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Abstract
Introduction: Psychological reasons can cause and perpetuate non-cardiac chest pain. They are
of particular importance because psychological factors can cause and exacerbate non-cardiac
chest pain.
Aim: This study aims to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on
anxiety and quality of life in patients with non-cardiac chest pain.
Method: This study is of a quasi-experimental type. The statistical population of this research is
patients referred to Dr. Abbas Nabavi Cardiovascular Clinic, Dezful during the year 2021 with
non-cardiac pain in their chest. The statistical sample of this work includes 30 patients that are
chosen based on the purposive sampling method and divided into two groups, namely control
and experimental. Beck Anxiety inventory and SF-36 Quality of Life inventory are used for data
collection. Multivariate analysis of covariance, repeated measures of variance, and are applied in
three stages of pre-test, post-test, and follow-up, using SPSS software (version 26).
Results: Results indicated that the average of anxiety and life quality in pretest-posttest changed
from 29.86±4.06 to 12.4 ± 4.03 and from 47.60 ± 10.06 to 79.73 ± 8.87. Based on the covariance
method, in the post-test stage, 62%, and in the follow-up stage, 43% of differences in anxiety and
quality of life between two groups were because of the acceptance and commitment therapy
method (P≤0.05). Bonferroni test indicated an increase in anxiety level during the follow-up
stage (P≤0.05).
Conclusion: According to the research results, it can be concluded that with the help of
acceptance and commitment therapy, psychological disorders that cause non-cardiac chest pain
can be reduced.
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چکیده
مقدمه :عوامل روانشناختی میتوانند سبب بروز و تداوم درد قفسه سینه غیر قلبی شوند .با توجه به اینکه عوامل روانشناختی میتوانند
عامل ایجاد و تشدید دردهای قفسه سینه غیر قلبی شوند ،از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
هدف :هدف از مطالعه حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران با درد قفسه سینه غیر قلبی
بود.
روش :پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود .جامعه آماری کلیه بیماران دارای درد قفسه سینه غیر قلبی مراجعهکننده به کلینیک درمانی
قلب و عروق دکتر نبوی شهر دزفول در سال  1044بودند 34 .نفر با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و
آزمایش قرار گرفتند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای اضطراب بک و کیفیت زندگی وبر و شربون استفاده شد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از آزمونهای کوواریانس ،واریانس با اندازهگیری مکرر و بونفری در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و مرحله پیگیری
در نرمافزار  SPSSنسخه  28استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد در گروه آزمایش ،میانگین اضطراب و کیفیت زندگی در مراحل پیشآزمون -پسآزمون از  20/68±0/48به
 12/0±0/43و از  04/84±14/48به  40/43±6/64رسیده است .براساس ،نتایج آزمون کوواریانس در پسآزمون  82درصد و در
پیگیری  03درصد از تفاوت دو گروه در اضطراب و کیفیت زندگی مربوط به آموزش روش درمانی پذیرش و تعهد بود (.)P≥4/45
نتایج آزمون بونفری نیز نشان داد که میزان اضطراب در مرحله پیگیری افزایش یافته است (.)P≥4/45
نتیجهگیری :به کمک روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میتوان اختالالت روانشناختی که سبب ایجاد درد قفسه سینه غیر قلبی
میشود را کاهش داد.
کلیدواژهها :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،اضطراب ،کیفیت زندگی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه
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غیر قلبی است (برلند ،رودگرز ،گرین ،هاریسون ،روت و
1

بیماریهای قلبی در صدر علل مرگ و میر در دنیا قرار

کالئو .)2418 ،4علل بروز این دردها میتواند اختالالت

دارند (کوهی ،صالحی نیا و محمدیان )1300 ،و همواره

ریوی ،گوارشی ،مشکالت مربوط به آرتروز گردن و

مردم نگرانی و اضطراب 2شدید نسبت به ابتال به این

علل روحی و روانی باشد .علل روحی و روانی از جمله

بیماریها دارند .بهطورکلی در رخداد بیماریهای قلبی

عواملی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از

سوابق ژنتیکی و همچنین تعدادی از عوامل جسمانی چون

این نظر از اهمیت ویژهای برخوردار است (مراد ،آلوین،

فشارخون باال ،دیابت ،کلسترول باال ،چاقی و فعالیت بدنی

جارسما ،استرومبرگ و جوهانسون.)2424 ،6

و ...مؤثر هستند (انجمن قلب آمریکا .)2413 ،3البته در

یکی از علل شایع دردهای قفسه سینه غیر قلبی ،اختالالت

کنار این عوامل مشخص گردیده است که مشکالت

روانی مانند اضطراب است .حال اینکه متخصصان قلب

روانشناختی نیز سبب افزایش ابتال به بیماریهای قلبی

چنین اختالالتی را مورد بررسی قرار نمیدهند و همین

میشود (اساردیجک ،ماس ،لودر ،کپ و مومرستیگ،0

امر سبب مراجعه مکرر این افراد به کلینیکهای درمانی

 .)2424مشخصه اصلی بیماریهای قلبی درد در قفسه

میشود (چمبرگ ،مارکز و هونتر)2415 ،0؛ بنابراین

سینه است .تعداد زیادی از مراجعهکنندگان به کلینیک-

درمان مشکالت و اختالالت روحی و روانی در افراد

های قلبی دارای درد در قفسه سینه هستند؛ اما تمام

دارای درد قفسه سینه غیر قلبی بسیار اهمیت دارد.

دردهای قفسه سینه را نمیتوان به عنوان یک عارضه قلبی

اضطراب میتواند به عنوان یک فاکتور مهم در

دانست .دلیل دردهای موجود در قفسه سینه میتواند قلبی

بیماریهای قلبی عمل کند و نقشی تأثیرگذار بر روی درد

و یا غیر قلبی باشد (هواگ ،میکلتون و دهل.)2410 ،5

قفسه سینه غیر قلبی دارد .اضطراب ،کیفیت زندگی و

درد غیر قلبی در قفسه سینه میتواند با ایجاد عوامل

سالمت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .برخالف تصور

تنشزای جسمی و روانی گوناگون مانند عدم سالمتی،

رایج که حاکی از متوسط بودن سطح آسیب در عملکرد

احساس درد مداوم ،از دست دادن شغل ،محرومیت

این اختالل است ،این اختالل با آسیب معنیدار در

حسی ،احساس مرگ قریبالوقوع ،درجههای متفاوتی از

عملکرد روانی -اجتماعی مرتبط است و به ندرت به

واکنشهای روانی مانند ناامیدی ،خستگی و وحشت،

خودی خود بهبود مییابد .درمان به موقع آن یکی از

موجب احساس بیارزشی و کاهش اعتمادبهنفس در بیمار

دلمشغولیهای قابل مالحظه حوزه بالینی است .به همین

را به دنبال داشته باشد (کترر ،درائوس ،مک کورد،

دلیل مداخله روانشناختی در اختالل اضطراب دارای

موسالم و هادسون .)2410 ،8این دردها در  54درصد

جایگاه ویژهای است (عریضی ،دانشمند و عابدی،

بیماران مراجعهکننده به کلینیکهای درمانی دارای منشأ

.)1300

1

- Heart disease
- Anxiety
- American Heart Association
4
- Smaardijk, Maas, Lodder, Kop & Mommersteeg
5
- Haug, Mykletun & Dahl
6
- Ketterer, Draus, McCord, Mossallam & Hudson
2
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- Berland, Rodgers, Green, Harrison, Roth & Clauw
- Mourad, Alwin, Jaarsma, Strömberg & Johansson
9
- Chambers, Marks & Hunter
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اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب و کیفیت زندگی در بیماران با ...

عالوه بر این ،کیفیت زندگی 1افراد نیز میتواند در بروز

درمان پذیرش و تعهد به مرجع آموزش داده میشود که

انواع دردهای مزمن در افراد مؤثر باشد (فروس ،النه،

در گـام اول هیجانـات خـود را بشناسد و بپـذیرد.

کیاروچی و بلکلدج .)2413 ،2کیفیت زندگی دربردارنده

شناسایی و تشخیص مرزهایی که زندگی مطلوب افراد را

نگرش ذهنی فرد نسبت به جنبههای محیطی ،فرهنگی،

از آنها دور میکنند ،شامل مؤلفههای کلیدی مداخالت

اقتصادی و اجتماعی است و نمیتوان آن را ساده توصیف

پذیرش و تعهد میگردند (فورمن ،مناسه ،بوترین،

نمود .کیفیت زندگی از شش بعد روانشناختی ،روابط

کروسبی ،داالل و کروهیره)2410 ،0

اجتماعی ،محیطی ،جسمانی ،سطوح استقالل و معنویات

براساس مطالعات انجام گرفته و شواهد حاضر چیزی

تشکیل شده است (والس-کولومر ،جوین فالونی ،درزی،

حدود  45درصد از متخصصان قلب و عروق به بررسی

تیگچالر ،وانگ ،تیتو و ریس .)2410 ،3افرادی که با

اختالالت روحی و روانی چون اضطراب ،افسردگی،

دردهای مزمن چون درد در قفسه سینه سر و کله میزنند،

وسواس و ...و بررسی کیفیت زندگی در قبل و بعد از

از کیفیت زندگی پایینی برخوردار هستند .چرا که همواره

حمله قلبی به بیماران نمیپردازند (مراد و همکاران،

تمام توجه آنها به دردی است که میکشند و کمتر به

 .)2424همین امر سبب مراجعه مکرر این افراد به

جنبههای دیگر زندگی و افزایش کیفیت زندگی خود

کلینیکهای درمانی میشود .مراجعه مکرر افراد به

توجه دارند (هاشمی ،فاطمی و سیدیان.)1306 ،

کلینیکها از طرفی سبب افزایش ازدحام جمعیت و عدم

بهمنظور بهبود وضعیت افراد مراجعهکننده به مراکز

غربالگری صحیح بیماران واقعی کرونری میشود و از

درمانی پس از تشخیص درد قفسه سینه غیر قلبی ناشی از

سوی دیگر عدم توجه به اختالالت روانی افراد و عدم

مشکالت روحی و روانی ،استفاده از رویکردهای درمانی

درمان آن میتواند در طوالنی مدت سبب افزایش و ایجاد

روانشناختی به نسبت درمانهای دارویی میتواند بیشتر به

بیماران کرونری و سایر اختالالت جسمانی گردد .با توجه

بهبود آنها کمک کند .ایران دوست ،نشاط دوست،

به اینکه علت این عارضه معموالً روانشناختی است و از

نادری و صفری ( )1303نشان دادند که رویکردهای

سوء تعبیر عالئم هیجانی و چرخههای معیوب خاص و

درمانی چندگانه میتواند در طول کوتاهمدت و بلندمدت

باور به بد کارکردی قلب نشئت میگیرد ،اکثر افراد مبتال

تأثیر بسیار زیادی بر درمان درد در افراد داشته باشد .از

به این درد درباره جنبه روانشناختی آن اطالعات اندکی

جمله درمانهای روانشناختی که برای درد به کار میرود،

دارند و در هنگام بروز درد به مراکز درمان جسمی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است .مدل درمانی مبتنی

مراجعه میکنند .از اینرو با توجه به اهمیت موضوع و

بر پذیرش و تعهد از شش فرایند پذیرش ،گسلش

مطالب ارائه شده ،پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روش

شناختی ،بودن در زمان حال و اکنون ،خود مفهوم سازی

درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل عالئم اضطراب

شده ،ارزشها و عملکرد متعهدانه تشکیل شده است .در

و کیفیت زندگی بیماران غیر قلبی عروقی مراجعهکننده به
کلینیک قلب و عروق انجام گرفت.

1

- Quality of life
- Feros, Lane, Ciarrochi & Blackledge
3
- Valles-Colomer, Falony, Darzi, Tigchelaar, Wang, Tito & Raes
2

- Forman, Manasse, Butryn, Crosby, Dallal & Crochiere
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روش

شد) ،آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت  6جلسه 04

تحقیق حاضر در دسته تحقیقات کاربردی جای میگیرد.

دقیقهای تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار

همچنین این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و بهصورت

گرفتند .در حالی که آزمودنیهای گروه کنترل از روش

پیشآزمون-پسآزمون با دو گروه کنترل و گروه

درمان مداخلهای مورد نظر دور ماندند .پس از  6جلسه

آزمایش بود .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام

مداخله در گروه آزمایش ،گروهها بهطور مجدد و همانند

بیماران دارای درد قفسه سینه غیر قلبی بودند که به

بررسی اول در شرایط زمانی و فضایی یکسان به

کلینیک قلب و عروق دکتر عباس نبوی در شهر دزفول

پرسشنامهها پاسخ دادند .پس از  2ماه آزمون پیگیری

در سال  1044مراجعه کرده بودند .نمونه آماری با روش

مطابق با پسآزمون انجام شد تا به این وسیله اثربخشی

نمونهگیری هدفمند انتخاب شد .حجم نمونه  34نفر بود

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بازه زمانی بیشتر بررسی

که در دو گروه کنترل و مداخله به تعداد مساوی ( 15نفر)

شود .اصول اخالقی چون رازداری ،محرمانه ماندن

قرار گرفتند .از جمله معیارهای ورودی که برای

اطالعات ،جلب رضایت و تمایل آزمودنیها برای

آزمودنیها در نظر گرفته شد ،میتوان به داشتن سن -54

شرکت در پژوهش ،حق انتخاب آنها برای ادامه و یا

 34سال ،داشتن درد در قفسه سینه حداقل برای چهار ماه،

انصراف از شرکت در جلسههای مداخله یا پاسخگویی

عدم داشتن بیماریهای قلبی و عروقی براساس آزمایشها

به پرسشنامهها در برخورد با بیماران و حفظ اسرار آنها

و معاینههای پزشکی و بیماریهای مرتبط با درد قفسه

به عنوان مالحظات اخالقی در این تحقیق رعایت گردید.

سینه بود .همچنین معیارهای خروج شامل ،نداشتن هر

در این پژوهش بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار

یک از مالکهای ورود ،عدم شرکت در جلسات

توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و برای بررسی

درمانی ،انصراف از ادامه پژوهش ،استفاده از روشهای

نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

درمانی دیگر در طول مطالعه و بروز اختالالت

استفاده شد .عالوه بر این ،برای تحلیل دادهها در بخش

روانشناختی دیگر و بیماریهای عصبی بود .با توجه به

آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس مانکوا و

طرح آزمایشی تحقیق ،ابتدا نمونههای آماری بهطور

آنکوا و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در نرمافزار

تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .بعد

 SPSSنسخه  28استفاده شد .اهداف جلسات درمانی را

از اینکه از هر دو گروه پیشآزمون گرفته شد (پرسشنامه-

میتوان در جدول  1مشاهده نمود.

ها در مرحله پیشآزمون توسط هر دو گروه پاسخ داده
جدول  1محتوای درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به تفکیک جلسات
جلسه

محتوای جلسه

اول

آشنایی درمانجو با مفاهیم کلی و تالش برای ایجاد ارتباط خوب با درمانجو

دوم

ایجاد نومیدی سازنده بهعنوان عاملی برای عادیسازی درد و رنج فرد و آمادهسازی او برای درمان

سوم

تبیین اصل مهم تالش برای کنترل اختالل ،راهکار نیست ،بلکه خود مشکل اصلی است

چهارم

پذیرش و توجه آگاهی بهعنوان راهکارهای مؤثر برای مقابله با تجارب زندگی ،کمک به درمانجو برای تمایز میان آنچه
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میتواند تغییر دهد با آنچه نمی تواند تغییر دهد و معرفی و تثبیت زندگی ارزشمند بهعنوان جایگزینی برای کنترل اختالل
پنجم
ششم
هفتم و هشتم

آماده کردن درمانجو برای تمرینات مواجهای بعدی در داخل جلسه و بیرون از جلسه و مربوط ساختن این تمرینات به
ارزشها و اهداف درمانجو
ایجاد الگوهای رفتاری منعطفتر بیشتر با استفاده از مواجهه ،مشاهده با توجه آگاهی و گسلش
ایجاد الگوهای گستردهتر و انعطافپذیرتر در درمانجو برای مواجهه با موقعیتهایی است که باعث ایجاد ترس یا
اضطراب در وی

ابزار

لموس ،لموس-نتو ،باروکند ،ورکوسا و تیبیریکا)2410( 2

پرسشنامه اضطراب بک :1پرسشنامه اضطراب بک یک

همسانی درونی پرسشنامه اضطراب بک با استفاده از

پرسشنامه خود گزارشی است که برای اندازهگیری شدت

آزمونهای پایایی مورد ارزیابی قرار گرفت .آزمون

اضطراب در نوجوانان و بزگساالن توسط آرون تمکین

آلفای روانسنجی کرونباخ از  4/04تا  4/00متغیر بود و

بک و همکارانش در سال  1004تهیه شده است.

همچنین ضرایب بازآزمایی که نشان دهنده محدوده 4/82

پرسشنامه اضطراب بک ،یک مقیاس  21مادهای است که

(فاصله  4هفته) تا ( 4/03فاصله یک هفته) است ،معقول

آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه که نشان دهنده

بود .در ایران کاویانی و موسوی ( )1303به بررسی پایایی

شدت اضطراب است را انتخاب میکند .چهار گزینه هر

و روایی این پرسشنامه پرداختند .با استفاده از محاسبه

سؤال در یک طیف چهار بخشی از  4تا  3نمرهگذاری

همبستگی میان طبقهای 3مشخص گردید که آزمون مورد

میشود .شیوه امتیازبندی پاسخها به صورت اصـالً (،)4

نظر دارای روایی مناسبی است .براساس محاسبه آلفای

خفیـف ( ،)1متوسط ( )2و شدید ( )3است .هر یک از

کرونباخ نیز ،میزان پایایی این پرسشنامه  4/63به دست

مادههای آزمون یکی از عالئم شایع اضطراب (عالئم

آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این ابزار بود.

ذهنی ،بدنی و هراس) را توصیف میکند؛ بنابراین نمره

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه سالمت:033-

کل این پرسشنامه در دامنهای از  4تا  83قرار میگیرد .در

پرسشنامه عمومی کیفیت زندگی فرم کوتاه سالمت38-

تحقیق بک و همکاران ،این پرسشنامه از اعتبار روایی

وابسته به سالمت است که توسط ویر و شربون در سال

باالیی برخوردار بود .در تحقیق آنها ،ضریب همسانی

 1008تهیه شده است .این پرسشنامه شامل  38سؤال در

درونی آن (ضریب آلفا)  ،4/02اعتبار آن با روش

دو بعد اصلی جسمی و روانی است که هشت قلمرو

بازآزمایی به فاصله یک هفته  4/45و همبستگی مادههای

مرتبط با سالمت را مورد سنجش قرار میدهد و در هر دو

آن از  4/34تا  4/48متغیر بود .پنج نوع روایی محتوا،

گروه بیمار و سالم کاربرد دارد .پرسشنامه مذکور متشکل

همزمان ،سازه ،تشخیصی و عاملی برای این آزمون

از هشت بخش است که شامل عملکرد جسمی (14

سنجیده شده که همگی نشان دهنده کارایی باالی این

آیتم) ،درد جسمی ( 2آیتم) ،عملکرد اجتماعی ( 2آیتم)،

ابزار در اندازهگیری شدت اضطراب است .در تحقیق
2

- Lemos, Lemos-Neto, Barrucand, Verçosa & Tibirica
- Intra-class
4
)- General Quality of Life the Short Form Health Survey (SF-36
3

- Beck Anxiety Inventory

1
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سالمت روان ( 5آیتم) ،سالمت عمومی ( 5آیتم) ،نشاط

آنها برای پایایی مقیاس از سه روش بازآزمایی با فاصله

( 0آیتم) ،مشکالت جسمی ( 0آیتم) و مشکالت روحی

سه هفتهای ،تنصیفی وآلفای کرونباخ استفاده کردند که

( 3آیتم) است .از این رو پرسشنامه ذکر شده با بررسی

به ترتیب برابر با  4/4،60/64 ،4/84بود .عالوه بر این

وضعیت سالمت فرد در هشت بعد تالش میکند تا

میزان روایی در این تحقیق مطلوب گزارش شد.

ارزیابی جامعی از وضعیت فعلی سالمت فرد به محقق
ابراز کند .در نهایت امتیاز فرد در هر بخش توسط 38

یافتهها

خرده سؤال که فرد به آنها پاسخ میدهد ،امتیازدهی می-

با استناد به یافتههای توصیفی 10 ،نفر از شرکتکنندگان

شود .در صورتی که فرد در هر مورد دارای مشکل باشد،

معادل  08/4درصد از شرکتکنندگان زن و  18نفر از

نمره پایین و در صورتی که عاری از مشکل باشد ،نمره

شرکتکنندگان معادل  53/3درصد از شرکتکنندگان

باال را به آن مقیاس اختصاص میدهد .در نهایت میانگین

مرد بودند .همچنین  11نفر معادل  38/4درصد از پاسخ-

نمره هر فرد در هر بعد به صورت کلی بیان میشود که

دهندگان در دسته سنی  0 ،34-35نفر معادل  34درصد از

حداقل آن صفر و حداکثر آن  144است .در تحقیق ویر و

پاسخدهندگان در رده سنی  5 ،35-04نفر معادل 18/4

شربون ( )1008میزان آلفای کرونباخ برای سالمت

درصد از پاسخدهندگان در رده سنی  04-05و  5نفر

جسمانی  ،4/62برای سالمت روانی  ،4/61برای سالمت

معادل  5درصد از شرکتکنندگان در رده سنی 05-54

محیط  4/64و برای روابط اجتماعی  4/86و برای مل

سال قرار داشتند .قبل از انجام آمار استنباطی ،در جدول 2

پرسشنامه  4/40به دست آمد .روایی این ابزار با استفاده از

میانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و کنترل

دو روش روایی افتراقی و روایی ساختاری بررسی و قابل

در متغیرهای اضطراب و کیفیت زندگی نشان داده شده

قبول گزارش شد .در ایران روایی و پایایی این پرسشنامه

است.

توسط غفاری ،رفیعی و طاهرینژاد ( )1303بررسی شد.
جدول  2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اضطراب و کیفیت زندگی دو گروه در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

گروه
کنترل

اضطراب
آزمایش
کنترل
کیفیت زندگی
آزمایش

شاخص توصیفی

پیشآزمون

پسآزمون

مرحله پیگیری

میانگین

20/53

34

20/43

انحراف استاندارد

5/50

5/45

0/04

میانگین

20/68

12/0

18/28

انحراف استاندارد

0/48

0/35

0/43

میانگین

00/6

04/84

04/03

انحراف استاندارد

2/50

0/82

6/86

میانگین

04/84

40/43

46/53

انحراف استاندارد

14/48

0/12

6/64

براساس نتایج جدول  2میتوان گفت میانگین اضطراب

افراد در گروه آزمایش از انجام آزمون کاهش پیدا کرده
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است؛ اما در گروه کنترل میزان کمی افزایش را نشان

شیب رگرسیون معنیدار نبودند که نشاندهنده آن است

میدهد .میانگین کیفیت زندگی شرکتکنندگان در

که فرض برابری ماتریسهای کوواریانس و فرض برابری

گروه آزمایش پس از آزمون و پیگیری افزایش پیدا کرده

واریانسها برای متغیرها رعایت شده است؛ بنابراین

است.

شرایط استفاده از تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس با

قبل از انجام تحلیل دادهها با روش تحلیل کوواریانس و

اندازهگیری مکرر وجود دارد ( .)p<4/45برای بررسی

واریانس با اندازهگیری مکرر ،پیشفرضهای آن بررسی

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و حذف اثر

شد .نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای هیچ

پیشآزمون ،مقایسه دو گروه در پسآزمونها و پیگیری-

یک از متغیرها در هر سه مرحله معنیدار نبود ()p<4/45

ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد .در ادامه

که این یافتهها حاکی از آن است که فرض نرمال بودن

نتایج آن در جدول  3بیان شده است.

برقرار است .همچنین نتایج آزمون لوین و همبستگی
جدول  3نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نمرات اضطراب و کیفیت زندگی در مراحل پسآزمون و پیگیری
درجه آزادی

درجه

سطح

ضریب

توان

فرضیه

آزادی خطا

معناداری

اتا

آزمون

28

4/41

4/842

1

12

4/406

4/035

4/018

نام آزمون

مرحله

مقدار

F

المبدای ویلکز

پس آزمون

4/184

21/36

2

المبدای ویلکز

پیگیری

4/585

2/622

2

نتایج جدول  3نشان میدهد که متغیر مستقل (درمان

المبدای ویلکز گزارش میشود که با توجه به نتایج آن،

مبتنی بر پذیرش) حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته

تفاوت بین گروهها حداقل در یکی از متغیرهای وابسته

(اضطراب و کیفیت زندگی) در سطح معناداری ،4/54

معنیدار است (اضطرابF=21/36 ،p>4/45 :؛ کیفیت

اثربخش است؛ به عبارت دیگر نتایج نشان داد .بین گروه

زندگی .)F=2/622 ،p>4/45 :برای مشخص نمودن

آزمایش و کنترل در مقایسه میانگین نمرات پسآزمون و

میزان تغییرات متغیرها از کواریانسهای یک راهه در متن

پیگیری اضطراب و کیفیت زندگی با کنترل پیشآزمون-

مانکوا استفاده گردید .نتایج مربوط به این آزمون را می-

های آنها حداقل در یکی از متغیرها تفاوت معنیداری

توان در جدول  0مشاهده نمود.

وجود دارد ( .)p≥4/45در پژوهشها عموماً نتایج آزمون
جدول  4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی نمرات اضطراب و کیفیت زندگی در مراحل پیشآزمون و پیگیری
شاخص ها
کنترل اضطراب
کیفیت زندگی
کنترل اضطراب

مرحله
پسآزمون
پیگیری

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

4586/004

2

3460/206

34/416

3540/451

2

1450/645

53/804

4/41

60/621

1

60/621

8/862

4/420

F

سطح

ضریب

توان

معناداری

اتا

آزمون

4/41

4/433

40/435

4/400

144/203

4/333

4/850
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315/350

کیفیت زندگی

1

315/350

5/2

4/268

4/40

80

4/58

براساس جدول  0میتوان گفت تفاوت میزان نمرات

 03درصد از تفاوت دو گروه از نظر کنترل اضطراب و

اضطراب ( )F=34/416 ،p>4/45و کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مربوط به آموزش روش درمانی پذیرش و

( )F=53/804 ،p>4/45بین گروههای مورد پژوهش در

تعهد در گروه آزمایشی بود .در ادامه از آزمون تحلیل

مرحله پسآزمون معنیدار بوده است .همچنین در مرحله

واریانس با اندازهگیری تکراری برای مشخص شدن تأثیر

پیگیری نیز تفاوت میزان نمرات اضطراب (،p>4/45

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب بیماران دارای

 )F=8/862و کیفیت زندگی ( )F=5/2 ،p>4/45بین

درد قفسه سینه غیر قلبی در مراحل مختلف اندازهگیری

گروههای مورد پژوهش معنیدار بوده است؛ بنابراین بین

شد .با توجه به معنادار نبودن آزمون کروویت موچلی

گروه آزمایش و کنترل از نظر متغیرهای اضطراب و

( ،)p>4/45شاخصهای ( )Fمربوط به اثر گرین هاوس

کیفیت زندگی ،تفاوت معنیدار وجود دارد .در مرحله

گیسر در جدول  5گزارش شد.

پسآزمون حدود  82درصد و در مرحله پیگیری حدود
جدول  5نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر برای اثرات بین گروهی و تعامل
تأثیر بین گروهی
کنترل عالئم اضطراب
کنترل عالئم اضطراب،
کیفیت زندگی و گروه

آزمون
گرین هاوس
گیسر

درجه

مقدار

سطح

مجذور

توان

آزادی
1/24

آماره F
16/244

معناداری
4/41

اتای
4/368

آماری
4/005

1/24

38/044

4/41

4/014

4/003

براساس نتایج جدول  5میتوان گفت بین نمرههای عامل

مقایسهای نشان داد که در پسآزمون و پیگیری در مقایسه

(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) در میزان کنترل

با پیشآزمون میزان کنترل اضطراب در گروه آزمایش

عالئم اضطراب و کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود

بهطور معناداری تغییر کرده است .براساس میزان تأثیر

عامل

(مجذور اتای)  01درصد از تغییرات در واریانس نمرات،

(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) و گروهها در کنترل

ناشی از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است .توان آماری

اضطراب در سطح ( )p≥4/45و تعامل معناداری مشاهده

نیز  4/00به دست آمد .در ادامه برای بررسی تفاوت

شد .این نتایج بیانگر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و

میانگینهای متغیر اضطراب از آزمون پیگیری بونفری

تعهد بر کنترل اضطراب است؛ بنابراین آزمون چند

استفاده شد که یافتههای آن در جدول  8ذکر شده است.

دارد(.)p≥4/45

همچنین،

بین

نمرههای

جدول  3نتایج آزمون بونفری برای متغیر اضطراب در مقایسه دوبهدوی مراحل آزمون در گروه آزمایش
متغیر
اضطراب

پیشآزمون  -پسآزمون
تفاوت میانگین سطح معناداری

پیشآزمون  -پیگیری
تفاوت میانگین سطح معناداری

پسآزمون -پیگیری
تفاوت میانگین سطح معناداری
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براساس نتایج جدول  8میتوان گفت که میانگین نمره

کنترل اختالل اضطراب است .در تبیین این یافته میتوان

کنترل اضطراب در مراحل پیشآزمون-پسآزمون،

گفت که هدف از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،کاهش

پیشآزمون-پیگیری و پسآزمون-پیگیری تفاوت معنادار

اجتناب تجربی و افزایش انعطافپذیری روانی از طریق

است .بر این اساس میتوان گفت که اضطراب در گروه

پذیرش احساسات ناخوشایند و اجتنابناپذیر ،تمرکز

آزمایش به شکل معنادار در مرحله پسآزمون

حواس برای خنثی کردن مشارکت بیش از حد با شناخت

کاهشیافته است .پس میتوان گفت که روش درمان

و شناسایی ارزشهای شخصی مرتبط با اهداف رفتاری

مبتنی بر تعهد و پذیرش از ثبات برخوردار بوده است؛ اما

است (اسماعیلی و همکاران .)1300 ،مشارکتکنندگان

در مرحله پیگیری از میزان اثر آن کم شده است که

تشویق میشوند که با تجربیات خود به طور کامل و بدون

نشان دهنده عدم ثبات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر

مقاومت در حین حرکت به سوی اهداف شایسته ارتباط

اضطراب بیماران دارای درد قفسه سینه غیر قلبی است.

برقرار کرده و آنها را بدون قضاوت در مورد صحت یا
دروغ بودن آنها بپذیرند .این امر با وجود موانع ،انگیزه

بحث

برای تغییر را افزایش میدهد و افراد را به دستیابی به

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و

اهداف شایسته در زندگی ترغیب میکند .این امر منجر

تعهد بر کنترل عالئم اضطراب و کیفیت زندگی بیماران

به بهبود اضطراب ،به ویژه در زمینه روانشناسی میشود.

دارای درد قفسه سینه غیر قلبی عروقی مراجعهکننده به

انعطاف پذیری و پذیرش روانی میتواند وضعیت سالمت

کلینیک قلب و عروق بود .براساس یافته اول تحقیق روش

افراد در زمینههای مختلف را بهبود بخشد و به آنها در

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مؤثر بوده و

ارتقای جنبههای معنادار زندگی و افزایش فعالیتهای

سبب کاهش اضطراب در میان بیماران دارای درد قفسه

ارزشمند برای بهبود اضطراب کمک کند (کروسبی و

سینه غیر قلبی شد .نتایج این قسمت از تحقیق با نتایج

تووهیگ .)2418 ،پذیرش افکار به عنوان افکار،

اسماعیلی ،کریمی ،گودرزی و عسگری ()1300؛ علوی-

احساسات به عنوان احساسات و اندیشه به عنوان اندیشه

زاده و شاکریان ()1304؛ وارتون ،ادواردز ،جوهاسز و

(همانطور که هستند ،نه بیشتر و نه کمتر) ،منجر به

والسر )2410( 1و کروسبی و تووهیگ )2418( 2هم راستا

تضعیف ترکیبات شناختی میشود .همچنین ،اتخاذ

است.

رویدادهای داخلی ،هنگامی که افراد با اضطراب و

در تحقیقات معرفی شده نیز همچون نتایج این تحقیق

اختالالت درگیر میشوند ،به آنها این امکان را میدهد

مشخص گردید که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قادر به

تا خزانههای رفتاری خود را توسعه دهند .آنها می توانند
زمان به دست آمده را برای انجام فعالیتهای هدفمند و
ارزشمند صرف کنند؛ بنابراین ،اضطراب از این طریق

- Wharton, Edwards, Juhasz & Walser
- Crosby & Twohig

1
2

بهبود مییابد (علوی زاده و شاکریان.)1304 ،
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روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهخوبی میتواند

تالش برای دستیابی به اهداف ارزشمند زندگی تشویق

مشکالت روانشناختی چون افسردگی و اضطراب را

می کند؛ بنابراین این عمل منجر به بهبود کیفیت زندگی،

کاهش دهد که این عوامل به نوبه خود میتوانند سبب

به ویژه در جنبههای روانی آن میشود (قهنویه 1و

افزایش امید به زندگی ،وفق دادن با شرایط و روابط بهتر

همکاران.)2424 ،

با دیگران را گردند (وارتون و همکاران .)2410 ،همچنین

بزازیان و همکاران نشان دادند که روش درمان مبتنی بر

با توجه به یافتههای تحقیق مشخص گردید که روش

پذیرش و تعهد عالوه بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مؤثر

مبتال به بیماریهای مزمن ،درد ناشی از آن را نیز کاهش

بوده و سبب افزایش کیفیت زندگی در میان بیماران

میدهد (بزازیان و بشارت .)1301 ،دلیل موفقیت روش

دارای درد قفسه سینه غیر قلبی شده است .نتایج این

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد این است که این رویکرد

قسمت از تحقیق با نتایج فروس و همکاران ()2413؛

بر روی فرایندهای عملکردی نهفته در بسیاری از

عسگری ،بیضایی و تیموری ()1300؛ بقولی ( )1303و

تظاهرات رفتاری مختل شده ،تمرکز دارد تا بر شکل یا

محبت بهار ،اکبری ،ملکی و مرادی ( )1300هم راستا

فراوانی عالئم مشخصه یک اختالل .مداخله روش درمان

است.

مبتنی بر پذیرش و تعهد یک گروه تشخیصی خاص را

در تبیین این یافته میتوان گفت که کیفیت زندگی

هدف قرار نمی دهد ،بلکه الگوهای رفتاری را که مانع

ساختاری چند بعدی است .به گفته سازمان بهداشت

یک زندگی موفق میشوند ،هدف قرار میدهد .درمانگر

جهانی ،کیفیت زندگی نه تنها جنبههای جسمی و

به جای تمرکز بر کاهش عالئم ،به دنبال بهبود کیفیت

اجتماعی را شامل میشود ،بلکه جنبههای روانی را نیز

کلی زندگی بیمار با همکاری او است .یکی از دالیل

شامل میشود .مطالعات قبلی نشان داده است که

افزایش پذیرش و درک بیماری در بیماران ممکن است

راهبردهای مقابلهای و عوامل روانی مانند اضطراب،

این باشد که با روشن ساختن ارزشها و اهداف ،آنها

افسردگی ،درد و ناراحتی جسمی و تداخل آنها با

متوجه میشوند که به جای برخورد با چیزهایی که نمی-

فعالیتهای روزمره به کیفیت زندگی بیماران مبتال به درد

توانند تغییر دهند ( مثالً افکار ،احساسات ،خاطرات و ،)...

کمک میکند (بقولی .)1303 ،از طریق روش درمان

آنها باید خود را درگیر چیزهایی کنند که میتوانند تغییر

مبتنی بر پذیرش و تعهد ،در حالی که فرد به سمت

دهند .بیماران یاد میگیرند که به جای برخورد با افکار

اهداف ارزشمند خود حرکت میکند ،از او خواسته می-

ناخوشایند و اضطراب و استرس ناشی از آن ،باید

شود تا بدون هیچ گونه مقاومتی با تجربیات خود ارتباط

هماهنگ با ارزشها و اهداف خود حرکت کنند .اگرچه

کامل برقرار کرده و آنها را همانطور که بدون قضاوت

این روش مداخله به طور مستقیم با عالئمی مانند

در مورد صحت یا دروغ خود ظاهر میشوند ،بپذیرند

افسردگی و افکار ناراحت کننده سروکار دارد ،فرض بر

(فروس و همکاران .)2413 ،این عمل با وجود موانع

این است که وقتی بیمار سعی نمیکند افکار و احساسات

اجتنابناپذیر انگیزه تغییر را افزایش میدهد و فرد را به
- Ghahnaviyeh
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مزاحم خود را کاهش دهد و در عوض به سمت اهدافی
حرکت میکند که با ارزشهای زندگی خود مطابقت
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