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نتایج حاکی از این بود که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی -رفتاری بر بهزیستی روانشناختی
بیماران تاالسمی مؤثر است ( .)P>0/05همچنین بیمارانی که تحت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بودند نسبت به
درمان شناختی-رفتاری ،بهزیستی روانشناختی باالتری از خود نشان دادند ( .)P>0/05نتایج نشان داد برای افزایش
کیفیت روحیات روانشناختی بیماران تاالسمی ،مداخلۀ درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش نسبت به درمان شناختی-
رفتاری اثربخشتر است.

واژگان کلیدی :بهزیستی روانشناختی ،بیماران تاالسمی ،درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،درمان
شناختی -رفتاری

مقدمه
تاالسمی از بیماریهایی است که موجب نگرانی افراد از وضعیت موجود و آینده خود میگردد
(بابائی منقاری ،معینیکیا ،خالقخواه و زاهد .)1393 ،این بیماری هر سال در حال افزایش است.
سازمان بهداشت جهانی در سال  2014گزارش داد که دویست و پنجاه میلیون نفر در سراسر
جهان ( 4/5درصد) حامل ژن تاالسمی هستند که این به معنای سیصد تا چهارصد هزار مورد
جدید در سال است .به همین دلیل این سازمان ،تاالسمی را که در بیش از  60کشور جهان وجود
دارد ،به عنوان شایعترین اختاللهای خون ژنتیکی در جهان معرفی کرده است (سازمان بهداشت
جهانی.)2017 ،
تاالسمی تقریباً در تمام نژادها رخ میدهد اما مناطقی که میزان باالیی دارند به عنوان کمربند
تاالسمی شناخته میشوند .ایران نیز کشوری است که در این کمربند قرار دارد و میزان شیوع آن
بهطور متوسط  4درصد است و تقریباً ساالنه  300تا  500نفر به این تعداد افزوده میشوند (ماهری،
 .)1396این بیماری مانند سایر بیماریهـای مـزمن با مشکالت عدیدهای همراه است ارثـی بـودن
بیمـاری ،ظهـــور آن در ســـالهای اول زنـــدگی ،احتمـــال بـــروز ناهنجاریهای فیزیکی و
نیـاز مـداوم بـه تزریـق خـون و دسـفرال تـأثیرات مهمــی را بـر رشــد و تکامـل بیمــاران
تاالســمیک و ارتبــاط آنها بــا ســایر اعــضا خــانواده میگذارد (موسوی .)1380،به عالوه
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باعث تأثیرات نامطلوبی بر سالمت روانی بیمار و خانواده وی میشود (رایانا 1و همکاران)2005 ،
در نهایت ابعاد مختلف سالمت روان از جمله بهزیستی روانشناختی این افراد را تحت تأثیر قرار
میدهد (سارویی و همکاران.)1392 ،
بهزیستی روانشناختی 2یک عامل محافظ در برابر بیماریهای روانشناختی و روانپزشکی
است (ویس ،وسترهو و بوهلمیجر .)2016 ،3فرآیند تحقق این تواناییها ،شامل شش بعد
خودمختاری ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،روابط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی و
پذیرش خود است (ویس و همکاران .)2016 ،کییز )1998( 4معتقد است سه نوع بهزیستی در
ارزیابی افراد مشاهده میشود؛ بهزیستی هیجانی که به تعادل بین عاطفۀ مثبت و منفی اطالق
میشود؛ بهزیستی اجتماعی بیشتر به مالکهای عمومی و اجتماعی برای ارزیابی از کنشهای
اجتماعی افراد در طول زندگیشان در تعامل با دیگران مرتبط است و بهزیستی روانشناختی
شامل ارزشهای شناختی افراد در زندگیشان میشود .آنها شرایط خود را که به انتظارات،
ارزشها و تجارب قبلی آنان وابسته است ارزشگذاری میکنند (داینر ،اویشی و لوکاس،5
 .)2003شواهد پژوهشی حاکی از آن است ،افرادی که از زندگیشان رضایت دارند و هیجانات
مثبت را تجربه میکنند دارای سطح باالیی از بهزیستی روانشناختی هستند .بهزیستی روانشناختی
نهتنها احساس خوب بلکه احتمال ابتال به بیماری در آنان را کاهش میدهد (بوهم و کابزانسکی،6
.)2012
در مورد پیشینۀ موضوع مطالعات بهصورت مداخله انجام گرفته و مورد مطالعه نیز بیمارانی
غیر از تاالسمی بوده است .در پژوهشی شریفی و شهبازی ( )1397نتیجه گرفتند درمانشناختی-
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رفتاری باعث افزایش بهزیستی روانشناختی نوجوان در زمینههای پذیرش خود ،خودمختاری،
تسلط بر محیط ،رشد فردی و ارتباط مثبت با دیگران میشود .همچنین درمان شناختی-رفتاری
باعث کاهش تحریفات شناختی نوجوانان شهر اهواز شد .ده خدایی ،ایرانی و در پژوهشی علیپور
( )1396نتیجه گرفت درمان شناختی -رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قابلیت افزایش
پیروی از درمان ،ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران هموفیلی را دارد .مرمرچینیا و ذوقی
پایدار ( )1396در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امیدواری و
شادکامی نوجوانان دختر نشان دادند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امیدواری ،تفکر عامل،
تفکر راهبردی و شادکامی اثر داشته و این تأثیر در مرحلۀ پیگیری پایدار مانده است .قمری،
شیخاالسالمی و عادل ( )1394در پژوهشی با هدف اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر خشم و
بهزیستی روانشناختی دختران پرخاشگر نشان دادند درمان شناختی-رفتاری موجب کاهش خشم
و افزایش بهزیستی روانشناختی شده است .حر و همکاران ( )1391در پژوهشی نشان دادند که
آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش میزان افسردگی بیماران دیابت نوع دو شده است.
در پژوهشی پدرام و همکاران ( )1389نشان دادند گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش عالئم
اضطراب و افسردگی و افزایش نشانههای امیدواری مؤثر است .وارکوویتزکی ،گیلبرت و چارد

1

( )2018نیز نشان دادند که درمان شناختی-رفتاری به افزایش بهزیستی روانشناختی منجر میشود
و تحریفات شناختی دانشجویان را بهطور قابل مالحظهای کاهش میدهد .دیکرسون 2و همکاران
( )2018در پژوهشی نشان دادند که درمان شناختی -رفتاری بر بهزیستی روانشناختی و اضطراب
دانشآموزان معلول مؤثر است .وود ،ویترنیک و فلسنر )2006( 3در پژوهشی با هدف اثربخشی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسواس نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد همراه با
واژگونسازی عادت بر وسواس فکری مؤثر است.
1

Varkovitzky, Gilbert, & Chard
Dickerson
3
Woods, Wetterneck & Flessner
2

خسروانی شایان و همکاران | 5

در مورد ضرورت پژوهش حاضر باید گفت تاالسمی تنها بیماری ارثی است که طرح
غربالگری ناقلین قبل از ازدواج بهصورت سراسری و اجباری در مورد آن به مرحله اجرا درآمده
و مجوز ختم بارداری قبل از حلول روح به صرف تشخیص بیماری در نطفه ،صادر میگردد.
توسعۀ علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به آن ،به بقا و طول عمر مبتالیان به این بیماری مزمن
کمک نموده است .این روند رو به رشد ،زمینۀ توجه بیشتر به مشکالت روانی ناشی از درمان
طوالنیمدت ،مقابله و سازگاری با این بیماری را به وجود آورده است (حیدری سنگلجی و
همکاران .)1394 ،با توجه به شیوع باالی مشکالت روانشناختی در افراد مبتال به تاالسمی توجه
به جنبههای روانشناختی این افراد عالوه بر جنبههای فیزیکی و جسمانی ضروری است؛ بنابراین
ضرورت پرداختن به ابعاد روانشناختی و مداخالت روانشناختی احساس میشود چراکه
تاالسمی یک بیماری مزمن با ابعاد روانی -اجتماعی چندگانه است و لذا مستلزم مداخالت طبی
و روانشناختی چندگانه نیز هست (ابوالقاسمی و همکاران)1384 ،؛ بنابراین ،هدف پژوهش
حاضر مقایسۀ میزان اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی -رفتاری بر
بهزیستی روانشناختی بیماران تاالسمی شهر کرمانشاه است.

روش
پژوهش حاضر از لحاظ روش ،آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل و از نظر
هدف نیز پژوهشی کاربردی است .جامعۀ آماری این پژوهش  317بیمار تاالسمی در شهر
کرمانشاه بودند که از میان آنها  45نفر بهصورت هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
نمونهها بهصورت تصادفی ساده به یک گروه کنترل و دو گروه درمان با رویکرد شناختی-رفتاری
و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش قرار داده شدند .مالکهای ورود عبارت بودند از  .1دارا بودن
مالکهای تشخیصی بیماری تاالسمی  .2عدم دریافت همزمان درمان روانشناختی و  -3عدم
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اعتیاد به مواد مخدر یا داروهای روانگردان و مالک خروج نیز نداشتن غیبت بیش از  2بار
متوالی در پژوهش بود.
ابزار پژوهش
پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف ( :)1980این مقیاس را ریف در سال  1980طراحی نمود
که دارای فرمهای مختلفی است .فرم اصلی  120سؤال داشت ولی در بررسیهای بعدی فرمهای
کوتاهتر  18 ،54 ،84سؤالی آن نیز پیشنهاد شد .در این پژوهش از فرم  54سؤالی آن استفاده شد
که شامل  6خرده مقیاس است که هر خرده مقیاس شامل  9سؤال است .خرده مقیاسها شامل؛
پذیرش خود (سؤاالت ،)48،54 ،42 ،36 ،30 ،18 ،24 ،12 ،6 :روابط مثبت با دیگران (سؤاالت:
 ،)52 ،46 ،40 ،34 ،28 ،22 ،16 ،10 ،4خودمختاری (سؤاالت،43 ،37 ،31 ،25 ،19 ،13 ،7 ،1 :
 ،)49تسلط بر محیط (سؤاالت ،)50 ،44 ،38 ،32 ،26 ،14 ،20 ،8 ،2:زندگی هدفمند (سؤاالت:
 )53 ،35 ،41 ،47 ،29 ،23 ،17 ،5،11و رشد شخصی (سؤاالت،45 ،39 ،33 ،27 ،21 ،15 ،9 ،3 :
ال موافقم) لیکرت
ال مخالفم تا کام ً
 )51است .آزمودنی به هر ماده در مقیاس  6درجهای (کام ً
پاسخ میدهد .برخی از سؤاالت نیز بهصورت معکوس نمرهگذاری شدند (،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،3
.)53 ،51 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،37 ،36 ،34 ،33 ،29 ،28 ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،17 ،16 ،13
پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون  0/90به دست آمد .برای تجزیهوتحلیل
دادهها از شاخصهایی مانند میانگین ،فراوانی و انحراف استاندارد استفاده شد و در تحلیل
استنباطی از تحلیل واریانس (آنکوا) استفاده شد .برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ
و جهت بررسی اعتبار از روایی محتوایی از نوع صوری استفاده شد.
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یافتهها
جدول  .1طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل
پسآزمون

مداخله

پیشآزمون

انتخاب تصادفی

گروهها

T2

X

T1

R

گروه آزمایش اول

T2

X

T1

R

گروه آزمایش دوم

T2

_

T1

R

گروه کنترل

در جلسات درمان تعهد و پذیرش ،از پروتکل درمانی  8جلسهای کوین ولز و جان سورل و در
تهیه پروتکل درمان شناختی -رفتاری از مدل شناختی بک و گروه درمانی شناختی مایکل فری
الگو گرفته شده است .این برنامه طی  8جلسه  2ساعته تنظیم شده است .جلسات درمان بهوسیله
خبرگانی انجام شد که تجربۀ مداخله با این روشها را داشتند .بااینوجود ،محقق مجریان را در
جریان دورههای مهارت و دانشافزایی مداخالت قرار داد تا از روند صحیح اجرا اطمینان حاصل
شود .مضاف بر این ،خود محقق بر تمام ساعات و جلسات پروتکل نظارت دقیق داشته است.
محتوای جلسات درمان تعهد و پذیرش و درمان شناختی -رفتاری در جداول  2و  3بهصورت
خالصه ارائه شده است.
جدول  .2پروتکل درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش
جلسه
1

محتوا

هدف
آشنایی با مقدمات و بنیانهای اساسی درمان و

آشنایی با اعضا ،تعیین شرایط و ضوابط حضور در جلسات،

افزایش انعطافپذیری شناختی

آشنایی با اهداف درمان -بیان «داستان درد» هر یک از اعضا از
زبان خود.

2

تغییر رفتار و ذهن آگاهی ،تعیین گزینهها و

بحث و بررسی تکلیف جلسه اول -مطرح کردن مسئله

مسیر درمان

انتخاب -معرفی مدل رفتاری و مفهوم تغییر رفتار -تمرین ذهن
آگاهی -بازخورد ذهن آگاهی
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3

یادگیری زندگی با

بحث و بررسی پیرامون تکلیف جلسه دوم -تعریف پذیرش-

درد مزمن به کمک پذیرش

تفکیک آن از خواستهها با کمک تکنیکهای تمثیل «مراسم دفن»
و «تمثیل سفر طوالنی»
بررسی تکلیف جلسه سوم -توصیف تمایز میان ارزشها و

4

شناسایی نقش ارزشها و عمل

5

ایجاد گسستگی از خود ،اجازه بروز موانع عمل

بررسی تکلیف جلسه چهارم -گسستگی از تهدیدهای زبان به

متعهدانه و شناسایی آنها

کمک تمرین

جداسازی افکار ،احساسات و هیجانات از

بررسی تکلیف جلسه پنجم -مرور پیشرفت درمان تاکنون و

فرایند عمل متعهدانه ،پیش رفتن بهسوی عمل

بحث پیرامون موضوعات باقیمانده -بیان تفاوت بین

متعهدانه (شروع به حرکت کردن)

تصمیمگیری برای عمل و اقدام کردن با روش تمرین «پرش»

اهداف -شفافسازی ارزشها با روش پرسش و تمرین

6

توضیح «موانع اقدام و عمل» و با کمک تکنیک تمثیل «مسافران
در اتوبوس»
7

تعهد به داشتن زندگی ،ارزشمند ،ایجاد

بررسی تکلیف جلسه ششم -تعریف رنج اولیه و رنج ثانویه با

رضایت

کمک تکنیک فرمولبندی تمایز بین ارزشیابی یا چانهزنی و
رضایت

8

نگهداری مادامالعمر تغییرات ،پیشگیری از عود

بررسی تکلیف جلسه هفتم -بحث پیرامون پیشامدهای منفی و

خداحافظی با اعضا

آمادگی برای عود -مرور درمان -تدوین طرحی برای آینده-
مرور عمل متعهدانه به عنوان یک «تکلیف مادامالعمر»

جدول  .3پروتکل درمانی شناختی-رفتاری
جلسه
1
2

هدف

تکنیکها و روشها

دعوت شرکتکنندگان به بحث پیرامون اهداف مورد

آموزش تکنیکهای تن آرامی ،تنفس دیافراگمی و ارائه

انتظار خود از شرکت در این جلسات

تعریف تنظیم هیجانی و بهزیستی

مرور تکالیف هفتۀ گذشته ،معرفی و توضیح فعالکننده

بحث و بررسی تکلیف جلسه اول -آموزش تکنیکهای

شناخت ،رفتار و احساس ،راههای شناخت افکار

جرأتمندی و اجرای تمرینات آموزش تکنیکهای شناخت

غیرمنطقی و خطاهای پردازشی و آموزش ارزیابی

افکار غیرمنطقی و خطاهای پردازشی و آموزش ارزیابی

مجدد افکار و چالش با آنها

مجدد افکار -ارائه تکالیف جلسه بعد
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3

4

تعریف و شناخت خطاهای تفکر و افکار خود آیند

بحث و بررسی تکلیف جلسه دوم -آموزش تکنیکهای

منفی ،آموزش حل مسئله ،آموزش مقابله با افکار

مراقبه نشسته ،تکنیکهای آموزش حل مسئله و تکنیکهای

غیرمنطقی و بررسی تکالیف گذشته

آموزش مقابله با افکار غیرمنطقی -ارائه تکالیف جلسه بعد

آموزش مدیریت خشم و شیوههای آرامسازی ،بررسی

بحث و بررسی تکلیف جلسه سوم -آموزش تکنیکهای

تکالیف گذشته

آرامسازی و آموزش مهارتهای مقابلهای سازگارانه و تطبیق
با شرایط زندگی در جهت ارتقا سطح بهزیستی

5

بازخوانی شناختها و راهبردهای کسب شده آموزش

آموزش شیوۀ حل مسئله ،تمرین مجدد نشست هشیارانه

یوگای هوشیارانه و بررسی آگاهی از وقایع خوشایند

(آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها و افکار) ،انجام تمرینات

و ناخوشایند بر احساس ،افکار و حسهای بدنی

یوگای هوشیارانه و تطبیق با شرایط زندگی در جهت ارتقای
سطح بهزیستی

6

آموزش مهارتهای ارتباطی ،ابراز وجود و بررسی

آموزش تکنیکهای آرامشآموزی جسمانی ،مسئولیتپذیری

تکالیف گذشته

فعاالنه ،انجام مراقبه نشسته (حضور ذهن از صداها و افکار)
و تطبیق با شرایط زندگی در جهت ارتقا سطح بهزیستی

7

مدیریت بر زمان ،بهداشت خواب ،تکرار تمرینات

بحث و بررسی تکلیف جلسه ششم -آموزش تکنیکهای

جلسات قبل ،تهیه فهرستی از فعالیتهای لذتبخش

مدیریت بر زمان و تطبیق با شرایط زندگی در جهت ارتقا
سطح بهزیستی و سرمایه روانشناختی

8

مرور تکلیف گذشته ،بازنگری کل برنامه ،وارسی و

آموزش و بازنگری کلیۀ تکنیکهای آموزش داده شده -

بحث در مورد برنامهها و تطبیق با شرایط زندگی در

تکلیف مادامالعمر

جهت ارتقای سطح بهزیستی و سرمایه روانشناختی

بهمنظور جمعآوری اطالعات از نمونههای پژوهش ،ابتدا از طریق دانشگاه مجوز الزم اخذ شد و
سپس با مراجعه به دفتر انجمن تاالسمی واقع در بیمارستان محمد کرمانشاهی ،در مورد اهداف
پژوهش با انجمن هماهنگیهای الزم انجام گردید .در ادامه با استفاده از فراخوان ،از میان
داوطلبانی که حاضر به شرکت در این پژوهش بودند 152،نفر انتخاب (بر اساس جدول کرجسی
و مورگان) و در مورد اهداف پژوهش و نحوۀ پاسخ دادن به پرسشنامهها توضیحات الزم ارائه
شد .سپس از آنها رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش کسب و به آنها در مورد رازداری
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و حفظ حریم خصوصی اطمینان داده شد .پرسشنامهها در بین کل جامعۀ آماری توزیع شد .بعد
از تحلیل دادهها تعداد  45نفر را که در بهزیستی روانشناختی نمرات پایینتری کسب نمودند را
به عنوان نمونه ،انتخاب و به شیوۀ تصادفی (از بین  45نفر منتخب بهصورت قرعهکشی از شمارۀ
 1تا  ،45به تصادف در سه گروه  15نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزینی
شدند.
هر یک از گروههای آزمایش ،مداخالتی با روشهای متفاوت (یک گروه مداخله درمان
تعهد و پذیرش ،گروه دوم مداخله درمان شناختی -رفتاری) ،به تعداد  8جلسه و هر جلسه در یک
هفته و به مدت دو ساعت دریافت نمودند ،ولی گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد .در
پایان جلسات با گرفتن پسآزمون از هر سه گروه ،نتایج با هم مقایسه گردید .در پایان نیز از همه
شرکتکنندهها با اهدای هدایایی تقدیر شد.
جدول  .4میانگین و انحراف معیار مؤلفههای بهزیستی روانشناختی برحسب گروهها و مراحل سنجش
متغیر

گروه

نوبت سنجش

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پیشآزمون

30/6

2/45

پسآزمون

42/22

3/25

پیشآزمون

32/26

2/14

پسآزمون

31/18

2/45

پیشآزمون

30/44

4/64

پسآزمون

43/88

3/87

پیشآزمون

33/24

2/29

پسآزمون

33/45

6/47

پیشآزمون

32/02

2/55

پسآزمون

42/45

2/89

پیشآزمون

30/4

2/23

پسآزمون

31/44

2/88

پذیرش خود
گواه
آزمایش
روابط

مثبت

دیگران

با
گواه
آزمایش

خودمختاری
گواه

خسروانی شایان و همکاران | 11
آزمایش
تسلط بر محیط
گواه
رشد شخصی

آزمایش
گواه

زندگی هدفمند

آزمایش
گواه

پیشآزمون

24/25

4/57

پسآزمون

41/41

3/67

پیشآزمون

27/25

3/63

پسآزمون

28/11

2/57

پیشآزمون

31/24

2/58

پسآزمون

43/44

1/80

پیشآزمون

36/11

2/75

پسآزمون

36/44

3/44

پیشآزمون

30/85

2/26

پسآزمون

42/47

2/99

پیشآزمون

33/21

3/27

پسآزمون

33/48

2/24

جدول ( )4میانگین و انحراف معیار مؤلفههای بهزیستی روانشناختی در دو گره آزمایش و گواه
به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون را نشان میدهد که بین میانگین خرده مقیاسهای بهزیستی
روانشناختی هر دو گروه آزمایش و گواه پیشآزمون و پسآزمون تفاوت وجود دارد.
قبل از بررسی فرضیهها برخی از مهمترین پیشفرضهای تحلیل کوواریانس بررسی شدند که
عبارتاند از -1 :طبیعی یا نرمال بودن توزیع نمرات -2 ،همگنی واریانسها و کوواریانسها:
آزمون لوین و باکس این پیشفرض را بررسی میکنند و  -3خطی بودن همبستگی متغیر هم
پراش و متغیر وابسته :برای اثبات این امر باید مقدار  Fمتغیر هم پراش را حساب کرد که اگر این
شاخص معنادار باشد این پیشفرض رعایت شده است و اگر معنادار نباشد نشان میدهد که متغیر
هم پراش نامناسبی انتخاب شده است.
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جدول  .5آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
گروه

شاخصها

تعداد

آزمایش -پیشآزمون

بهزیستی

15

Z
کولموگروف-

P-value

نتیجه

اسمیرنوف
0/164

0/091

نرمال

روانشناختی
آزمایش -پسآزمون

15

بهزیستی

0/137

نرمال

0/074

روانشناختی
گواه -پیشآزمون

15

بهزیستی

0/124

نرمال

0/093

روانشناختی
گواه -پسآزمون

15

بهزیستی

0/146

نرمال

0/073

روانشناختی

نتایج جدول ( )5نشان میدهد با سطح معنیداری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای
متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/05است ،در نتیجه توزیع متغیرها تفاوت معناداری با توزیع نرمال
ندارد و میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.

جدول  .6آزمون لوین برای پیشفرض همگنی واریانسهای متغیرهای پژوهش گروههای آزمایش و گواه در
جامعه
متغیر

F

df1

df2

p

بهزیستی روانشناختی

0/57

2

42

0/568

خسروانی شایان و همکاران | 13

جدول  6نشان میدهد که واریانس گروههای آزمایش و گواه در بهزیستی روانشناختی معنادار
نیست ،در نتیجه فرض تساوی یا همگنی واریانسهای نمره متغیرها پژوهش تأیید میشود و فرضیه
صفر برای تساوی واریانسهای نمره دو گروه در بهزیستی روانشناختی تأیید میگردد.

جدول  .7نتایج تحلیل کواریانس روی متغیر وابسته جهت آزمون خطی بودن همبستگی متغیر هم پراش و
وابسته
منبع تغییر

مجموع مجذورات

df

بهزیستی روانشناختی

724/39

1

میانگین
مجذورات
724/39

F

p

16/20

0/001

نتایج جدول  7حاکی از این است که مقدار  Fبهزیستی روانشناختی معنادار است ()p>0/05؛
بنابراین همبستگی متغیرهای هم پراش (پیشآزمون) با متغیرهای وابستۀ (پسآزمون) مربوط به
هر یک از هم پراشها خطی است .در ادامه تحلیل فرضیات پژوهش بررسی شدند.

فرضیه ( :)1درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهزیستی روانشناختی بیماران تاالسمی مؤثر
است.
جدول  .8نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نمره بهزیستی روانشناختی
منبع تغییرات

مقدار ثابت

Intercept

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

SS
2329/545

Df
2

89/64

1

F

سطح

مجذور اتای

معنیداری

سهمی

MS
1164/77

116/6

Sig
0/001

0/896

89/64

8/97

0/006

0/249
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پیشآزمون

1285/25

1

1285/25

128/61

0/001

0/826

گروه

1812/24

1

1812/24

181/34

0/001

0/87

خطا

269/82

27

9/993

کل

89325

30

کل

2599/37

29

اصالحشده

جدول  8نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای بهزیستی روانشناختی پیشآزمون به عنوان متغیر
هم پراش ،اثر اصلی متغیر مستقل بر نمرههای بهزیستی روانشناختی پسآزمون معنادار است
()F= 181/34, P< 0/05Partial𝜂 2 , = 0/87؛ بنابراین فرضیه پژوهشی پذیرفته میشود به این
معنا که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهزیستی روانشناختی بیماران تاالسمی مؤثر است.

فرضیه ( )2درمان شناختی -رفتاری بر بهزیستی روانشناختی بیماران تاالسمی مؤثر است.
جدول  .9نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نمره بهزیستی روانشناختی
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

SS
2448/274

Df
2

Intercept

65/44

1

65/44

پیشآزمون

1448/43

1

1448/43

52/63

گروه

2261/47

1

2261/47

54/39

خطا

478/22

27

17/711

کل

74811

30

کل

2498/38

29

مقدار ثابت

اصالحشده

سطح

مجذور

معنیداری

سهمی

MS
1224/137

42/4

Sig
0/001

0/882

9/24

0/001

0/324

0/001

0/860

0/001

0/89

اتای
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جدول  9نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای بهزیستی روانشناختی پیشآزمون به عنوان متغیر
هم پراش ،اثر اصلی متغیر مستقل بر نمرههای بهزیستی روانشناختی پسآزمون معنادار است
()F= 54/39, P< 0/05Partial𝜂 2 , = 0/89؛ بنابراین فرضیه پژوهشی پذیرفته میشود به این
معنا که درمان شناختی -رفتاری بر بهزیستی روانشناختی بیماران تاالسمی مؤثر است.
فرضیه ( :)3بین میزان اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی -رفتاری بر
بهزیستی روانشناختی تفاوت وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از تحلیل واریانس یک راهه برای نمرههای افتراقی (تفاضل نمرۀ
پیشآزمون و پسآزمون) نمرۀ کل بهزیستی روانشناختی استفاده شده است.
جدول  .10نتایج آزمون تعقیبی شفه برای نمرههای افتراقی بهزیستی روانشناختی
گروه (الف)

گروه (ب)

درمان مبتنی بر

گواه

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

(الف-ب)
تعهد

**41/22

8/201

و

پذیرش
درمان شناختی

گواه

**33/41

4/123

– رفتاری
درمان مبتنی بر
تعهد

درمان شناختی  -رفتاری

**16/79

4/418

و

پذیرش

* P > 0/05P, ** > 0/01

نتایج جداول  10نشان داد بین اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی -رفتاری
بر بهبود بهزیستی روانشناختی تفاوت وجود دارد .از طرفی تفاوت میانگین گروه درمان تعهد و
پذیرش با گروه کنترل  41و در گروه مقابل  33است .همچنین تفاوت نمرات دو گروه درمان
مبتنی بر تعهد و پذیرش و شناختی -رفتاری به نفع درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش است؛ بنابراین
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اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهزیستی روانشناختی بیماران تاالسمی با این روش
درمان بیشتر از درمان شناختی -درمانی است.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی-
رفتاری بر بهزیستی روانشناختی بیماران تاالسمی بود .نتیجۀ فرضیه اول نشان داد درمان مبتنی بر
تعهد و پذیرش بر بهزیستی روانشناختی بیماران تاالسمی مؤثر است .این یافته با نتایج
پژوهشهای ،حر و همکاران ( ،)1391رجبی و ایزدخواستی ( ،)1393ایزدی و همکاران (،)1393
مرمرچینیا و ذوقی پایدار ( ،)1396ده خدایی و همکاران ( )1396و فورس و همکاران ()2013
که نشان دادند درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش بهزیستی روانشناختی بیماران مؤثر است
همسو و هماهنگ است.
در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت هدف نهایی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش،
کمک به افزایش انعطافپذیری روانشناختی است (رولند .)2010،در درمان مبتنی بر تعهد و
پذیرش به بیماران آموزش داده شد تا انعطافپذیری روانشناختی خود را در مواجهه با چالشها
بکار ببرند .بیماران تاالسمی حاضر در جلسات درمانی یاد گرفتند تجارب درونی خود را (مثل
افکار ،هیجانات و احساسات بدنی) بدون نیاز به دفاع در برابر آنها بپذیرند .به آنها یاد داده شد
تا مادامی که نسبت به احساسات خود گشوده و پذیرا باشند ،عوامل ناراحتکننده و رنجش آور
نیز سریعتر از میان خواهند رفت .درواقع با تغییر نحوه پاسخدهی فرد به مشکالت ،استرس و تنش
های فرد کم می شود ،اجتناب های وی از بین می رود و به پذیرش می رسد( .همیل ،پیکت،
آمسباف وآهو2015 ،1؛ به نقل از ولیئی و امانی .)1399،شواهد پژوهشی بسیاری نشان می دهند
1. Hamill, Pickett, Amsbaugh & Aho
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با افزایش پذیرش و انعطاف پذیری روان شناختی ،بهزیستی روان شناختی بیماران تعدیل می
شود(جونز ،هاتسینگ ،توتسیکا ،کین و رول2014،1؛ به نقل از برزگر ،عالی و شعرباف .)1399
فرضیۀ تأثیر درمان شناختی -رفتاری بر بهزیستی روانشناختی بیماران تاالسمی نیز تأیید شد.
محققانی مانند وارکوویتزکی و همکاران ( ،)2018دیکرسون و همکاران ( ،)2018فلوگل
( ،)2010عزیزی ( ،)1397شریفینژاد و شهبازی ( )1397و قمری و همکاران ( )1394نیز نشان
دادند که درمان شناختی-رفتاری بر افزایش بهزیستی روانشناختی بیماران مؤثر است.
در تبیین این یافته میتوان گفت در پروتکل درمانی یکی از موارد مورد تأکید در درمان،
اصالح سبک ارتباطی و افزایش تجارب اجتماعی لذتبخش بیماران تاالسمی بود .افزایش
تجارب خوشایند از جمله عواملی است که بهزیستی روانشناختی بیماران را افزایش میدهد.
در این راستا به بیماران آموزش داده شد تا تجارب اجتماعی لذتبخش خود را افزایش دهند.
در هر جلسۀ گروهی ،یک روش جدید آرمیدگی ،مانند آرمیدگی عضالنی تدریجی،
تصویرسازی ذهنی و مراقبه معرفی میشد .در ادامه مهارتهای افزایش بهزیستی روانشناختی
آموزش داده میشد و در پایان برنامه ،شرکتکنندگان به تکنیکهای متنوع و یکپارچهای مجهز
شدند که این مجموعه اقدامات میتواند عوامل و شرایط ارتقادهنده بهزیستی روانشناختی
بیماران تاالسمی باشند.
نتایج فرضیۀ سوم نیز نشان داد اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهزیستی
روانشناختی بیشتر از درمان شناختی -رفتاری است .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج عزیزی
( ،)1397خدیوی ( ،)1396ایزدی و همکاران ( )1396همخوان است .در تبیین این یافته میتوان
گفت که در درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،رویکرد درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی است که به
افزایش پذیرش تجربیات درونی مانند افکار ،عواطف ،تصورات و احساسات فیزیولوژیکی که
میتوانند بسیاری از نارضایتیها و مشکالت بالینی را قوت و دوام بخشند منجر میشود (عظیمیفر،
2. Jones, Hastings, Totsika, Kean & Rhule
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 .)1393درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در واقع به بیماران کمک کرد تا با رهایی از افکار و توجه
و آگاهی داشتن نسبت به تجربیاتی است که در حال حاضر در جریان میباشند به بهزیستی
روانشناختی کمک نماید .همچنین ذهن آگاهی نگرشی خاص از گشودگی و کنجکاوی را در
بیماران بهوجود آورد به گونهای که حتی اگر تجربۀ زمان حال برای وی دشوار ،دردناک و
ناخوشایند است فرد بتواند بهجای فرار کردن از آن یا جنگیدن با آن ،با گشودگی و کنجکاوی
با آن برخورد نماید.
در پژوهش حاضر نم ونۀ مطالعه محدود به بیماران تاالسمی شهر کرمانشاه بود و نمونه از این
نظر میتواند قابلیت تعمیمپذیری را کاهش دهد .محدودیت دیگر استفاده از یک درمانگر و
کمک وی در ارزیابی اولیه ،ارائه دو مداخله انجام شده در این پژوهش و ارزیابی ثانویه ،میتواند
سوگیریها و محدودیتهایی را رقم زند .اگر از دو درمانگر بهطور جداگانه استفاده میشد از
سوگیری جلوگیری میشد .بر این اساس ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی با ابزارهای
متفاوت همچنین طراحی الگویی با ارزیابان و درمانگرانی متمایز از پژوهشگر و مقایسۀ نتایج
انجام شود .پیشنهاد دیگر این است در مطالعات بعدی ،اثربخشی این درمانها بر بیماران تاالسمی
همراه با سایر بیماریها بررسی گردد .همچنین اثربخشی این درمانها بر بیماران تاالسمی در سنین
مختلف و با لحاظ کردن جنسیت انجام شود .غربالگری و شناسایی بیماران تاالسمی مبتال به
اختاللهای روانی در مراحل اولیه تشخیص و درمان و ارجاع آنها به روانشناس میتواند جهت
پیشگیری و کاهش مشکالت روانی این گروه مؤثر باشد .در نهایت با توجه به نتیجه کلی تحقیق
حاضر پیشنهاد میشود از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان بیماران تاالسمی بیشتر استفاده
شود.
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