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Abstract
Background & Objectives: Nurses are always exposed to anxiety–induced harms. Their work environment and activities are threatening to the
general population, causing anxiety. In hospitals, recruiting and retaining staff is vital. Recently, the position of nurses to increase the efficiency
of hospitals has been considered by managers. However, disregarding the conditions of nurses can lead to frustration, the loss of motivation to
work, and a deeper impact on the socioeconomic development of a country. It is necessary to help nurses to solve job–related problems.
Recognizing factors affecting the cognitive assessment, death anxiety, experimental avoidance, and emotional expression can improve nurses’
conditions using different approaches. The present study aimed to determine the effects of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on
cognitive assessment, death anxiety, experimental avoidance, and emotional expression in nurses.
Methods: This was an applied and quasi–experimental research with a pretest–posttest–follow–up and a control group design. The statistical
population of this study included all nurses of Ayatollah Rouhani Hospital in Babol City, Iran, in 2019 (N=388). The study sample included 40
nurses who were selected using the convenience sampling method. They were assigned to the experimental and control groups (n=20/group).
The inclusion criteria of the study were the age range of 30 to 50 years; having ≥5 years of work experience; no history of participation in ACT
workshops; no history of mental disorders, and specific and chronic physical illnesses. The exclusion criteria of the research included non–
compliance with the group rules stated in the first session and absence from >2 sessions. The required data were obtained using the Cognitive
Appraisal Questionnaire (Peacock & Wong, 1990), the Death Anxiety Questionnaire (Templer, 1970), the Acceptance and Action Questionnaire–
II (Bond et al., 2011), and the Emotional Expression Questionnaire (King & Emmons, 1990). The test group received eight 90–minute weekly
sessions of ACT according to Hayes’s educational package (2010). To describe the obtained data, central and dispersion indices, e.g., mean and
standard deviation were used; for data analysis, repeated–measures Analysis of Variance (ANOVA) and Bonferroni post–hoc test were used in
SPSS at the significance level of 0.05.
Results: Repeated–Measures ANOVA data concerning cognitive evaluation, death anxiety, experimental avoidance, and emotional expression
were significant for intragroup (time) (p<0.001), interaction (time & group) (p<0.001), and intergroup (p<0.001) factors. Respecting cognitive
evaluation, the rate of intergroup effect was equal to 0.24. Regarding death anxiety, the rate of intergroup effect equaled 0.23. Concerning
experimental avoidance, the intergroup effect was measured as 0.37. Respecting emotional expression, the intergroup effect was calculated as
0.25. The posttest scores of cognitive assessment in the experimental group were lower than those of the pretest (p<0.001). The cognitive
evaluation values of the follow–up stage were significantly different from the pretest stage ones (p<0.001); however, no significant difference
was observed between the scores of posttest and follow–up steps (p=0.105). Furthermore, the posttest scores of death anxiety in the experimental
group were lower than those of the pretest (p<0.001), and the follow–up values of death anxiety were significantly different from the pretest
scores (p<0.001); however, there was no significant difference between the values of posttest and follow–up (p=0.457). The experimental
avoidance posttest scores were lower than those of the pretest values in the experimental group (p<0.001). Besides, the experimental avoidance
scores of the follow–up stage were significantly different from those of the pretest stage (p<0.001); however, no significant difference was
observed between the posttest and follow–up stages (p=0.721). The posttest scores of emotional expression were higher than those of the pretest
in the experimental group (p<0.001). Furthermore, the emotional expression scores of the follow–up stage were significantly different from those
of the pretest (p<0.001); however, there was no significant difference between the posttest and follow–up steps (p=0.569). The obtained results
highlighted that the effectiveness of ACT lasted until the follow–up phase for all studied variables.
Conclusion: The obtained data suggested the effectiveness of group ACT on cognitive assessment, death anxiety, experimental avoidance, and
emotional expression in nurses.
Keywords: Acceptance and commitment therapy, Cognitive assessment, Death anxiety, Experimental avoidance, Emotional expression, Nurses.
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چکیده

زمینه و هدف :الزمٔه کمک به پرستاران برای حل مشکالت مربوط به آنها ،شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد مشکالت و بهبود آنها با استفاده از رویکردهای مختلف است .هدف
پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی آموزش مبتنیبر پذیرش و تعهد بر ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی و ابراز هیجان در پرستاران بود.

روشبررسی :پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون و پیگیری با گروه گواه بود .جامعٔه آماری را تمامی پرستاران بیمارستان آیتالله روحانی
بابل در سال  1۳۹۸تشکیل دادند که از بین آنها  ۴۰نفر از پرستاران داوطلب مشارکت در مطالعه بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش ( ۲۰نفر) و گواه ( ۲۰نفر) قرار گرفتند.

دادهها با استفاده از پرسشنامٔه ارزیابی شناختی (پیکاک و وانگ ،)1۹۹۰ ،پرسشنامٔه اضطراب مرگ (تمپلر ،)1۹۷۰ ،پرسشنامٔه پذیرش و عمل-نسخٔه دوم (بوند و همکاران،
 )۲۰11و پرسشنامٔه ابراز هیجان (کینگ و امونز )1۹۹۰ ،در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری جمعآوری شد .پروتکل آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد در هشت

جلسه و هر جلسه بهمدت  ۹۰دقیقه براساس بستٔه آموزشی هیز ( )۲۰1۰اجرا شد .تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی

در نرمافزار  SPSSنسخٔه  ۲۲در سطح معناداری  ۰٫۰۵انجام شد.

یافتهها :درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بهطور معناداری منجربه بهبود ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ اجتناب تجربی و ابراز هیجان شد (برای همٔه متغیرها اثر گروه،p>۰٫۰۰1 :
اثر زمان .)p>۰٫۰۰1 :همچنین در گروه آزمایش در مراحل پسآزمون و پیگیری ،نمرات متغیرهای ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی و ابراز هیجان کمتر از

پیشآزمون بود ( .)p>۰٫۰۰1اما در گروه آزمایش تفاوت معناداری بین مراحل پسآزمون و پیگیری در نمرات چهار متغیر مذکور مشاهده نشد که نشانگر ماندگاری درمان است

(.)p>۰٫۰۵

نتیجهگیری :آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی و ابراز هیجان در پرستاران مؤثر است.

کلیدواژهها :درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی ،ابراز هیجان ،پرستاران.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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اجتناب تجربی و ابراز هیجان در پرستاران

۱

مقدمه

بهعنوان عامل آسیب شناسی برای انواع اختالالت روانی نیز مطرح
میشود (.)1۰

پرستاران ازجمله افرادی هستند که همواره درمعرض آسیبهای ناشیاز

متغیر ابراز هیجان یکی از ویژگیهای مهم در پرستاران است (.)11

اضطراب 1قرار دارند ( .)1محیط کار و فعالیتهای مربوط به کار آنان

افراد در مؤلفههای مختلف زیستی ،اجتماعی ،روانشناختی و

از عوامل تهدیدکننده و ایجاد اضطراب بهشمار میرود .بیمارستانها

شخصیتی متمایز از همدیگر هستند .این تفاوتها ،در رفتارهای

یکی از محیطهای پراسترس برای کارکنان آن است ( .)۲در
بیمارستان ها اهمیت جذب و ابقای کارکنان امری ضروری و حیاتی

است که افراد در نحؤه ابراز هیجانهای خود از الگوهای متفاوتی نظیر

است و اخیراً وضعیت پرستاران برای افزایش کارایی بیمارستانها

ابراز هیجان ،کنترل هیجانی 5و دوسوگرایی 6استفاده میکنند (.)1۲

مدنظر مدیران قرار گرفته است؛ ازطرفی بیتوجهی به وضعیت

بین سبکهای ابراز هیجان و بیماریهای جسمانی و اختالالت روانی

پرستاران میتواند منجربه ناامیدی و ازبینرفتن انگیـزٔه کاری آنها شود

مانند اضطراب ،افسردگی و وسواس فکری-عملی ارتباط وجود دارد.

و در ابعـاد عمیقتر بـر توسـعٔه اجتمـاعی و اقتصـادی کشـور تـأثیر

ازطرفی ،پرستاران ازجمله گروهی هستند که همواره درمعرض

بگذارد .این استرسها میتواند از نظر روانی روی خوببودن و

اضطراب مرگ قرار دارند ( .)1۳عوامل روانشناختی متعددی بر میزان

همینطور عملکرد آنان تأثیر منفی داشته باشد (.)۳

اضطراب مرگ افراد تأثیر میگذارد که از آن جمله میتوان به سن،

نقش ارزیابی شناختی ،۲از تبیینهای بسیار مهم و مشهور در رابطه با

محیط ،اعتقادات مذهبی ،آسیبهای تجربهشده در طول زندگی و

اختالالت روانی و بدکارکردی پرستاران است .فرایند ارزیابی شناختی

سبک زندگی فرد و میزان خودارزشمندی اشاره کرد (.)1۴

از رویداد و واقعٔه رویداده ،طی دو مرحله انجام میشود؛ در ارزیابی

یکی از درمانهایی که در بهبود تنشهای پرستاران تأثیر دارد ،درمان

نخستین فرایند درک معنای رویداد استرسزا و درک مثبت یا منفیبودن

مبتنیبر پذیرش و تعهد ۷است .این درمان دارای شش مؤلفٔه اساسی

آن صورت میگیرد و در ارزیابی دوم و ثانوی پس از ارزیابی رویداد،

است که هر کدام از این شش مؤلفه اهداف خاص خود را دارد .آنها

این رویداد به عنوان تهدید یا چالش (مثبت یا منفی) ،به بررسی منابع و

شامل پذیرش  ،عدمآمیختگی  ،خود بهعنوان چشمانداز  ،ارتباط با
۸

امکانات فردی برای نحؤه مقابله با آن میپردازد ( .)۴افرادی که در

۹

1۰

زمان حال ، 11پاالیش و شناسایی ارزشها 1۲و درنهایت عمل مورد

ارزیابی شناختی نقص دارند ،رویداد یا نتایج آن را بهصورتی پردازش

تعه د

میکنند که منجربه ایجاد اختالالت روانی و بهخصوص اضطراب مداوم

1۳

است ( .)1۵مزیت عمدٔه این روش درمقایسه با

روانآموزشیهای دیگر ،درنظرگرفتن جنبههای انگیزشی بههمراه

و شدید در آنها میشود ( .)۵این مدل بیان میدارد افرادی که ارزیابی

جنبههای شناختی ،بهدلیل تأثیر و تدوام بیشتر اثربخشی آموزش است

شناختی نامطلوبی دارند ،رویداد نامطلوب رخداده را محدود به زمان

( .)1۶نتایج پژوهش میرزائیدوستان و همکاران نشان داد ،پذیرش و

گذشته نمیبینند و همین مسئ له نیز احتمال تداوم این بدکارکردی را

تعهددرمانی بر اضطراب مرگ و سالمت روان در زنان مبتال به HIV

بیشتر میکند (.)۶

در شهر آبادان مؤثر است ( .)1۷همچنین پژوهش بیاتی و همکاران

یکی از انواع اضطراب که پژوهشها نشان دادهاند در پرسنل بیمارستان

نشان داد ،پذیرش و تعهددرمانی بر اضطراب مرگ و وسواس مرگ در

و کادر آموزش شیوع فراوانی دارد ،اضطراب مرگ ۳است (.)۷

سالمندان تأثیر دارد (.)1۸

اضطراب مرگ مفهومی چندبعدی است و تعریفکردن آن امری دشوار

در ضرورت انجام پژوهش حاضر میتوان گفت ،ازآنجاکه درمان

است و اغلب بهعنوان ترس از مردن خود و دیگران تعریف میشود.

پذیرش و تعهد رویکرد نسبتاً جدیدی است ،مطالعات پیشین مرتبط با

اضطراب مرگ شامل پیشبینی مرگ خود و ترس از فرایند مرگ و مردن

تأثیر درمان پذیرش و تعهد بیشتر نشاندهندٔه آن است که آنها در زمینٔه

دربارٔه افراد مهم زندگی است (.)۸

انواع اختالالت ذهنی و مشکالت بالینی رایج انجام شدهاند .دربارٔه

اجتناب 4در افراد مبتال به اختالالت مختلف مشاهده میشود و سازهای

نوآوری مداخلٔه پژوهش حاضر باید گفت با توجه به این نکته که

است که بهمنظور مواجهنشدن با تجارب دردناک بهکار میرود .اجتناب

بدکارکردی های روانی و شرایط نامطلوب شغل پرستاری ،زندگی

شامل دو بخش بیمیلی به برقراری تماس با تجارب شخصی

فردی ،اجتماعی ،عملکرد و کارایی پرستاران را تحتتأثیر قرار

(حساسیتهای بدنی ،هیجانها ،افکار ،خاطرات و زمینههای رفتاری)

میدهد و تنشهای پرستاران و اثرات حاصل از آن بهطور مستقیم

و تالش برای اجتناب از تجارب دردناک یا وقایعی است که باعث

متوجه بیمار میشود ،ضرورت شناسایی عوامل مخل سالمت روان

فراخواندن آن تجارب میشود ( .)۹یکی از انواع اجتناب ،اجتناب

پرستاران و ارائٔه راهکاری برای کاهش و بهبود این عالئم بیش از پیش

تجربی است و شامل اجتناب رفتاری ،عاطفی و شناختی میشود.

احساس میشود .همچنین از طریق تأثیرات مثبت درمان پذیرش و

اجتناب تجربی درمقابل پذیرش قرار میگیرد که بهمعنای تمایل فرد به

تعهد درمییابیم این روش میتواند برای ارتقای دانش پرستاران و

پذیرش افکار و هیجانات بدون تالش برای اجتناب از آنها است و
1

8

2

9

. Anxiety
. Cognitive assessment
3
. Death anxiety
4
. Avoid
5
. Emotional control
6
. Ambivalence
7
. Acceptance and commitment treatment

. Acceptance
. Defusion
10
. Self as perspective
11
. Contact with present moment
12
. Clarification and identification of values
13
. Committed action

۲
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هیجانی خاص نیز مشاهده میشود .در این راستا ،بررسیها نشان داده

استرس و نگرانی بیماران دربارٔه وضعیت بدنی خود بکاهند .همچنین
درمان پذیرش و تعهد میتواند به ایجاد محیطی حمایتکننده کمک کند

پیشآزمون بود ،پرسشنامهها بهمنظور اندازهگیری ارزیابی شناختی،

که منجربه ارتقای کیفیت زندگی آنها میشود؛ به همین دلیل

اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی و ابراز هیجان در اختیار افراد قرار

پژوهشگران در پژوهش حاضر درصددند دریابند که آیا مداخلٔه مبتنیبر

گرفت .هشت جلسه آموزش گروهی ،یکبار در هفته و هر دفعه بهمدت

محتوای آموزشی -تربیتی و روانی رویکرد پذیرش و تعهد و افزایش

 ۹۰دقیقه توسط پژوهشگر (نویسندٔه اول مقاله) اجرا شد .پس از اتمام

پذیرش ،توجه به ارزشها ،تعیین اهداف مبتنیبر ارزشها و اتخاذ اقدام

جلسات آموزشی آزمودنیهای هر دو گروه مجدداً از لحاظ متغیر وابسته

متعهدانه میتواند تأثیر مثبتی بر ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ،

بهعنوان پسآزمون بررسی شدند .درنهایت تجزیهوتحلیل دادههای

اجتناب تجربی و ابراز هیجان پرستاران داشته باشد یا خیر .باتوجه به

بهدستآمده از پیشآزمون و پسآزمون صورت گرفت .دو ماه بعد از

مطالب گفتهشده و اهمیت موضوع ،هدف پژوهش حاضر بررسی

پایان جلسات ،یک جلسه بهعنوان پیگیری برای هر دو گروه برگزار شد

اثربخشی درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بر ارزیابی شناختی ،اضطراب

و پرسشنامهٔ ارزیابی شناختی ،)1۹( 1پرسشنامٔه اضطراب مرگ،)۲۰(۲

مرگ ،اجتناب تجربی و ابراز هیجان در پرستاران بود.

پرسشنامٔه پذیرش و عمل-نسخٔه دوم ( )۲1و پرسشنامٔه ابراز هیجان

2

۳

( )۲۲اندازهگیری و ثبت شد .سپس تجزیهوتحلیل آماری نمرات

روشبررسی

بهدستآمده با پیشآزمون و پسآزمون و نیز نمرات جلسٔه پیگیری

پژوهش حاضر ،تحقیقی کاربردی و از نظر روش تحقیق نیمهآزمایشی

بهمنظور بررسی اثربخشی متغیر مستقل در گروهها انجام گرفت .در

از نوع پیشآزمون-پسآزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود .جامعٔه

ادامه دربارٔه ابزارهای بهکاررفته در پژوهش توضیح داده میشود.

آماری این پژوهش را تمامی پرستاران بیمارستان آیتالله روحانی بابل

 -پرسشنامٔه ارزیابی شناختی :این پرسشنامه توسط پیکاک و وانگ در

در سال  1۳۹۸تشکیل دادند که تعداد آنها  ۳۸۸نفر بود .نمونٔه این

سال  1۹۹۰براساس الگوی تبادلی تنیدگی الزاروس و فولکمن و

پژوهش شامل  ۴۰نفر از پرستاران داوطلب مشارکت در مطالعه بود که

بهمنظور اندازهگیری فرایندهای ارزیابی شناختی در رویارویی با تجارب

بهصورت تصادفی در دو گروه شامل گروه آزمایش (آموزش گروهی

تنیدگیزا تهیه و تدوین شد ( .)1۹در نسخٔه اصلی این پرسشنامه،

مبتنیبر پذیرش و تعهد ۲۰ ،نفر) و گروه گواه ( ۲۰نفر) قرار گرفتند.

ارزیابی شناختی بهصورت چندوجهی اندازهگیری میشود .این

تعداد نمونٔه الزم براساس مطالعات مشابه با درنظرگرفتن اندازٔه اثر

پرسشنامه دارای  1۴سؤال است و براساس طیف پنجدرجهای لیکرتی

 ،۰٫۴۰سطح اطمینان  ،۰٫۹۵توان آزمون  ۰٫۸۰و میزان ریزش

از هرگز (صفر) تا همیشه (چهار) ارزیابی میشود .نتایج تحلیل عاملی

1۰درصد ،برای هر گروه  1۵نفر محاسبه شد (.)1۴

این پرسشنامه بیانگر وجود چهار عامل یا مؤلفٔه چالش ،تهدید،

ٔ
دامنه
مالکهای ورود شرکتکنندگان به پژوهش عبارت بود از :بودن در

مرکزیت و منابع است .کسب نمرٔه بیشتر در این پرسشنامه ،ارزیابی

سنی ۳۰تا ۵۰سال؛ دارابودن حداقل پنج سال سابقٔه کار؛ نداشتن سابقٔه

شناختی بیشتر را نشان میدهد ( .)1۹پیکاک و وانگ پایایی این

شرکت در کارگاه درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،نداشتن سابقٔه اختالل

مقیاس را بهروش آلفای کرونباخ بین ۰٫۷۷تا ۰٫۷۹بهدست آوردند و

روانی و بیماریهای جسمی خاص و مزمن (براساس بررسی پروندٔه

روایی محتوای آن را نیز تأیید کردند ( .)1۹در پژوهش شکری و متینی

پزشکی) .معیارهای خروج شرکتکنندگان از پژوهش ،رعایتنکردن

یکتا ضرایب همسانی درونی برای تهدید  ،۰٫۹۰برای چالش  ۰٫۹۰و

قوانین گروه که در اولین جلسه بیان شد و غیبت در بیش از دو جلسه،

برای مرکزیت و منابع  ۰٫۸۹بهدست آمد (.)۲۳

در نظر گرفته شد .مالحظات اخالقی پژوهش حاضر بهشرح زیر بود:

 -پرسشنامٔه اضطراب مرگ :این پرسشنامه در سال  1۹۷۰توسط تمپلر

 .1پیش از شروع پژوهش رضایتنامٔه کتبی از شرکتکنندگان دریافت

برای بررسی میزان اضطراب مرگ افراد طراحی شد ( .)۲۰پرسشنامٔه

شد؛  .۲قبل از شروع پژوهش هر شرکتکننده (داوطلب) از موضوع و

اضطراب مرگ ،شامل  1۵آیتم با گزینههای صحیح و غلط است که در

روش اجرای مطالعه مطلع شد؛  .۳محافظت از اطالعات خصوصی و

 ۹آیتم از  1۵آیتم به انتخاب پاسخ صحیح امتیاز یک و در  ۶آیتم به

شخصی داوطلبان انجام شد؛  .۴نتایج در صورت تمایل برای آنها

انتخاب گزینٔه غلط ،امتیاز یک تعلق میگیرد .نمرٔه یک نشاندهندٔه

تفسیر شد؛  .۵در صورت مشاهدٔه هرگونه اختالل ،راهنماییهای الزم

وجود اضطراب مرگ و نمرٔه صفر نشاندهندٔه وجودنداشتن اضطراب

بهمنظور پیگیری به داوطلبان ارائه شد؛  .۶مشارکت در تحقیق هیچگونه

مرگ است .جمع امتیازات پرسشنامه در دامنٔه صفرتا 1۵قرار دارد که

بار مالی برای شرکتکنندگان نداشت؛  .۷این پژوهش با موازین دینی و

نمرٔه بین صفرتا ۶بیانگر اضطراب مرگ کم ،نمرٔه ۷تا ۹بیانگر اضطراب

فرهنگی آزمودنی و جامعه هیچگونه مغایرتی نداشت.

مرگ متوسط و نمرٔه 1۰تا 1۵بیانگر اضطراب مرگ زیاد است (.)۲۰

فرایند انجام پژوهش به این صورت بود که بعد از کسب مجوزهای الزم

تمپلر پایایی این مقیاس را با استفاده از فرمول کودریچاردسون ۰٫۸۳

و مراجعه به بیمارستان آیتالله روحانی بابل ،پرستاران دارای

بهدست آورد؛ همچنین روایی محتوایی و صوری آن را تأیید کرد (.)۲۰

مالکهای ورود به پژوهش و دارای تمایل به شرکت در پژوهش

در پژوهش شریف نیا و همکاران پایایی این مقیاس با استفاده از

مشخص شدند .سپس از میان  1۰۰نفر از پرستاران داوطلب مشارکت

ضریب آلفای کرونباخ  ۰٫۸۹بود و روایی محتوایی و صوری آن به تأیید

1

. Cognitive Appraisal Questionnaire
. Death Anxiety Questionnaire
3
). Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II

Emotional Expression Questionnaire

2

۳

4.

4
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روانشناسان و سایر گروههای درمانی مفید باشد تا بتوانند از بار

در پژوهش ،تعداد  ۴۰نفر بهصورت دردسترس انتخاب شدند و بهطور
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .در مرحلٔه بعد که همان

 -پرسشنامٔه پذیرش و عمل-نسخٔه دوم :نسخٔه اولیٔه این پرسشنامه

1تا ۷آن مربوط به زیرمقیاس ابراز هیجان مثبت ،مواد ۸تا 1۲آن مربوط

بهوسیلٔه هیز و همکاران در سال  ۲۰۰۴تدوین شده است که شامل ۳۲

به زیرمقیاس ابزار صمیمیت و مواد 1۳تا 1۶آن مربوط به زیرمقیاس

پرسش است و روی یک مقیاس ۷درجهای لیکرت نمرهگذاری میشود

ابراز هیجان منفی است .کسب نمرٔه بیشتر در این مقیاس نشاندهندٔه

( .)۲۵نسخٔه دوم پرسشنامه توسط بوند و همکاران در سال ۲۰11

ابراز هیجان بیشتر است ( .)۲۲کینگ و ایمونز ضریب آلفای کرونباخ

ارائه شد و نسخهای 1۰سؤالی از پرسشنامٔه اصلی ( )AAQ-Iاست

را برای کل مقیاس و خردهمقیاس های ابراز هیجان مثبت ،ابراز

( .)۲1این پرسشنامه همسو با نظریٔه زیربناییاش ،برای سنجش

صمیمیت و هیجان منفی بهترتیب  ۰٫۶۳ ،۰٫۷۴ ،۰٫۷۰و  ۰٫۶۷عنوان

انعطافپذیری روانشناختی ،بهویژه در ارتباط با اجتناب تجربی و

کردند .همچنین آنها پایایی این مقیاس را با استفاده از روش همسانی

تمایل به درگیری در عمل باوجود افکار و احساسهای ناخواسته تدوین

درونی برای کل مقیاس و خردهمقیاسهای ابراز هیجان مثبت ،ابراز

شد و براساس میزان توافق در مقیاس لیکرتی هفتدرجهای (از

صمیمیت و هیجان منفی بهترتیب  ۰٫۵۹ ،۰٫۶۵ ،۰٫۶۸و ۰٫۶۸

=1هرگز تا =۷همیشه درست است) نمرهگذاری میشود .نمرات بیشتر

گزارش کردند ( .)۲۲همچنین در پژوهش شریفینیا و هارونرشیدی

در این مقیاس نشاندهندٔه اجتناب تجربی بیشتر است ( .)۲1در

پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای ابراز هیجان

پژوهش بوند و همکاران مشخصات روانسنجی نسخٔه اصلی پرسشنامه

مثبت  ،۰٫۷۰ابراز صمیمیت  ۰٫۴۷و ابراز هیجان منفی  ۰٫۶۷بهدست

بدین شرح است :نتایج  ۲۸1۶شرکتکننده در طول شش نمونه نشان

آمد (.)۲۷

داد که این ابزار پایایی ،روایی و اعتبار سازٔه رضایتبخشی دارد.

درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد در هشت جلسٔه ۹۰دقیقهای و هفتهای

میانگین ضریب آلفا  ۰٫۸۴و پایایی آزمون-بازآزمون در فاصله ۳تا1۲

یکبار بهمدت دو ماه براساس بستٔه آموزشی هیز اجرا شد ( .)۲۸روایی

ماه بهترتیب  ۰٫۸1و  ۰٫۷۹بهدست آمد ( .)۲1عباسی و همکاران نیز

این پروتکل توسط سازندگان آن به تأیید رسید و از روایی صوری و

پایایی مقیاس را بهروش همسانی درونی و ضریب تنصیف بین ۰٫۷1

محتوایی مطلوبی برخوردار است ( .)۲۸همچنین روایی محتوایی این

تا  ۰٫۸۹بهدست آوردند (.)۲۶

بستٔه آموزشی در پژوهش حاضر توسط سه تن از متخصصان

 -پرسشنامٔه ابراز هیجان :این پرسشنامٔه 1۶سؤالی توسط کینگ و

روانشناس بالینی (دارای مدرک دکتری و حداقل  ۵سال سابقٔه کار

ایمونز به منظور بررسی نقش اهمیت ابراز هیجان در سالمت در سال

بالینی) تأیید شد و سپس در این پژوهش بهکار رفت .در جدول ،1

 1۹۹۰تدوین شد ( .)۲۲پرسشنامه سه مقیاس هیجان مثبت (۷

خالصهای از جلسات درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،ارائه شده است.

سؤال) ،هیجان منفی ( ۴سؤال) و ابراز صمیمیت ( ۵سؤال) را
جدول  .1جلسات مداخلٔه مبتنیبر درمان پذیرش و تعهد
جلسه

عنوان

اول

معرفی و مبنای اساسی درمان

دوم

گزینهها و فراهمکردن مقدمات درمان

سوم

یادگیری زندگی با استرس

چهارم

ارزشها و عملها

پنجم

تمایالت و افکار و احساسات

ششم

عمل-شروع به کار کردن

هفتم

تعهد

هشتم

حفظ دستاوردهای درمان

محتوای جلسه
خوشامدگویی و آشنایی و معرفه اعضای گروه با درمانگر و با یکدیگر ،بیان
احساسات افراد قبل از آمدن به این جلسه و انتظاراتشان از جلسات درمانی،
اجرای پیش آزمون.
پرداختن به رابطٔه بین استرس و پذیرش و مراقبت والدین ،پذیرش والدین،
جمعبندی بحثهای مطرحشده در جلسٔه دوم.
پذیرش استرس ،پیبردن به ارزشهای زندگی ،تمرین پذیرش و مراقبت،
جمعبندی بحثهای مطرحشده در جلسٔه سوم.
روشنکردن ارزشها ،موانع پیش روی ارزشها ،اهداف و اعمال (رفتارها)،
جمعبندی بحثهای مطرحشده در جلسٔه چهارم.
ارتباط با زمان حال و درنظرگرفتن خود بهعنوان زمینه و آموزش فنون
ذهنآگاهی و تحمل پریشانی بهمنظور پذیرش هیجانهای منفی.
بازخورد ،برنامهریزی برای عمل ،خود مشاهدهگر ،جمعبندی بحثهای
مطرحشده و جمعبندی بحثهای مطرحشده در جلسٔه پنجم.
تمایل ،تعهد به عمل و ارزشها با وجود موانع ،جمعبندی بحثهای
مطرحشده در جلسٔه هفتم.
تعهد ،عود ،اجرای پسآزمون ،خداحافظی ،تکلیف دائم.

بهمنظور توصیف دادهها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی مانند

با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد .شایان ذکر

میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس

است بهمنظور بررسی پیشفرضهای آزمون استنباطی از آزمون لوین

۴
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رسید (.)۲۴

میسنجد .پرسشنامٔه ابراز هیجان  1۶ماده و سه خردهمقیاس دارد .مواد

نظر گرفته شد.

(برای بررسی همگنی واریانسها) ،آزمون شاپیرو-ویلک (برای بررسی
نرمالبودن توزیع دادهها) ،آزمون امباکس و آزمون کرویتموچلی

۳

استفاده شد .بهمنظور مقایسٔه دو گروه از نظر متغیرهای

یافتهها

نتایج مربوط به توزیع فراوانی و مقایسٔه مشخصات دموگرافیک

جمعیت شناختی (جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن و سابقٔه کار) ،آزمون

شرکتکنندگان در پژوهش برای تمامی متغیرهای مطالعهشده در این

خیدو بهکار رفت .تحلیلهای آماری مذکور با بهرهگیری از نرمافزار
 SPSSنسخٔه  ۲۲انجام پذیرفت .سطح معناداری آزمونها  ۰٫۰۵در

جدول  .۲توزیع فراوانی و مقایسٔه مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در پژوهش
گروه درمان پذیرش و تعهد

متغیر

فراوانی

درصد

فراوانی

زن

11

۵۵

1۲

۶۰

مرد

مجرد

۹
۵

۴۵

۸

۴۰

متأهل

۳۰تا ۴۰سال

1۵
۴

۷۵

1۳

۶۵

۴۰تا ۵۰سال

1۶

۸۰

1۴

۷۰

11تا 1۵سال

۵

۲۵

۷

۳۵

جنسیت
تأهل
گروه سنی

۵تا 1۰سال

سابقٔه کار

گروه گواه
درصد

۲۵
۲۰

۹

1۶تا ۲۰سال

۷

۶

نتایج جدول  ۲نشان میدهد که گروه درمان پذیرش و تعهد و گروه

1٫۰۰۰

۳۰

۸

۳۰

۰٫۳۳۴

۳۵

۶

۴۵

مقدار احتمال

۰٫۴۳۰

۴۰

۵

۰٫۳۴1

۲۵

معنادای بهلحاظ آماری باهم ندارند (.)p<۰٫۰۵

گواه از نظر متغیرهای جنسیت ،تأهل ،سن و سابقٔه کار ،تفاوت
جدول  .۳میانگین و پراکندگی نمرات متغیرهای ارزیابی شناختی ،اجتناب تجربی ،اضطراب مرگ و ابراز هیجان در دو گروه آزمایش و گواه
متغیر
ارزیابی شناختی
اجتناب تجربی
اضطراب مرگ
ابراز هیجان

گروه

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پذیرش و تعهد

۵۹٫۳۰

۵٫۶۶

۵۲٫۰۵

۵٫۳۳

۵۲٫۲۰

۴٫۹۷

گواه

پذیرش و تعهد

۵۵٫۴۰
۴۵٫۰۵

۵٫۰۴

11٫۵۲

۵۵٫1۰
۳۶

۵٫۰۲

۵۵

۵٫۲۶

گواه

11٫۰1

۳۵٫۷۵

11٫1۰

پذیرش و تعهد

۴۴٫۴۵
1۳٫۳۵

۸٫۶1

۴۴٫۳۰

۸٫۶۳

۴۴٫۲۵

۸٫۶۳

گواه

1۲٫۶۰

1٫1۸

1۲٫۰۵

1٫1۹

1۲٫۶۰

1٫1۴

پذیرش و تعهد

۲۶٫۸۰

۵٫۳۸

۳۰٫۸۵

۵٫۳۳

۳۰٫۰۵

۵٫۵۷

گواه

۳1٫۶۵

1۰٫۲۵

۰٫۸۷

۳۲

۴٫۰۰

۰٫۷1

۳٫۸۳

1۰٫۴۰

۳1٫۹۵

۰٫۷۵

۳٫۷۲

نتایج جدول  ۳نشان میدهد ،ارزیابی شناختی ،اجتناب تجربی و

وابسته در تمام گروهها مساوی است ( .)p<۰٫۰۵درنهایت بررسی

اضطراب مرگ پرستاران در پسآزمون کاهش داشته است و نمرات ابراز

نتایج آزمون کرویت موچلی نشان داد که این آزمون نیز برای متغیرهای

هیجان پرستاران در پسآزمون افزایش یافته است .قبل از انجام آزمون

پژوهش معنادار است؛ بنابراین فرض برابری واریانسهای

تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،برای رعایت پیشفرضها نتایج

درونآزمودنیها (فرض کرویت) رعایت نشد ()p>۰٫۰۰1؛ ازاینرو

آزمونهای شاپیرو-ویلک ،امباکس ،کرویت موچلی و لوین بررسی

آزمون گرینهاوسگیزر بهمنظور بررسی نتایج آزمون تکمتغیره برای

شد .نتایج آزمون شاپیرو-ویلک نشان داد که متغیرهای ارزیابی

اثرات درونگروهی و اثرات متقابل بهکار رفت .همچنین ازآنجاکه

شناختی ،اجتناب تجربی ،اضطراب مرگ و ابراز هیجان از مفروضٔه

آزمون گرینهاوسگیزر تفاوت معناداری را میان نمرات اثربخشی

نرمالبودن پیروی میکنند ( .)p<۰٫۰۵ازآنجاکه آزمون امباکس برای

آموزش درمان پذیرش و تعهد بر بهبود ارزیابی شناختی ،اضطراب

هیچیک از متغیرهای پژوهش معنادار نبود ،شرط همگنی ماتریسهای

مرگ ،اجتناب تجربی و ابراز هیجان در دو گروه آزمایش و گواه در

واریانس-کوواریانس رد نشد ( .)p<۰٫۰۵همچنین معنادارنبودن

سطح معناداری  ۰٫۰۵نشان داد ،بیانگر آن بود که در میانگین آزمونها

هیچیک از متغیرها در آزمون لوین مشخص کرد که شرط برابری

از نظر اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر متغیرهای پژوهش تفاوت

واریانسهای بینگروهی رعایت شده و میزان واریانس خطای متغیر

معناداری وجود دارد.

۵
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پژوهش در جدول  ۲ارائه شده است.

جدول  .۴تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی تأثیر زمان و گروه بر ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی و ابراز هیجان
منبع متغیر

مقیاس

بینگروهی
درونگروهی
اضطراب مرگ
بینگروهی

اجتناب تجربی

درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی

ابراز هیجان
بینگروهی

مجذورات

مجذورات

زمان

۲۵٫۶۲

۲

زمانگروه

1۲٫۸۶

۲

گروه

۰٫۴۰

1۲۵٫۴۲

1

۳۸

زمان

زمانگروه

1۷۰٫۶۰
11۶٫۸۶

1٫۴۵

11۷٫۵۷

خطا

گروه

۲۷٫۲۰

۲11٫۶۰

۵۵٫1۵
1

۰٫۶۷

خطا

زمان

1۶۷۸٫1۳
۸۷٫۶۲

۳۸

۵۹٫۹۳

خطا
خطا

1۰٫1۷

1۲٫۸1

۷۰٫۴۸

>۰٫۰۰1

۰٫۷1

۷۶

۶٫۴۳
۰٫1۸

۳۵٫۳۹

>۰٫۰۰1

۰٫۵۵

۰٫۴۰
۴٫۴۷

۳۰٫۰۸

>۰٫۰۰1

۰٫۲۴

1۷۵٫۶1

>۰٫۰۰1

۰٫۸۶

1٫۴۵

۸۰٫۵۴

۲۹٫۵۳

۲11٫۶۰

1۶۴٫۷۸

>۰٫۰۰1

زمانگروه

۳۷٫۴۸

۷۶

۲

1۸٫۷۴
۰٫۲۶

۷۰٫۵۰

>۰٫۰۰1

۰٫۷1

گروه

1۳٫۶1

1۴۷۸٫۴۴

1

۳۸

1۳٫۶1
۵۲٫۸۰

۴۴٫۲۵

>۰٫۰۰1

۰٫۳۷

زمان

۲۳۰٫۴۶

1٫۷۰

1۶۰٫1۴

۷۹٫1۶

>۰٫۰۰1

۰٫۷۳

خطا

۸1٫۵1

۶۴٫۷۸

۲٫۰۲

گروه

۴1۸٫1۷

1

۴1۸٫1۷

خطا

زمانگروه

خطا

1۴٫۸۸

1٫۷۰

1۵۰٫۰۲

۲۸

1۳۵1۶٫۲۲

۴۳٫۸1

>۰٫۰۰1

۰٫۲۳
۰٫۸۵

خطا

۲

1۲۰٫۳۰

>۰٫۰۰1

۰٫۸1

۵1٫۵۳

1۰۴٫۲۴

۳۳٫۸۶

۴۸۲٫۷۲

>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1

۰٫۶۴
۰٫۲۵

نتایج جدول  ۴نشان میدهد ،تحلیل واریانس متغیر ارزیابی شناختی

بینگروهی  ۰٫۳۷است؛ همچنین تحلیل واریانس متغیر ابراز هیجان

برای عامل درونگروهی (زمان) ( ،)p>۰٫۰۰1اثر متقابل (زمان و

برای عامل درونگروهی (زمان) ( ،)p>۰٫۰۰1اثر متقابل (زمان و

گروه) ( )p>۰٫۰۰1و بینگروهی ( )p>۰٫۰۰1معنادار است و میزان

گروه) ( )p>۰٫۰۰1و بینگروهی ( )p>۰٫۰۰1معنادار است و میزان

اثر بینگروهی  ۰٫۲۴است .تحلیل واریانس متغیر اضطراب مرگ برای

اثر بینگروهی  ۰٫۲۵است؛ این مطلب به آن معنا است که در هر چهار

عامل درونگروهی (زمان) ( ،)p>۰٫۰۰1اثر متقابل (زمان و گروه)

متغیر ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی و ابراز هیجان

( )p>۰٫۰۰1و بینگروهی ( )p>۰٫۰۰1معنادار است و میزان اثر

بین دو گروه آزمایش و گواه در طی مراحل پژوهش تفاوت معناداری

بینگروهی  ۰٫۲۳است .تحلیل واریانس متغیر اجتناب تجربی برای

وجود دارد و حاکیاز تأثیر مداخله است .برای مقایسٔه زوجی میانگین

عامل درونگروهی (زمان) ( ،)p>۰٫۰۰1اثر متقابل (زمان و گروه)

زمانهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از آزمون تعقیبی بونفرونی

( )p>۰٫۰۰1و بینگروهی ( )p>۰٫۰۰1معنادار است و میزان اثر

استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۵ارائه شده است.

جدول  .۵نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسٔه زوجی میانگین زمانهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش
متغیر
ارزیابی شناختی

اضطراب مرگ

مراحل
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

اجتناب تجربی

ابراز هیجان

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

تفاوت میانگین

خطای معیار برآورد

مقدار احتمال

پسآزمون

۳٫۷۷

1٫11

>۰٫۰۰1

پیگیری

۳٫۷۵

1٫11

>۰٫۰۰1

پسآزمون

1٫۸۲

۰٫۵1

>۰٫۰۰1

پیگیری

پسآزمون

-۰٫۳۵
۴٫۶۰

۰٫1۹

۰٫۴۵۷

پیگیری

۴٫۷۵

۰٫۵۰

>۰٫۰۰1

پسآزمون

-۲٫۲۰

۰٫۶۳

>۰٫۰۰1

پیگیری

-1٫۷۷

۰٫۷۸

>۰٫۰۰1

پیگیری

۰٫۴۲

۰٫1۸

۰٫۵۶۹

۰٫1۹

پیگیری

1٫۴۷

پیگیری

۰٫1۵

پیگیری

۶

۰٫۵۹
۰٫۴۳
۰٫۵۸
۰٫1۰

۰٫1۰۵

>۰٫۰۰1
>۰٫۰۰1
۰٫۷۲1
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ارزیابی شناختی

درونگروهی

منبع اثر

مجموع

درجٔه آزادی

میانگین

F

مقدار
احتمال

مجذور اتا

گروههای آزمایش و گواه
نتایج جدول  ۵و نمودار  1نشان میدهد ،نمرات متغیر ارزیابی شناختی

شناختی پرستاران میتوان عنوان کرد که این شیؤه آموزشی به مراجع

در گروه آزمایش و در مرحلٔه پسآزمون کمتر از پیشآزمون است

کمک میکند تا با بهبود ارزیابی شناختی طبق ارزشهای انسانی عمل

( .)p>۰٫۰۰1نتایج مشخص کرد که ارزیابی شناختی در مرحلٔه

کند و کیفیت زندگی خود را ارتقا دهد .ارزیابی شناختی به این معنا

پیگیری ،تفاوت معناداری با مرحلٔه پیشآزمون دارد ()p>۰٫۰۰1؛ اما

است که فرد بهطور کامل با لحظههای کنونی تماس دارد و برپایٔه

تفاوت معناداری بین دو مرحلٔه پسآزمون و پیگیری مشاهده نمیشود

مقتضیاتی که در آن قرار دارد ،رفتارهای خود را براساس ارزشهای

( .)p=۰٫1۰۵نتایج نشان داد ،نمرات متغیر اضطراب مرگ در گروه

برگزیدهاش تغییر یا ادامه میدهد ( .)1۷پرستاران با افزایش ارزیابی

آزمایش و در مرحلٔه پسآزمون کمتر از پیشآزمون است ()p>۰٫۰۰1

شناختی درمقابل مشکالت از نظر روانشناختی پذیراتر میشوند و

و اضطراب مرگ در مرحلٔه پیگیری ،تفاوت معناداری با مرحلٔه

بهجای موضع انفعالی بههنگام مواجهه با مشکالت ،خود عامل و فاعل

پیشآزمون دارد ()p>۰٫۰۰1؛ اما تفاوت معناداری بین دو مرحلٔه

هستند و برای حل مسئله اقدام میکنند .چنین وضعیتی بهنوبٔه خود

پسآزمون و پیگیری دیده نمیشود ( .)p=۰٫۴۵۷همچنین نتایج

میتواند زمینٔه بهبود عملکرد را در پرستاران در اکثر موضوعها و

مشخص کرد ،نمرات متغیر اجتناب تجربی در گروه آزمایش و در

محورهای زندگی اجتماعی و روانشناختی فراهم کند (.)1۸

مرحلٔه پسآزمون کمتر از پیشآزمون است ( )p>۰٫۰۰1و اجتناب

در تبیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر اضطراب

تجربی در مرحلٔه پیگیری ،تفاوت معناداری با مرحلٔه پیشآزمون دارد

مرگ پرستاران نیز میتوان گفت که آموزش مبتنیبر پذیرش و تعهد بر

()p>۰٫۰۰1؛ اما تفاوت معناداری بین دو مرحلٔه پسآزمون و پیگیری

بهبود اضطراب مرگ مؤثر بوده است .بهنظر میرسد آموزش مبتنیبر

مشاهده نمیشود ( .)p=۰٫۷۲1نتایج نشان داد ،نمرات متغیر ابراز

پذیرش و تعهد با تغییر نوع فکر و تغییرات نحؤه فکرکردن و برداشت

هیجان در گروه آزمایش و در مرحلٔه پسآزمون بیشتر از پیشآزمون

از رنجها و آسیبهایی که مستلزم زندگی بشری است ،به میزان زیادی

است ( )p>۰٫۰۰1و ابراز هیجان در مرحلٔه پیگیری ،تفاوت معناداری

میتواند هیجانات منفی ازقبیل اضطراب مرگ را کاهش دهد .آموزش

با مرحلٔه پیشآزمون دارد ()p>۰٫۰۰1؛ اما تفاوت معناداری بین دو

مبتنیبر پذیرش و تعهد ،تعهد به ارزشها است و مراجعان ترغیب

مرحلٔه پسآزمون و پیگیری دیده نمیشود ( .)p=۰٫۵۶۹نتایج حاکیاز

میشوند تا آنچه را در ابعاد مختلف زندگی برای آنها مهم است ،بررسی

آن بود که اثربخشی درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد در مرحلٔه پیگیری

و شناسایی کنند .بیرونراندن مرگ از شمار مسائل مربوط به زندگی و

برای هر چهار متغیر ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی

بیاعتنایی به جنبههای مردن ،انزوا و دوریگزینی ،باعث رنج و تشدید

و ابراز هیجان ماندگار است.

ترس در افراد نمیشود و هیچگونه آرامشی برای انسان به ارمغان نخواهد

4

آورد (.)1۶

بحث

همچنین در تبیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر

هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش

اجتناب تجربی پرستاران میتوان گفت ،در آموزش مبتنیبر پذیرش و تعهد

و تعهد بر ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی و ابراز

اعتقاد بر این است که افکار فرآوردٔه یکذهن طبیعی هستند .آنچه افکار را

هیجان در پرستاران بود .یافتهها نشان از اثربخشی گروهی مبتنیبر

به باور تبدیل میکند ،آمیختهشدن فرد به محتوای افکار است ()1۳؛

پذیرش و تعهد بر متغیرهای مدنظر داشت .این یافتهها با نتایج پژوهش

بنابراین اجتناب تجربی فرایند تغییر در درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد است

میرزائیدوستان و همکاران مبنیبر اثربخشی پذیرش و تعهددرمانی بر

( .)1۲ازآنجاکه اجتنابکردن ،قدرت افکار و هیجانات اجتنابشده را

اضطراب مرگ و سالمت روان در زنان مبتال به  HIVدر شهر آبادان

افزایش میدهد ،اثر متناقضی برای اجتناب تجربی وجود دارد ()۷؛

( )1۷و پژوهش بیاتی و همکاران مبنیبر اثربخشی پذیرش و

بنابراین درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد موقعیتی را بهوجود میآورد که طی

تعهددرمانی بر اضطراب مرگ و وسواس مرگ در سالمندان (،)1۸

آن پرستاران دربرابر راهکارهای کنترلی خود مبنیبر تالش درجهت حذف

همسوست.

افکار و احساسات ،احساس درماندگی کنند .درنهایت این وضعیت زمینه

در تبیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر ارزیابی

۷
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را برای معرفی پذیرش بهعنوان راهحلی جایگزین فراهم میکند و این پذیرش
فرصتی میشود تا پرستاران بهجای تمرکز مداوم بر افکار و احساسات منفی

تأییدیٔه اخالقی و رضایتنامه از شرکتکنندگان

و رفتارهای اجتنابی به امور مهم و ارزشمند زندگی خود و سایر

این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری نویسندٔه اول در رشتٔه روانشناسی

تواناییهایشان بپردازند (.)1۶

عمومی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری است .مجوز اجرای این

و در آخر نیز در تبیین آموزشگروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر ابراز هیجان

پژوهش بر گروه مطالعهشده توسط مسئوالن بیمارستان آیتالله
روحانی شهر بابل با شماره نامٔه  1۴۲صادر شده است .مالحظات

روانشناختی میتوان اذعان داشت که هیجانها دارای کارکردهای

اخالقی رعایتشده در این پژوهش عبارت بود از :پیش از شروع

مفیدند و برای سازگاری در زندگی روزمره ضروری هستند .مطابق با

پژوهش رضایتنامٔه کتبی از شرکتکنندگان دریافت شد؛ قبل از شروع

آنچه پژوهشها نشان دادهاند ،هیجانها اگر در زمان ،مکان و موقعیت

پژوهش هر شرکتکننده (داوطلب) از موضوع و روش اجرای مطالعه

مناسب ابراز شوند منجربه پیامدهای مثبت خواهند شد (.)1۰

مطلع شد؛ محافظت از اطالعات خصوصی و شخصی داوطلبان انجام

بااینوجود ،نبود مدیریت و ناتوانی در کنترل فرایندهای هیجانی یکی

شد؛ نتایج در صورت تمایل برای آنها تفسیر شد؛ در صورت مشاهدٔه

از کانالهای بروز آسیبشناسی روانی و بیماریهای روانتنی است

هرگونه اختالل ،راهنماییهای الزم بهمنظور پیگیری به داوطلبان ارائه

()11؛ بنابراین آموزش مبتنیبر پذیرش و تعهد در پرستاران میتواند در

شد؛ مشارکت در تحقیق هیچگونه بار مالی برای شرکتکنندگان

بهبود ابراز هیجان مفید و مؤثر واقع شود (.)1۶

نداشت؛ این پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه

ازجمله محدودیتهای این پژوهش ،استفاده از ابزار خودگزارشدهی

هیچگونه مغایرتی نداشت؛ همچنین پس از پایان پژوهش ،برای افراد

بود .ممکن است بازخورد یا نظرات و خودگزارشی افراد دربارٔه خود

حاضر در گروه گواه درمان مؤثرتر اجرا شد.

که از این آزمونها بهدست میآید ،با آن چیزی که واقعاً در عمل و رفتار

رضایت برای انتشار

فرد مشاهده میشود ،متفاوت باشد .عوامل محیطی و خانوادگی مانند

این امر غیرقابل اجرا است.

شرایط خانوادگی ،وضعیت والدین ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی در

دردسترسبودن دادهها و مواد

این پژوهش کنترل نشد .پیشنهاد میشود این پژوهش در گروه نمونٔه دیگر

همٔه نویسندگان مقاله به دادههای پژوهش دسترسی دارند و پژوهشگران

نیز انجام پذیرد و نتایج آن ارزیابی شود و با نتایج این پژوهش مقایسه شود؛

می توانند در صورت لزوم از طریق مکاتبه با نویسندٔه مسئول مقالة

همچنین در پژوهشهای آتی ،پژوهشگران از فرد متخصصی بهعنوان

حاضر به این اطالعات دسترسی پیدا کنند.

درمانگر و آموزش درمان در پژوهش خویش بهره ببرند تا احتمال سوگیری

تزاحم منافع

در پژوهش کاهش یابد.

نویسندگان اعالم میکنند هیچگونه تضاد منافعی ندارند.
منابع مالی

نتیجهگیری

تأمین منابع مالی از هزینههای شخصی بوده است و توسط هیچ نهاد یا

براساس یافتههای این پژوهش میتوان گفت ،آموزش گروهی مبتنیبر

سازمانی تأمین نشده است.

پذیرش و تعهد بر ارزیابی شناختی ،اضطراب مرگ ،اجتناب تجربی و

مشارکت نویسندگان

ابراز هیجان پرستاران تأثیر دارد.

6

نویسندٔه اول دادهها را جمعآوری کرد .نویسندگان اول و سوم دادههای
بهدستآمده را آنالیز و تفسیر کردند .نویسندٔه دوم ،در نگارش نسخٔه

تشکروقدردانی

دستنوشته همکار اصلی بود .همٔه نویسندگان نسخٔه دستنوشته نهایی

از تمامی پرستارانی که بهعنوان شرکتکننده در این پژوهش ما را یاری

را خواندند و تأیید کردند.

کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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