زندگــی بــا کیفیــت مطلــوب
محــروم باشــند ( .)4یافتههــای پیشــین داللــت بــر آن داشــت
کــه بیــن کیفیــت زندگــی کاری و بهــرهوری پرســتاران رابطــة
مثبــت و معنــیداری وجــود دارد و بهبــود کیفیــت زندگــی
کاری پرســتاران موجــب ارتقــای ســطح بهــرهوری آنــان
میشــود ( .)5همچنیــن ،بــا توجــه بــه اینكــه پرســتاران و
بهیــاران بایــد نقــش خــود را بهعنــوان یــک عضــو مؤثــر در
خانــواده ایفــاء کننــد ،بهنظــر میرســد در ایجــاد تعــادل بیــن

در همیــن راســتا در پژوهشــی بــا مقایســة میــزان تــابآوری،
اهمــالکاری ،اســترس و فرســودگی شــغلی در پرســتاران
بخشهــای روانپزشــکی و غیــر روانپزشــکی نشــان داده
شــد کــه بیــن پرســتاران بخشهــای روانپزشــکی و غیــر
روانپزشــکی از نظــر میــزان تــابآوری ،اســترس شــغلی و
فرســودگی شــغلی تفــاوت معن ـيداری وجــود دارد ( .)11بنــا
بــه عقیــدة کانــر و دیویدســون ،16نیــز تــابآوری بهعنــوان
معیــاری بــرای توانایــی مقابلــه بــا اســترس و ســازگاری بــا
موقعیتهــای ســخت قلمــداد میشــود کــه بــر طبــق آن،
اعتمــاد بــه نیروهــای درونــی ،شایســتگی فــردی و پذیــرش
تغییــرات بهعنــوان عامــل مثبــت تلقــی میشــود .ايــن
ويژگــي در انحصــار عــدهاي معــدود نيســت و بــه نظــر
متخصصــان ،ســاير افــراد نيــز قادرنــد تــابآوري را آموختــه و
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Nurses
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15
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گســترش توانمندیهــا و ايجــاد رضايــت از زندگــي و
بهزيســتي در زندگــی افــراد و جوامــع نیــز بــا میزان تــابآوری
آناــن ارتب��اط دارد .گارمــزی ،13در یــک تعریــف نســبتاً جامــع و
معقــول ،تــابآوری را بهعنــوان فراینــدی پویــا توصیــف کــرده
اســت کــه شــامل تعامــل بین عوامــل خطــرزا ،عوامــل حفاظتی
درونــی و بیرونــی بــرای بهبــود آثــار رویدادهــای ناگــوار زندگی
میباشــد« .ماهیــت پویــای» ایــن فراینــد بــه ایــن معنــی
اســت کــه مقابلــۀ موفقیتآمیــز بــا یــک موقعیــت ،توانایــی
بُــرد بــرای مقابلــه بــا آینــده را افزایــش میدهــد ( .)7پژوهــش
آزاد و آزادی نیــز نشــان داد کــه افــراد داراي تــابآوري بــاال،
در شــرايط اســترسزا و موقعيتهــاي ناگــوار ،ســامت روان
خــود را حفــظ مينماينــد و داراي ســازگاري روانشــناختي
هســتند کــه از ویژگیهــای بنیادیــن پذیــرش و تعهــد اســت
( .)8بــر طبــق نظــر گومــز و مــکالرن 14تــابآوری توانایــی
افــراد در ســازگاری مؤثــر بــا محیــط ،علیرغــم قــرار داشــتن
در معــرض عوامــل خطرآفریــن میباشــد ( .)9دهنــوی ،زاده
15
محمــدی ،هاشــمی و باجــان بــه نقــل از لوتــار و سیشــتی
بیان داشتهاند که متخصصیـــن بهداشـــت روانـــی ،تـــابآوری
را بـهعنـــوان فرايندی پويـــا در نظـــر میگیرنـــد كـــه باعـــث
میشـــود زمانـــی كـــه افـــراد بـــا مســـائل تنشزا و مشـکالت
مهـــم در زندگـــی روبــرو میشـــوند ،رفتارهـــای مثبـــت
انطباقیتـــر از خـــود نشـــان دهنــد و در نتیجــه ســازگاری و
انعطافپذیــری بیشــتری را تجربــه کننــد (.)10
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گودمــن )3( 8از نخســتین کســانی بــود کــه در زمینــة عوامــل
مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی کار کــرده اســت .وی در یکــی از
تحقیقــات خــود ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دو عامــل بــر
کیفیــت زندگــی مؤثــر اســت ،عامــل اول ابــزاری اســت و
منعکسکننــدة محیــط زندگــی و موقعیــت خانوادگــی اســت.
عامــل دوم ارتباطــی اســت و کیفیــت ارتبــاط بینفــردی را
نشــان میدهــد .ایــن مســئله اهمیــت ابعــاد مختلــف زندگــی
را در بهبــود کیفیــت زندگــی نشــان میدهــد و بــه نظــر
میرســد ایــن بهبــود بایــد در تمــام ابعــاد زندگــی وجــود
داشــته باشــد.

مســئولیتهای کاری و خانوادگــی خــود دچــار مشــکل شــوند
و بــه دلیــل درگیــری روانــی بیشــتر و صــرف زمــان کمتــر
در امــور خانوادگــی از تضــاد کار -خانــواده 11بیشــتری رنــج
میبرنــد و بــه نظــر میرســد کــه بــه یادگیــری و آمــوزش
افزایــش مهارتهــای تــابآوری ،12ســازگاری و انعطافپذیــری
روانشــناختی نیازمندنــد (.)6
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آن را ارتقــاء دهنــد ( .)12بنابرایــن ،از آنجایــی کــه تــابآوري
قابــل يادگيــري اســت و هــدف هــر نــوع آمــوزش و تربیــت،
یادگیــری و تغییــر رفتــار اســت ،افزایــش تــابآوری میتوانــد
هــدف مهمــی در آمــوزش و درمــان ،بهخصــوص در ســطح
پیشــگیری از ابتــا بــه اختــاالت باشــد.

Cognitive behavioral therapy
Contextual behavioral therapy

54
54

19
20

مواد و روشها
پژوه��ش حاضــر از ن��وع آزمایش��ي ب��ا ط��رح پيشآزمــون،
پسآزم�وـن و پیگی��ری همرــاه بـ�ا گ��روه گوــاه بوــد .جامعــة
آمــاری آن پرســتاران شــاغل در شــهر تهــران در ســال
 1396بودندــ .بهمنظــور اجرــاي ایـ�ن پژوه�شـ از بيـ�ن
بیمارســتانهای مناطــق  22گانــة شــهر تهــران ،یــک
بیمارســتان (خاتماالنبیــاء) بــه صــورت تصادفــی انتخــاب و
از میــان پرســتاران شــاغل در آن 40 ،پرســتار زن و مــرد ،بــا
رعایــت معیارهــای ورود بــه تحقیــق انتخــاب شــده و بــه طــور
Isakson
Acceptance and commitment therapy
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از نظــر هیــز و استروســال ،رویکــرد درمانــی پذیــرش و تعهــد
بــه كاركردهــاي روانشــناختي نــه فقــط بــه شــكل و محتــواي
آنهــا حســاس اســت .بنابرایــن عــاوه بــر راهبردهــاي
ي بــر راهبردهــاي زمينــهاي و تجربــهاي
مســتقيم و آموزشــ 
نيــز تأكيــد دارد .تجربــۀ انجــام درمــان بــا  ACTبســیار متفاوت
اســت ( .)15بــه گــزارش آقایــی و نوریــان ،نتایــج ده تحقیــق
دربــارۀ اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر
متغیرهــای مختلــف کــه در اســتان اصفهــان انجــام گرفــت،
نشــان داد کــه ایــن روش درمانــی و افســردگی بیمــاران مبتــا
بــه دیابــت نــوع  ،2بــر اضطــراب حالتــی (رقابتــی ،بدنــی و
شــناختی) و اعتمــاد بــه نفــس فوتبالیســتهای لیــگ برتــر،
بــر ســرزندگی و تــابآوری بیمــاران مبتــا بــه پســوریازیس،
بــر تنیدگــی والدینــی و عالیــم روانتنــی مــادران دارای فرزنــد
بــا اختــال بیشفعالی/نقــص توجــه ،بــر خودکارآمــدی ،وزن،

هــدف  ACTســاختن یــک زندگــی معن ـيدار ،کامــل و غنــی
مبتن��ی ب��ر پذیرــش و تعه��د استــ .همچنیــن  ،ACTبــر
رفتــار فــرد و بافتــی کــه رفتــار در آن روی میدهــد تمرکــز
میکنــد .هــدف خــاص از انجــام بررســی تأثیــر آمــوزش
گروهــی پذیــرش تعهــد بــر تــابآوری و کیفیــت زندگــی
پرســتاران بــرای دســتیابی بــه راههــای ارتقــاء افزایــش
تــابآوری و کیفیــت زندگــی پرســتاران اســت .از آنجایــی
کــه  ،ACTیــک رویکــرد نســبتاً جدیــد اســت ،مطالعــات
مرتبــط بــا تأثیــر  ،ACTدر پژوهشهــای پیشــین ،بیشــتر
نشــان از آن داشــت کــه مطالعــات انجــام یافتــه در زمینــۀ
انواعــی از اختــاالت ذهنــی و مشــکالت بالینــی رایــج انجــام
ش��ده اس��ت .نــوآوری مداخلــۀ جــاری ،بــا نــگاه بــه منظــری از
زاویــۀ مداخلــۀ آموزشــی و تــوان پیشــگیری کننــدۀ اســتفاده
از تأثیــرات پذیــرش و تعهــد در افــراد ســالم طراحــی شــده
اســت .ب��ه همی��ن لحاــظ محققیـ�ن درصـ�دد بودنـ�د ،دریابنـ�د
کــه آیــا مداخلــۀ مبتنــی بــر محتــوای آموزشــی -تربیتــی و
روانــی رویکــرد  ACTو افزایــش پذیــرش ،توجــه بــه ارزشهــا،
تعییــن اهــداف مبتنــی بــر ارزشهــا و اتخــاذ اقــدام متعهدانــه
میتوانــد تفــاوت مثبــت و معنــيداری بــر میــزان کیفیــت
زندگــی و تــابآوری پرســتاران ایجــاد کنــد یــا خیــر .در ایــن
زمین��ه کولیون��د گفت��ه اسـ�ت« :ب��ا توج��ه ب��ه آنک��ه پرسـ�تاری
روز ب��ه روز در ح��ال تغیی��ر اس��ت و نقشه��ای پرسـ�تاران
نسـ�بت ب��ه گذشـ�ته دچـ�ار تحـ�ول و دگرگون��ی شـ�ده اسـ�ت،
لـ�ذا تعاری��ف و نقشه��ای پرستــاری و ب��ه تب��ع آن نیازهـ�ای
آموزش��ی و پژوهش��ی آن��ان نی��ز در ح��ال تغیی��ر اســت» ()17
و ایــن پژوهــش در راســتای ایــن نیازهــا و تغییــرات طراحــی و
اجــرا شــده اســت.
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از جهتــی مطالعــات پژوهشــی حاکــی از ایــن اســت کــه
تــابآوری بــا میــزان پذیــرش و تعهــد آدمــی نیــز در ارتبــاط
اســت .طبــق پژوهــش ایساکســون ،17افــراد تــابآور قادرنــد
تعهــد بــه اهدافشــان را تقويــت نماينــد و رفتــار انگيزشــي
را افزايــش دهنــد و در نتيجــه پيشــرفت بااليــي را كســب
نماينـ�د ( .)13هری��س میگویدــ ،تعهــد بــرای رســیدن بــه
اهــداف در راســتای ارزشهــا از عوامــل مهــم انعطافپذيــری
روانشــناختی اســت کــه در رویکــرد درمانــی پذیــرش و تعهــد
( 18)ACTب��دان توج�هـ خ��اص شدــه استــ .در دهــة اخیــر
درمــان رفتــاری در ســه گــروه یــا ســه نســل مفهومســازی
شــده اســت کــه شــامل :رفتــار درمانــی؛ رفتــار درمانــی
شــناختی 19و “مــوج ســوم” رفتــار درمانــی یعنــی درمــان
رفتــاری بافتــاری ( 20)CBTاســت .وی میافزایــد ،ACT
از شــش اصــل کمــک میگیــرد تــا مراجعیــن بتواننــد بــه
انعطافپذیــری روانشــناختی برســند :پذیــرش ،گســلش
شــناختی ،تم��اس ب��ا لحظ��ة ح��ال ،خویش��تن مش��اهدهگر،
ارزشهــا ،اقــدام متعهدانــه .هــر اصــل روششناســی ،تمریــن،
تکلیــف خانگــی و اســتعارههای مخصــوص بــه خــود را دارد.
ن مثــال در ســطح گســلش شــناختی ،افــراد بــا زبــان
بهعنــوا 
ت الفظــی فهمیــده
ســروکار دارنــد .افکارشــان بــهصــورت تحـ 
شــده و حقیقــی بــه نظــر میرســند یــا قواعــدی در نظــر
گرفتــه میشــوند کــه بایســتی از آنهــا فرمــان بُــرد؛ یــا
وقایــع مهمــی بــه نظــر میآینــد کــه تمامــی توجــه آنهــا
را طلــب میکننــد؛ یــا انــگار وقایــع وحشــتناکی هســتند کــه
بایــد از آنهــا دور شــد .بـه عبــارتدیگــر وقتــی افــراد بــا ایــن
افــکار آمیختــه میشــوند ،آنهــا نفــوذ زیــادی روی رفتارشــان
پیــدا میکننــد (.)14

ی روانشــناختی و شــاخص
پرخــوری هیجانــی ،انعطافپذیــر 
تــودۀ بدنــی در زنــان چــاق ،بــر بهزیســتی روانشــناختی و
پیشــگیری از عــود مصرفکننــدگان مــواد افیونــی و شیشــه،
بــر ســامت عمومـی ،كيفيــت زندگــي ،بهزيســتي روانشــناختي
و كنتــرل و كاهــش وزن زنــان چــاق و داراي اضافــه وزن ،بــر
بهزیســتی روانشــناختی و میــزان مصــرف در مصرفکننــدگان
متامفتامیــن ،بــر اضطــراب ،افســردگی و اســترس ادراک شــده
و همدلــی مــادر و دختــر و بــر همســران مــردان معتــاد در
فراینــدخانــوادة آنــان مؤثــر بــوده اســت (.)16
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تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و گــواه جایگزیــن شــدند و
پرسشــنامههای کیفیــت زندگــی ســازمان بهداشــت جهانــی
22
( 21)WHOQOLو تــابآوری کانر و دیویدســون ()CD-RISC
را تکمی��ل کردنـ�د .معیارهــای ورود بــه تحقیــق :رضایــت
آگاهانــه جهــت مشــارکت در طــرح تحقیــق ،عــدم مصــرف
داروهــای روانگــردان و عــدم دریافــت هیچگونــه آمــوزش
قبلــی در زمینــة پذیــرش و تعهــد و در طــول پژوهــش بــود.
همچنیــن ســامت روان آزمودنیهــا توســط بخــش مرتبــط بــا
ســامت حیطــة جســم و حیطــة ســامت روان بــا پاســخگویی
بــه پرسشــنامة کیفیــت زندگــی بررســی شــد .مالکهــای
خــروج از تحقیــق :عــدم رضایــت از شــرکت در طــرح و غیبــت
بیشــ از س��ه جلس��ة آموزشیــ ب�وـد .گــروه آزمایشــی تحــت
ـی گروهــی پذیــرش و تعهــد
آمــوزش پروتــکل آموزشــی -تربیتـ ِ
در  12جلســة آموزشــی  90دقیق ـهای قــرار گرفــت در حالــی
کــه گــروه گــواه چنیــن آموزشــی را دریافــت نکــرد .ســپس
گــروه آزمایشــی و گــواه در طــرح پسآزمــون شــرکت کــرده
و مجــددا ً پرسشــنامههای فــوق را پاســخ دادنــد و بعــد از دو
مــاه نیــز آزمــون پیگیــری انجــام شــد .اطالعــات گــردآوری
شــده در پژوهــش حاضــر بــا آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد
متغیــره ( )MANCOVAبـ�ا اسـ�تفاده از نرمافـ�زار SPSS
ويرايــش  24تحلیــل شــدند .الزم بــه ذکــر اســت کــه از بیــن
 40نفــر نمونــة پژوهــش حاضــر ،فقــط  32نفــر ( 16نفــر در
هــر گــروه) تــا آخــر مطالعــه باقــی ماندنــد و  8نفــر بقیــه بــه
خاطــر شــرایط خــروج از تحقیــق ،از تحقیــق خــارج شــدند.
برنامۀ مداخلۀ آموزشی

مرحلۀ مقدماتی
پــس از تدويــن برنامــه ،برگــزاری یک جلســة مرحلــۀ مقدماتی،
مبنــی بــر جلــب همــکاری آزمودنیهــا ،دادن توضیحــات کافی
در مــورد مزایــای مشــارکت در جلســات آموزشــی و پــر کــردن
پرسشــنامهها انجــام شــد.
اجراي نهايي

مرحلــة پيگيــري بهمنظــور بررســي تأثيــرات
مانــدگار برنامــه
شــركتكنندگان در پژوهــش دو مــاه بعــد از اجــراي برنامــه،
مجــددا ً در جلســة ديگــري شــركت کردنــد و پرسشــنامههای
مربــوط بــه تحقیــق را مجــددا ً پــر کردنــد و بدیــن ترتیــب
تغییــرات حاصلــه از آمــوزش در ارتبــاط بــا ميــزان اثربخشــي
مانــدگار برنامــه ســنجيده شــد .در نتيجــه اجــراي برنامــه بــا
فاصلــة زمانــي الزم مــورد بررســي قــرار گرفــت؛ تــا بتــوان
نتایــج تحقیــق روی گــروه نمونــه را بــا اطمینــان بیشــتری بــه
جامعــه تعمیــم داد.
ابزار سنجش
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پــس از مرحلــۀ مقدماتــی ،بــرای اجــرای طــرح پژوهشــی
در طــول دوره ،از روش ســخنرانی ،گفتگــوی تعاملــی ،نقــش
بــازی کــردن هنــگام ارائــة اســتعارهها و تمثیلهــا ،نمایــش
فیلــم ،و ارائــة تکالیــف خانگــی بهــره گرفتــه شــد و برنامــة
آموزشــي تدوي ـن شــده بــراي آزمودنیهــا در  12جلســة 90
دقيق ـهاي اجــرا شــد.

پرسشــنامة کیفیــت زندگــی ســازمان بهداشــت
جهانـ�ی  26آیتمــی کوتــاه
ایــن پرسشــنامه فــرم کوتــاه اســت کــه از نســخة 100
آیتمــی ایــن پرسشــنامه برگرفتــه شــده اســت .ایــن
پرسشــنامه  4حیطــة وســیع را اندازهگیــري میکنــد کــه
World health organization quality of life
Connor and Davidson resilience scale
23
Roditi and Robinson
21
22

5555
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بهمنظــور برنامهريــزي تعــداد جلســات و زمانبنــدي
برنامــه نيــز ،مــروری بــر مداخلههــاي گروهــي انجــام
گرفــت و از آن جایــی کــه قســمت اعظمــیاز پژوهشهــای
مطالعــه شــدۀ مرتبــط ،در زمینــۀ گــروه درمانــی پذیــرش و
تعهــد بــر روی اختــاالت و نابهنجاریهــای موجــود در
مبتالیــان بــه اختاللهــای روانــی صــورت گرفتــه اســت،
بــه نظــر میرســید کمتــر از جنبــة مداخــات روانشــناختی
پیشــگیرانه ،آگاهیبخــش و شــیوة روانــی -آموزشــی -تربیتــی
ایــن مــدل اســتفاده گردیــده اســت .طبــق نظــر هریــس
( ،)14پذیـ�رش و تعه��د از نسـ�ل “مــوج ســوم” رفتــار درمانــی،
یعنــی درمــان رفتــاری بافتــاری اســت و بــه اظهــار رودیتــی و
روبینســون ،23در درمانهــای مــوج ســوم تــاش میشــود بــه
جــای تغییــر افــکار و شــناختها ،ارتبــاط روانشــناختی فــرد
بــا افــکار و احساســاتش افزایــش یابــد ( ،)18بنــا بــه نظــر
هیــز و استروســال ،زیــرا ایــن درمــان رنــج انســان را ناشــی
از کارکردهــای طبیعــی زبــان و شــناخت انســان میدانــد و
در مفهومســازی خــود از مشــکالت روانشــناختی بــه شــش
فراینــد اشــاره میکنــد :اجتنــاب تجربــهای ،آمیختگــی
شــناختی ،چســبیدن بــه خــو ِد مفهومســازی شــده ،غلبــۀ
گذشــته و آینــدۀ مفهومســازی شــده ،غفلــت از ارزشهــا و

عــدم تعهــد .حاصــل ایــن شــش فراینــدچیــزی اســت کــه
 ،ACTایــن مجموعــه را ،انعطافناپذیــری روانشــناختی
مینامــد و هــدف اصلــی درمــان اســت ( .)15بنابرایــن ،بــا
توجــه بــه مبانــی نظــری انعطافپذیــری روانشــناختی و
بررســی چندیــن پروتــکل اجرایــی در پژوهشهــای مرتبــط و
پژوهشــگران پیشــین ،پروتکلــی تلفیقــی متناســب بــر فرهنــگ
بوم��ی کشـ�وری ایجـ�اد گردیــد و برنامــۀ مداخل ـهای جدیــد و
فعــال ،رهنمــودی ،مبتنــی بــر همــکاری ،متمرکــز بــر حــال،
تعلیمــی و آموزشــی بــا صالحدیــد اســاتید راهنمــا ،مشــاورین
و صاحبنظــران ،طراحــی ،اصــاح و ســپس توســط محقــق
اجــرا شــد .لــذا نقــش ارزیابــی ،شناســایی و بررســی تأثیــر
ایــن نــوع مداخلــۀ آموزشــی و پیشــگیرانۀ درمانــی ،در ایــن
پژوهــش و همزمــان بــر دو متغیــر کیفیــت زندگی و تــابآوری
در جامعــة پرســتاری تهــران ،مــورد ســنجش واقــع شــد.
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عبارتنــد از :ســامت جســمی ،ســامت روانشــناختی ،روابــط
اجتماعــی و محیــط .عــاوه بــر ایــن مــوارد ایــن پرسشــنامه
ســامت عمومــی را نیــز میتوانــد ارزیابــی کنــد .آیتمهــاي
پرسشــنامه نیــز بــر روي یــک مقیــاس  5گزینــهاي ارزیابــی
میشــود .نمــرة باالتــر نشــاندهندة کیفیــت زندگــی
بهتــر اســت .در مــورد مشــخصات روانســنجی فــرم کوتــاه
پرسش��نامه نش��اندهندة اعتب��ار افتراقــی ،اعتبــار محتــوا،
پایای��ی درون��ی (آلفــاي کرونبــاخ؛ ســامت جســمی ،0/80
ســامت روانشــناختی  ،0/76روابــط اجتماعــی  ،0/66محیــط
 0/80و دارای پایای��ی مناس��بی اس��ت ( .)2اعتب��ار ای��ن اب��زار از
س��وی ساــزمان جهان��ی بهداش��ت بـ�االی  0/90درصـ�د تعییـ�ن
شــده اسـ�ت و در ایرــان نیـ�ز نســخة فارسـ�ی ایـ�ن ابزــار توسـ�ط
نج��ات ،منتظ��ری ،هوالکوی��ی نایین��ی ،محم��د و مجــدزاده
بررس��ی گردی��د و پایای��ی ابـ�زار در ه��ر چه��ار حیط��ه مـ�ورد
بررس��ی بـ�االی  0/7ب��ه دس��ت آمـ�ده کـ�ه مؤی��د تکرارپذیـ�ری
ای��ن آزمـ�ون اس��ت (.)19
پرسشنامة تابآوری کانر و دیویدسون

تجزیه و تحلیل دادهها
در ایــن تحقیــق پــس از جمــع آوری اطالعــات ،دادههـــاي
بــه دســت آمــده در محیــط نرمافــزار  spssويرايــش 24
بـــا اســـتفاده از روشهـــاي مناسـب آمــــار توصیفــي نظیــر
میانگیــــن و انحــــراف معیــــار توصیــــف شــــدهاند .بــراي
آزمــــون فرضیــــة پژوهــــش از روش تحلیــــل کوواریانــس
چندمتغیــره ( )MANCOVAاســتفاده شــد و  P> 0/05در
تعییـــن ســـطح معنــيداری مـــاک عمــل قــرار گرفــت.

اطالعــات جمعیتشــناختی 24شــرکتکنندگان پژوهــش
حاضــر ،بیانکننــدۀ ایــن اســت کــه در گــروه آزمایشــی 2
مــرد ( 12/5درصــد) و  14زن ( 87/5درصــد)؛ همچنیــن ،در

نتایــج آزمــون بینگروهــی (پیشآزمــون –پسآزمــون)
نشــان میدهــد کــه مداخلــة انجــام شــده بــرای گــروه
Demographic

56
56

24
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یافتهها
فرضیــة کلــی ایــن تحقیــق بــه شــرح ذیــل بــوده اســت:
آمــوزش گروهــي پذیــرش و تعهــد بــر کیفیــت زندگــی و
تــابآوری پرســتاران شــهر تهــران تأثیــر مثبــت دارد.

قبــل از اجــرای تحلیــل کوواریانــس چنــد متغيــره ،مفروضــات
تحلیــل کوواریانــس مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج
حاکــی از عــدم تخطــی از مفروضههــای شــش گانــۀ تحلیــل
کوواریانــس چندمتغیــری بــوده اســت .یعنی :دادههــای پژوهش
توزی��ع نرم��ال داش��تند ،همگن��ی واریانسهـ�ا بــا آزمــون لویــن
ســنجیده شــد و ســطح معن ـیداری محاســبه شــدة لویــن در
هــر دو مرحلــة پسآزمــون و پیگیــری بــرای هــر دو متغیــر
کیفیــت زندگــی و تــابآوری بزرگتــر از  0/05بــود .خطی بودن
روابــط بیــن متغیرهــا نیــز ســنجیده شــد و نمــودار پراکندگــی
بیضــی شــکل بــوده اســت .عــدم همخطــی چندگانــة بیــن
متغیرهــا نیــز ســنجیده شــد .همگنــی شــیب رگرســیون نیــز
بیــن متغیــر کمکــی (میانگیــن نمــرة پیشآزمــون دو متغیــر
کیفیــت زندگــی و تــابآوری) و متغیرهــای وابســته در مراحــل
پسآزمــون و پیگیــری ،برقــرار بــود و در نهایــت همگنــی
ماتریسهــای واریانــس -کوواریانــس بــه وســیلة آزمــون باکــس
(جعبــه) ســنجیده شــد و معنــیدار نشــدن آزمــون باکــس
حاکــی از همگنــی ماتریسهــای واریانــس -کوواریانــس بــوده
است .نتايــــج جــــدول و نمــــودار  1و  2گويــــای آن اســت
كــــه در متغیــــر کیفیــت زندگــی و تــــابآوری ،میانگیــــن
نمــــرات گــــروه آزمايــــش از پیشآزمــــون بـــه پسآزمـون
افزايـشــ و از پسآزمـوــن بـ��ه پیگیـ��ری كاهـــش يافتــه امــا
همچنــــان از ســــطح پیشآزمــــون بیشــــتر اســــت در
حالـــی كـــه میانگیـــن نمـــرات گـــروه گواه از پیشآزمـون بـه
پسآزمون و از پسآزمـــون بـه پیگیـــری بـه طـور معنـیداری
افزایــش نیافتــه اســت.
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پرسشــنامة تــابآوری را کانــر و دیویدســون در  2003تهیــه
کردنــد .در ایــن پرسشــنامه 25 ،عبــارت وجــود دارد و هــر
عبــارت بــر اســاس یــک مقیــاس لیکــرت بیــن صفــر (کام ـ ً
ا
نادرس��ت) و چه��ار (همیشــه درســت) نمرهگــذاری میشــود.
بنابرایــن ،حداکثــر نمــره در ایــن پرسشــنامه  100اســت.
میانگیــن نمــره  50اســت ،نمــرة کمتــر از  50نشــانة تــابآوری
کمتــر و نمــرة بیشــتر از  50نشــانة تــابآوری بیشــتر اســت.
بــرای محاســبة پایایــی از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد
کــه ضریــب پایایــی برابــر  0/89بــود و روایــی بــه شــیوة تحلیل
عاملــی برابــر  0/87بــوده اســت .مضــاف بــر اینکــه میــزان
پایای��ی ای��ن پرسش��نامه توسـ�ط رزم پوــش اندازهگیــری شــد
و مقــدار آن برابــر بــا  0/935بــود کــه نشــانگر پایایــی بســیار
بــاالی ایــن پرسشــنامه میباشــد (.)20

گــروه گــواه 6 ،مــرد ( 37/5درصــد) و  10زن ( 62/5درصــد)
شــرکت داشــتند .در گــروه آزمایــش 1 ،نفــر ( 6/3درصــد)
در محــدودة ســنی زیــر 40ســال 6 ،نفــر ( 37/5درصــد) در
محــدودۀ ســنی  40-44ســال 7 ،نفــر ( 43/8درصــد) در
محــدودۀ ســنی  45-49ســال و  2نفــر ( 12/5درصــد) 50
ســال و باالتــر بودنــد و ایــن اطالعــات بــرای گــروه گــواه8 ،
نفــر ( 50درصــد) در محــدودۀ ســنی زیــر 40ســال 3 ،نفــر
( 18/7درصــد) در محــدودۀ ســنی  40-44ســال 1 ،نفــر (6/3
درصــد) در ردۀ ســنی  45-49ســال و  4نفــر ( 25درصــد) 50
ســاله و باالتــر بودنــد .همچنیــن بــه لحــاظ وضعیــت تأهــل
در گــروه آزمایشــی 13 ،نفــر ( 81/3درصــد) متأهــل و 3
نفــر ( 18/7درصــد) مجــرد بودنــد؛ در حالــی کــه ایــن رقــم
بــرای گــروه گــواه 14 ،نفــر ( 87/4درصــد) متأهــل 1 ،نفــر
( 6/3درصــد) مجــرد و  1نفــر ( 6/3درصــد) بیــوه بــوده اســت.
همچنیــن اطالعــات جمعیتشــناختی بــه لحــاظ وضعیــت
تحصیلــی ،بیانگــر آن اســت کــه در گــروه آزمایــش 1 ،نفــر
( 6/3درصــد) کاردان 14 ،نفــر ( 87/4درصــد) کارشــناس و 1
نفــر ( 6/3درصــد) کارشــناس ارشــد بودنــد و ایــن اطالعــات
بــرای گــروه گــواه 13 ،نفــر ( 81/3درصــد) کارشــناس و  3نفــر
( 18/7درصــد) کارشــناس ارشــد بــوده اســت.
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جدول  -1شاخصهای توصیفی کیفیت زندگی و تابآوری به تفکیك دو گروه آزمايش و گواه در سه مرحلة آزمايش.

جدول  -2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (المبدای ویلکز و گروهها) در سه مرحلة پژوهش.

جدول  -3نتایج آزمون بین گروهی تحلیل کوواریانس متغیرها و مراحل زمانی (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری).
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نمــودار  -1توزیــع کیفیــت زندگــی بــه تفکیــك گروههــا و مراحــل (پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری)
بــر حســب میانگیــن * .اختــاف معن ـیدار بیــن گــروه آزمایشــی و گــروه گــواه در اســتفاده از آمــوزش گروهــي
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر کیفیــت زندگــی بــه تفکیــك گروههــا و مراحــل (پیشآزمــون ،پسآزمــون و
پیگیــری) بــر حســب میانگیــن گــروه آزمایشــی و گــروه گــواه بــه ترتیــب (پیشآزمــون گــروه آزمایشــی = ،63/17
پیشآزمــون گــروه گــواه =  59/3و پسآزمــون گــروه آزمایشــی =  ،73/16پسآزمــون گــروه گــواه =  59/16و
پیگیــری گــروه آزمایشــی =  ،72/7پیگیــری گــروه گــواه =  )57/8میباشــد .از آنجــا كــه ســطح معنـيداري (0/005
=  )Pمیباشــد ،میتــوان گفــت کــه جلســات آموزشــی بــر کیفیــت زندگــی اثــر مثبــت داشــته اســت.
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نمــودار  -2توزیــع تــابآوری بــه تفکیــك گروههــا و مراحــل (پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری) بــر
حســب میانگیــن * .اختــاف معنـیدار بیــن گــروه آزمایشــی و گــروه گــواه در اســتفاده از آمــوزش گروهــي
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر تــابآوری بــه تفکیــك گروههــا و مراحــل (پیشآزمــون ،پسآزمــون و
پیگیــری) بــر حســب میانگیــن گــروه آزمایشــی و گــروه گــواه بــه ترتیــب (پیشآزمــون گــروه آزمایشــی =
 ،72/1پیشآزمــون گــروه گــواه =  69/2و پسآزمــون گــروه آزمایشــی =  ،81/7پسآزمــون گــروه گــواه
=  62/3و پیگیــری گــروه آزمایشــی =  81/44و پیگیــری گــروه گــواه =  )60/94میباشــد .از آنجــا كــه
ســطح معنــيداري ( )P = 0/005میباشــد ،میتــوان گفــت کــه جلســات آموزشــی بــر تــابآوری اثــر
مثبــت داشــته اســت.

آزمایشــی بــر کیفیــت زندگــی (F1/28 = 9/1؛  )P= 0/005و
تــابآوری (F1/28 = 12/3؛  )P= 0/002پرســتاران شــهر تهــران
تأثیــر مثبــت داشــته اســت .نتایــج آزمــون بیــنگروهــی
(پیشآزمــون -پیگیــری) نشــان میدهــد کــه تأثیــر مثبــت
مداخلــۀ انجــام شــده بــرای گــروه آزمایشــی بــر کیفیــت
زندگــی (F1/28 = 9/9؛  )P= 0/004و تــابآوری (F1/28 = 13/66؛
 )P= 0/001پرســتاران شــهر تهــران در مرحلــة پیگیــری نیــز
پایــدار مانــده اســت.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،هــدف از انجــام ایــن پژوهــش
بررســی تأثیــر آمــوزش گروهــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و
تعهــد درکیفیــت زندگــی و تــابآوری پرســتاران شــهر تهــران
بــود .نتایــج تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری نشــان داد
کــه آمــوزش گروهــی مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد نســبت
بــه گــروه گــواه بــر کیفیــت زندگــی و تــابآوری در پرســتاران
شــهر تهــران مؤثــر بــود و ایــن اثربخشــی در مرحلــة پیگیــری
نیــز مانــدگار بــوده اســت.

Tjak, Davis, Morina, Emmelkamp
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کیفیــت زندگــی مفهومــی پیچیــده ،کلــی و چنــد جانبــه اســت
کــه عــاوه بــر برداشــت ذهنــی فــرد بــه شــرایط جســمانی و
اجتماعــی او نیــز بســتگی دارد .از یافتههــای پژوهــش حاضــر
اثربخشــی  ACTب��ر کیفی�تـ زندگ��ی پرس��تاران ب��ود .ایــن نتایج
ب��ا یافتهه��ای تحقیق��ات انج��ام ش��ده در ای��ران از جمل��ه :آل
یاسیــن و هم�کـاران ،س��عیدی و خلعتبـ�ری ،آقای��ی و نوری��ان و
تحقیق��ات انج��ام ش��ده در خ��ارج همچ��ون تحقیـ�ق جوآراشــیو
و هم��کاران همخوان��ی داشـ�ته استــ .طبــق نتایــج پژوهشــی
آل یاســین و همــکاران میتــوان گفــت کــه درمــان مبتنــی بــر
پذیــرش و تعهــد کــه تمرکــز اصلــی آن بــر پذیــرش موقعیــت
و محتــوای فکــر اســت ،میتوانــد بــر بُعــد جســمانی کیفیــت
زندگــی فــرد نیــز اثرگــذار باشــد .بُعــد جســمانی کیفیــت

همچنی�نـ ،تیجــک ،دیویــس ،مورینــا و املکامــپ ،25در یــک
پژوهــش فراتحلیــل اثربخشــی درمــان پذیــرش و تعهــد ،نتایــج
فراتحلیــل  39آزمایــش تصادفــی کنتــرل شــده اثربخشــی
 ،ACTبــا  1821بیمــار مبتــا بــه اختاللهــای روانــی را
ارائــه دادنــد کــه یافتههــا نشــان میدهنــد  ACTدر شــرایط
پــس از درمــان و پیگیــری مؤثــر بــود ACT .در مــورد نتایــج
ثانویــه ،رضایــت از زندگــی در اندازهگیــری کیفیــت زندگــی
و اندازهگیــری فراینــد زندگــی در مقایســه بــا شــرایط گــروه
کنتــرل برتــر بــود .همچنیــن  ACTممکــن اســت در درمــان
اختاللهــای اضطرابــی ،افســردگی ،اعتیــاد و مشــکالت
ســامت جســمانی بهعنــوان مداخــات روانشــناختی
تأثیرگــذار عمــل کنــد کــه تحقیــق بیشــتری جهــت اثربخشــی
آن بــر کیفیــت زندگــی و فرایندهــای تغییــر زندگــی ،بــرای
درک ارزش افــزودة  ACTو ماهیــت متــداول آن الزم اســت
( .)22در زمینــۀ زندگــی معلولیــن نیــز ســعیدی و خلعتبــری،
در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه درمــان مبتنــی بــر
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زندگــی شــامل ارزیابــی فــرد از دردهــای جســمانی خــود ،نیــاز
او بــه درمــان پزشــکی بــرای انجــام فعالیتهــای روزمــره،
داشــتن انــرژی بــرای انجــام فعالیتهــای روزانــه ،رضایــت
فــرد از وضعیــت ظاهــری ،خــواب ،توانایــی انجــام فعالیتهــا
و توانایــی اشــتغال اســت .شــناختها ،باورهــا و افــکار بنیادیــن
فــرد ،نقــش تعییــن کننــدهای در ارزیابــی فــرد از وضعیــت
جســمانیاش دارد .بنابرایــن ،توجــه بــه دو نکتــه در ایــن مقولــه
الزم اســت :اول آنکــه کیفیــت زندگــی بــه شــرایط فــرد و ابعــاد
جســمانی او بســتگی داشــته (ارزیابــی اولیــه) و دوم اینکــه
کیفیــت زندگــی بــه ارزیابــی فــرد از ایــن شــرایط بســتگی دارد
(ارزیابــی ثانویــه) .بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه درمــان مبتنــی
بــر پذیــرش و تعهــد کــه تمرکــز اصلــی آن بــر تغییــر باورهــا و
افــکار فــرد اســت ،میتوانــد بــر بُعــد جســمانی و ارزیابــی روانــی
از کیفیـ�ت زندگـ�ی فـ�رد نیـ�ز اثرگـ�ذار باشـ�د (.)21

دوره هفتم ،شماره اول ،زمستان 1397

پذیــرش و تعهــد موجــب افزایــش ســازگاری و کیفیــت زندگــی
معلولیــن شــده اســت .)23( .در راســتای بررســي رابطــة
کيفيــت زندگــي کاري و بهــرهوري پرســتاران یافتههــا داللــت
بــر آن داشــت کــه بیــن کیفیــت زندگــی کاری و بهــرهوری
پرســتاران رابطــة مثبــت و معنـیداری وجــود دارد و باالرفتــن
بهــرهوری پرســتاران خــود بــه بهبــود بعــد اجتماعــی کیفیــت
زندگــی آنــان کمــک میکنــد ( .)6جوآراشــیو ،شــاماچر ،شــا،
فورمــن و هربــرت ،26نیــز بــه ایــن نتایــج رســیدند کــه برخــی
از مهارتهــای مربــوط بــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و
تعهــد ،مثــل :گســلش ،عــدم کنتــرل برانگیختگــی و دسترســی
بــه مهارتهــای تنظیــم هیجانــات ،ممکــن اســت بــه کیفیــت
زندگــی کمــک کننــد (.)24

Mace
Resnick

ایــن درمــان بــا ادغــام مداخــات پذیــرش و ذهنآگاهــی در
راهبردهــای تعهــد و تغییــر ،بــه درمانجویــان بــرای دســتیابی
ب�هـ زندگ�یـ پرنش��اط ،هدفمن��د و بامعنــا کم��ک میکندــ .هيــز
و استروســال ،اظهــار داشــتهاند؛ از آنجایــی کــه مــوج ســوم
Juarascio, Schumacher, Shaw, Forman, Herbert
Block
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از دیگــر یافتههــای پژوهــش حاضــر اثربخشــی  ACTبــر
تــابآوری پرســتاران شــهر تهــران بــود .نتایــج ایــن یافتــه بــا
یافتههــای تحقیق��ات انج��ام شــده در ایـ�ران توس��ط زارعــی و
ویســانی ،برقــی ایرانــی و همــکاران ،نــوروزی و کریمــی ،زارعــی
و ویس�اـنی همچنیــن در خــارج از کشــور بــا نتایــج تحقیــق
تیجــک ،دیویــس ،مورینــا و املکامــپ ،همســو و همخــوان
بــوده اســت .چنانچــه زارعــی و ویســانی ،نتیجــه گرفتنــد کــه
درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ،بــر افزایــش تــابآوری
بیمــاران مبتــا بــه عفونــت اچ.آی.وی مثبــت تأثیــر معنیداری
داشـ�ت ( )25و نتای��ج آن��ان بــا نتایــج پژوهــش جــاری همخوان
بـ�وده استــ .نتای��ج پژوه��ش برقـ�ی ایرانــی و همــکاران نیــز
نشــان داد کــه آمــوزش تــابآوری بــرای پرســتاران بــر بهبــود
کیفیــت زندگــی پرســتاران مؤثــر واقــع شــد و بــرای ارتقــاء
ســطح کیفیــت زندگــی پرســتاران میتــوان از آمــوزش
تـ�ابآوری اسـ�تفاده کـ�رد ( .)26نتایــج پژوهــش نــوروزی و
کریمــی ،نیــز نشــان داد که آمــوزش درمــان مبتنی بــر پذیرش
و تعهــد بــر تــابآوری دانشآمــوزان پســر دورۀ اول متوســطه
نیــز تأثیــر معنـیدار داشــته اســت ( .)27در تبییــن ایــن یافتــه

بــر طبــق نظــر مــک 29ذهنآگاهــي از طريــق تركيــب
ســرزندگي و واضــح ديــدن تجربيــات میتوانــد تغييــرات
مثبتــي را در شــادكامي و بهزيســتي ايجــاد نمايــد .میتــوان
نتیجــه گرفــت كــه ذهنآگاهــي از ايــن نظــر كــه توجــه
و آگاهــي فــرد را نســبت بــه احساســات فيزيكــي و روانــي
بيشــتر میکنــد و احســاس اعتمــاد در زندگــي ،دلســوزي
عميــق ،احســاس عشــق عميــق بــه ديگــران و پذيــرش
واقعــي رخدادهــاي زندگــي را بــه دنبــال دارد ،میتوانــد
باعــث شــود كــه فــرد توانايیهــاي خــود را بشناســد ،بــا
اســترسهاي زندگــي بــا تــابآوری بیشــتر مقابلــه نمــوده،
از نظــر شــغلي مفيــد و ســازنده بــوده و بهعنــوان عضــوي
از جامعــه بــا ديگــران همــكاري و مشــاركت الزم را داشــته
باشــد ( )30و ایــن همــان دنیــای کیفــی نســبتاً ایدهآلــی
اســت کــه بــا آمــوزش بهینــه بــرای پرســتاران ،علیرغــم دارا
30
بــودن شــرایط ســخت شــغلی ،خواهانیــم .از نظــر رســنیک
بــه نقــل از رزم پــوش ،بخشــی از محبوبیــت مفهــوم تــابآوری
و پژوهشهــای مرتبــط بــا آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن
دیــدگاه بــر توانمندیهــا ،ظرفیتهــا ،امیــد و قــدرت فــرد
تمرکــز دارنــد و اینکــه عوامــل محافظتکننــده بهعنــوان
ســپری بــر علیــه رفتارهــای خطــرزا و پیامدهــای همــراه بــا
آنهــا مطــرح هســتند (.)20
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بــه بیانــی دیگــر ،در مــدل پذیــرش و تعهــد ،مســئلة اصلــی،
پذیــرش فعاالنــه و آگاهانــه تجــارب ناخوشــایند زندگــی اســت،
بــدون اینکــه فــرد بیجهــت بــرای تغییــر شــرایط زندگــی خود
تــاش کنــد و یــا ســعی در تحمــل شــرایط ناخوشــایند داشــته
باشــد .فــرد یــاد میگیــرد کــه چگونــه فعاالنــه و مشــتاقانه بــا
عواطــف و خاطــرات و احساســات جســمانی و افــکار خــود روبرو
شــود .فــرد از مشــکالت جســمانی و روانــی نمیگریــزد ،بلکــه
در هـ�ر شـ�رایطی ،انعطافپذیـ�ری را میآمـ�وزد .بـ�ه عبـ�ارت
دیگــر ،از آنجایــی کــه هــدف ایــن نــوع درمــان و اجــرای
تمرین��ات عمل��ی ،افزای��ش انعطافپذی��ری روانشــناختی،
پذیــرش ،ناهمجوشــی شــناختی و بــودن در لحظــة حــال
میباشــد ،فــرد خــود را از تجــارب ناخوشــایند گذشــته رهــا
میکنــد و در نتیجــه ســازگاری فــرد بــا توجــه بــه تغییــر
در ارزیابــی او از شــرایط موجــود افزایــش یافتــه و کیفیــت
زندگـ�یاش ارتقـ�اء مییابـ�د.

میتـ�وان بــه نظــر بــاک ،27توجــه کــرد کــه میگویــد،
خــود تــابآوری ،یکــی از ســازههای اصلــی شــخصیت بــرای
شــناخت هیجــان ،انگیــزش و رفتــار اســت و افــراد دارای
خــود تــابآوریبــاال در مقایســة افــراد دارای خــود تــابآوری
ضعیــف ،بــا داشــتن انعطافپذیــری ،عاطفــه و هیجــان مثبــت
بیشــتری را تجربــه کــرده ،اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری داشــته
و ســازگاری روانشــناختی بهتــری دارنــد .افــراد دارای خــود
تــابآوریضعیــف در مواجهــه بــا موقعیتهــای اســترسزا
رویکــرد محافظــه کارانــه و خشــکی را لحــاظ نمــوده ،بــه روش
28
ناســازگارانه رفتــار میکننــد (مقیــاس خــود تــابآوری)
( .)28بنابرایــن دور از انتظــار نیســت افــرادی کــه بــا آمــوزش
روانــی ،تربیتــی و عملکــردی رویکــرد پذیــرش و تعهــد تحــت
مشــاوره یــا درمــان قــرار میگیرنــد بــه انعطافپذیــری
بیشــتری دســت پیــدا میکننــد و در مقابلــه بــا مشــکالت و
ســختیها از تــابآوری باالتــری برخــوردار میشــوند .بــراون
و رایــان بــه نقــل از کیانــی نیــز نشــان دادنــد كــه ذهنآگاهــی
و توجــه بــه محتــوای ذهــن ،بــه افــراد در تعديــل الگوهــاي
رفتــاري منفــي و افــكار اتوماتيــك و تنظيــم رفتارهــاي مثبــت
مرتبــط بــا ســامتي كمــک ميكنــد کــه در نتیجــه افزایــش
تــابآوری در فــرد را ممکــن مــی ســازد (.)29
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جدول  1ضميمه -پروتکل جلسات پژوهش حاضر.

ایــن پژوهــش بــا مشــارکت مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب
شــفا و دانشــگاه آزاد اســامی یاســوج اجــرا گردیــده اســت.
الزم اســت مراتــب قدردانــی و سپاســگزاری صمیمانهایــی
را از تمامــی مســئولین بیمارســتان ،ریاســت و مدیریــت
بیمارســتان ،خصوصــاً معاونــت پژوهشــی و بخــش آموزشــی
فعــال و همچنیــن پرســنل محتــرم پرســتاری بیمارســتان فــوق
تخصصــی خاتماالنبیــا (ص) کــه در تحقــق ایــن امــر نهایــت
همــکاری را مبــذول نمودنــد ،اعــام نماییــم.
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رفتاردرمانــي بــه كاركردهــاي روانشــناختي حســاس اســت،
نــه فقــط بــه شــكل و محتــواي آنهــا ،بنابرایــن ،عــاوه بــر
ي بــر راهبردهــاي زمين ـهاي و
راهبردهــاي مســتقيم و آموزش ـ 
تجرب ـهاي نيــز تأكيــد دارد ( .)15مث ـ ً
ا زمانیکــه محیــط کار
از فــرد تقاضــاي بیــش از حــد دارد ،فــرد ممکــن اســت دچــار
نوعــی بیتوجهــی نســبت بــه خــود و توجــه زیــاد بــه شــغل
ش��ود ACT .بــا اســتفاده از روش مشــاهدة خــود میتوانــد بــه
فــرد کمــک کنــد تــا بــا افزایــش توجــه بــه خــود و کنتــرل
بیشــتر بــر خــود ،تــابآوری بیشــتر و اســترس کمتــري را
تجربــه کنـ�د .برخــاف رویکردهــای کالســیک رفتــار درمانــی
شــناختی ،هــدف  ،ACTتغییــر شــکل یــا فراوانــی افــکار و
احساســات آزاردهنــده نیســت؛ بلکــه هــدف اصلــی آن تقویــت
انعطافپذیــری روانشــناختی اســت ( .)30از ویژگیهــای
خــاص ایــن پژوهــش ایــن نکتــه اســت کــه تاکنــون تأثیــر
پذیــرش و تعهــد بــر کیفیــت زندگــی و تــابآوری پرســتاران
همزمــان بررســی نشــده بــود و طبــق پیشــینة پژوهــش ایــن
دو متغیــر در کنــار هــم میتواننــد تأثیــر بیشــتری بــر ارتقــاء
ســطح ســامت افــراد داشــته باشــند و همدیگــر را تقویــت
نماینــد .بنابــر نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان بــه برنامهریــزان
و مدیــران آموزشــی و اجرایــی پرســتاری پیشــنهاد کــرد،
در جهــت افزایــش کیفیــت زندگــی پرســتاران و در نتیجــه
دانشافزایــی و ارتقــاء توانمندیهــای آنــان و همچنیــن
باالبــردن ســطح تــابآوری پرســتاران بــه آمــوزش مهارتهــای
پذیــرش و تعهــد بــذل توجــه نمــوده و پرســتاران را در
راســتای کســب مهارتهــای فــوق ،بیــش از پیــش مســاعدت
نماینــد و بدینوســیله ســبب افزایــش ســطح ســامت روانــی
و رضایتمنــدی از زندگــی فــردی ،شــغلی و اجتماعــی آنــان

گردنــد .دسـ�تاوردهای ای��ن طیــف از پژوهشه ـا تبیینکننــدۀ
ایــن موضــوع اســت کــه چــرا بســیاری از جوامــع در ســطوح
محلــی و ملــی بــه شناســایی عوامــل مؤثــر بــر تــابآوری
و بــه دنبــال آن ،طراحــی برنامههــای درمانــی و ارتقــای
تواناییهــای الزم در افــراد اقــدام کردهانــد ،چــرا کــه بنــا
بــه عقیــدة کانــر ،از آنجــا کــه تــابآوریبهعنــوان معیــاری
بــرای توانایــی مقابلــه بــا اســترس قلمــداد میشــود ،میتوانــد
هــدف مهمــی در رواندرمانــی ،افزایــش ســطح ســامت روان
و کیفیــت زندگــی افــراد باشــد ( .)11پیشــنهاد میگــردد
جهــت جلوگیــری از تعمیــم نتایــج از یــک گــروه آزمایشــی
بــه جامعــه ،ایــن پژوهــش بــر روی گروههــای دیگــری از
افــراد انجــام گــردد و بهمنظــور شــناخت تأثیــرات آمــوزش
پذی��رش و تعهـ�د کــه هــدف اصلــی آن تقویــت انعطافپذیــری
روانشــناختی ،بــاال بــردن ســازگاری روانشــناختی و پیشــگیری
از ب��روز اخت�لاالت متعدــد اســت ،پژوهشــگران دیگــر نیــز وجــه
آموزشــی و تربیتــی ایــن رویکــرد را بیشــتر مــورد توجــه و
بررســی قــرار دهنــد.
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