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Abstract
Introduction: The chronic diseases has long been great
challeng in the healthcare system worldwide, with huge
financial, psychological and physical costs. Given the
persistence of these diseases and increased patients
tendency for non-hospital care, the care processes may
impact the quality of life and general health of family
members, particularly the primary caregiver. The aim
of this study then was to compare the effectiveness of
Congnitive-behavioral Therapy, Reality Therapy and
Acceptance and Commitment Therapy on quality of
life, general health and coping strategies of chronic
patient caregivers.
Method: This study was designed and conducted as a
semi-experimental study (pre-test and post-test with
control group). The statistical population of this study
included caregivers of people with cancer in Shohada
Hospital of Tajrish and caregivers of patients with MS
registered in the Tehran MS Association. A total sample
of 60 subjects were selected on a voluntary basis and
divided into 3 exprimental groups and a control group.
All subjects were completed the General Health
Questionnaire, the Coping Response Inventory , and
the Quality of Life Questionnaire in the pretest and post
test occations.
Results: The results of this study showed that all three
interventions of cognitive behavioral therapy, reality
therapy and acceptance and commitment therapy could
significantly impact the means of the study dependent
variables compared to the control group. Cognitivebehavioral therapy interventions compared to other
methods revealed more robust changes in the general
health scores, quality of life, and coping strategies in
caregivers.
Conclusion: The effectiveness of all three interventions
in cognitive-behavioral therapy, reality therapy, and
acceptance and commitment therapy on caregivers
public health, quality of life and coping strategies, are
confirmed.
The
cognitive-behavioral
therapy
intervention is prefered compared to the other two
methods, and reality therapy showed the minimum
effect.
Key words: cognitive-behavioral therapy, reality
therapy, acceptance and commitment therapy, quality of
life, general health, coping strategy.
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چکیده
 یکی از بزرگترین چالشهای سیستم، بیماریهای مزمن:مقدمه
 روانی و،بهداشتی سراسر جهان محسوب می شود که هزینههای مالی
 با توجه به تداوم این بیماریها و افزایش.جسمی زیادی را بههمراه دارد
 فرآیند مراقبتگری احتماال،تمایل بیماران به مراقبتهای غیربیمارستانی
بر کیفیت زندگی و سالمت عمومی اعضای خانواده خصوصاً مراقب
- لذا این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی رفتار.اصلی تاثیر می گذارد
 واقعیتدرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر،درمانیشناختی
 سالمت عمومی و راهبردهای مقابلهای مراقبین بیماران،کیفیت زندگی
.مزمن انجام شد
 این پژوهش بهصورت یک مطالعه نیمهآزمایشی (پیشآزمون و:روش
 جامعه آماری این.پسآزمون همراه با گروه کنترل) طراحی و اجرا شد
پژوهش شامل مراقبین افراد مبتال به بیماری سرطانی در بیمارستان
شهدای تجریش و مراقبین بیماران مبتال به بیماران اماس ثبت شده در
 نفری بهصورت۵۴  یک نمونه کل.انجمن اماس تهران تشکیل میدادند
داوطلب انتخاب و در دو گروه مداخله آزمایشی و یک گروه کنترل قرار
 کلیه آزمودنی ها در دو وهله پیش آزمون و پس آزمون.گرفتند
 مقیاس راهبردهای مقابلهای و پرسشنامه،پرسشنامههای سالمت عمومی
.کیفیت زندگی را تکمیل کردند
 نتایج این تحقیق نشان داد که هر سه مداخله:یافتهها
 واقعیتدرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،رفتاردرمانیشناختی
توانست نسبت به گروه کنترل تاثیر معنیداری در میانگین متغیرهای
 همچنین مداخله رفتاردرمانیشناختی نسبت.وابسته تحقیق ایجاد نماید
 کیفیت، تغییرات بارزتری در نمره سالمتعمومی،به دو روش دیگر
.زندگی و راهبردهای مقابلهای مراقبین داشت
 واقعیت، اثربخشی هر سه مداخله رفتاردرمانیشناختی:نتیجهگیری
 راهبردهای،درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت عمومی
 مداخله. مورد تایید است،مقابلهای و کیفیت زندگی مراقبین بیماران
 نسبت به دو روش مداخله دیگر ارجحیت داشته و،رفتاردرمانی شناختی
.واقعیت درمانی کمترین میزان اثر را نشان داد
 درمان مبتنی بر، واقعیتدرمانی، رفتاردرمانیشناختی:واژههای كلیدی
. راهبردهای مقابلهای، سالمتعمومی، کیفیتزندگی،پذیرش و تعهد

 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دکتری روانشناسی سالمت: نویسنده مسئول.1
 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، گروه روانشناسی بالینی، دانشیار.2
 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علومتربیتی، گروه روانشناسی بالینی، دانشیار.3
 مربی ارشد مؤسسه بینالمللی ویلیام گالسر، دکتری روانشناسی بالینی.۵
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معنای منحصر به فرد هر شخص از زندگی اشاره دارد که
تواناییهای بالقوه شخص ،دسترسی به منابع و فرصتها ،و
احساس رفاه نسبی را در بر میگیرد( .)12بهعبارتی دیگر،
کیفیت زندگی با درک افراد از موقعیتشان در زندگی،
سیستمهای ارزشی ،و استانداردهای مرتبط با آنها تعریف
میشود و امروزه محققین باور دارند ،کیفیت زندگی را
میتوان بهعنوان یکی از مؤلفههای سالمت در نظر گرفت
( .)11این موضوع به دلیل نگاه متفاوت سازمان بهداشت
جهانی به مقوله سالمت است ،زیرا این سازمان سالمتی را
ترکیبی از عوامل جسمانی و روانشناختی معرفی میکند و
بیان میکند نمیتوان سالمتی را صرفاً به معنی سالمت
جسمانی دانست ،بلکه سالمتی به مؤلفههای روانشناختی
مانند کیفیتزندگی نیز مربوط میباشد و ابعاد وسیعی از رفاه
فیزیکی ،روانی و اجتماعی در ارزیابی سالمت باید مدنظر
قرار گیرند( .)13این تعریف با آنچه که در مطالعه وضعیت
سالمت انسان به نام سالمت عمومی میگوییم ،همخوان
است(.)1۵
3
طبق تعریف فوق ،سالمت عمومی به  )1فقدان نشانههای
جسمانی )2 ،فقدان اضطراب )3 ،فقدان افسردگی و  )۵سطح
متناسب کارکردهای اجتماعی گفته میشود .بر این اساس،
میتوان گفت امروزه یکی از رایجترین مدلهای بررسی
سالمت ،مدل زیستی – روانی  -اجتماعی میباشد که در آن
عوامل زیستی (مانند ویروسها ،باکتریها ،زخمها و جراحت)
با عوامل روانی (مانند نگرشها ،عقاید ،خصوصیات
شخصیتی ،و رفتارها) و عوامل اجتماعی (مانند طبقه
اجتماعی ،اشتغال و قومیت) در تعامل با هم سالمت فرد را
تعیین میکنند( .)1۴بهعبارتی دیگر عوامل سالمت در دو بعد
جسمانی و روانی در نظر گرفته میشود که توانایی شخص
در مقابله با استرسهای وارد شده یکی از ابعاد مهم سالمت
است( .)16این امر ،یعنی شیوهای که فرد با آن به
استرسهای ادراکشده پاسخ میدهد ،همان چیزی است که
تحت عنوان راهبرد مقابلهای شناخته میشود(.)17
راهبردهای مقابلهای مجموعهای از تالشهای فرد در جهت
تغییر ،تفسیر ،و اصالح موقعیت تنشزا به منظور کاهش رنج
ناشی از آن موقعیت میباشد که بهطور کلی در دو دسته
 )1مسئلهمدار و  )2هیجانمدار طبقهبندی میگردد( .)17به

مقدمه
افزایش بیماریهای مزمن ،1یکی از بزرگترین چالشهای
سیستم بهداشتی سراسر جهان میباشد( .)1این مفهوم به
بیماریهایی اشاره دارد که دوره طوالنیای از عمر فرد را در
بر میگیرند و نمونههایی از آن شامل بیماریهای قلبی -
عروقی ،ایدز ،سرطان ،بیماریهای مزمن تنفسی ،دیابت،
ناتوانی ذهنی ،بیماریهای گوارشی ،اختالالت عصبی -
شناختی ،و بیماریهای خودایمنی میباشند( ،)2لذا افراد
مبتال به بیماریهای مزمن ناچارند در بیشتر طول عمرشان و
در برخی موارد تا پایان عمر ،با این بیماری دست به گریبان
باشند(.)3
هزینههای نگهداری بیمارستانی از یک طرف ،و تمایل افراد
برای ادامه زندگی در شرایطی غیربیمارستانی از سوی دیگر،
موجب شده است تا امروزه تقاضا برای مراقبتهای غیر
بیمارستانی رو به افزایش باشد( .)۵از اینرو ،ابتال به بیماری
مزمن عالوه بر اینکه مشکالتی برای فرد مبتال ایجاد
میکند ،میتواند در برگیرنده مشکالتی برای سایر اعضای
خانواده که نقشی بهعنوان مراقبین از این افراد به عهده دارند
نیز ،باشد(.)۴
از جمله این مشکالت این است که مراقبت از افراد دارای
بیماری مزمن با اضطراب ،استرس و افسردگی مراقبین در
ارتباط است( )6که این متغیرها منجر به کاهش کیفیت
زندگی( )7و سالمت عمومی( )8میشود .عالوه بر این ،به
هنگام تجربه چنین احساسهایی ،افراد ممکن است از
راهبردهای مقابلهای متفاوتی استفاده کنند( )1که برخی از
آنها ممکن است به اندازه کافی کارآمد نباشد .همچنین ،به
نظر میرسد کیفیت زندگی با سالمت عمومی( )11و
راهبردهای مقابلهای( )7در ارتباط باشد .لذا بر این اساس،
توجه به متغیرهای کیفیت زندگی ،سالمت عمومی و
راهبردهای مقابلهای در مراقبین بیماران مزمن ضروری به
نظر میرسد.
2
مفهوم کیفیت زندگی یک سازه کلی است که نه تنها
جنبههای زندگی اجتماعی ،فیزیکی ،عاطفی و معنوی ما را
در بر میگیرد ،بلکه نیازهای فردی مانند امیال و آرزوها را
نیز شامل میشود( .)11در واقع کیفیت زندگی به درک و
1. chronic diseases
2. quality of life

3. public health

36

سارا بنیهاشم و همکاران

مقایسه اثربخشی رفتاردرمانیشناختی ،واقعیت درمانی و درمان...

افراد میشود( .)2۴اصول رفتاری مورد استفاده در رفتار
درمانی شناختی شامل مواجهسازی و فعالسازی رفتاری
میباشد که این اصول با اصول شناختی ترکیب شدهاند و
یک برنامه درمانی واحد را تشکیل دادهاند( .)26مفروضه
اصلی این درمان متمرکز بر این موضوع است که افکار
خودآیند و تحریفهای شناختی علت رفتار ناسازگار فرد
است ،لذا افراد باید راههای جدید فکرکردن را بیاموزند(.)27
با این حال ،دیگر مدلهای درمانی مفروضات متفاوتی مطرح
میکنند.
گالسر( )31درمانی به نام واقعیتدرمانی را مطرح میسازد
که در آن بر مسئولیتپذیری و انتخاب تأکید میکند .از نظر
وی ،تقریباً تمام رفتارهای ما انتخاب میشوند و انگیزههای
درونی ما برای دستزدن به رفتارهایی خاص ،از پنج نیاز
اساسی بقاء ،عشق ،قدرت ،آزادی و تفریح نشأت
میگیرند( .)28واقعیتدرمانی بیان میدارد که انسانها
همیشه طوری رفتار میکنند تا دنیا و خودشان را برای
ارضای نیازهایشان کنترل کنند و این سبک از کنترل
میتواند در بروز مشکالت روانشناختی افراد نقش داشته باشد
( .)21اصول اولیه تئوری انتخاب و واقعیتدرمانی به این
موضوع اشاره دارند که ما مسئولیت تمام رفتارهایمان را
برعهده میگیریم( .)31این اصول که بر رفتار فرد تأکید
دارند ،شبیه تأکید پذیرش و تعهد درمانی بر عمل منطبق با
ارزشها میباشد(.)31
پذیرش و تعهددرمانی برخواسته از رفتار درمانگری است که
با استفاده از شش مؤلفه بنیادی موجب انعطافپذیری
روانشناختی میگردد .این مدل به جای کاهش نشانهها ،به
دنبال ارتقاء کیفیت زندگی و ارزشمند زیستن است( ،)32لذا
تمرکز خود را بر تجارب درونی افراد و چگونگی ارتباط این
تجارب در عملکردهای مختلف زندگی قرار میدهد(.)33
فرض اصلی پذیرش و تعهد درمانی این است که بخش
زیادی از پریشانیهای روانشناختی جز بهنجاری از تجربه
انسان بودن است( ،)3۵لذا به جای تالش مستقیم برای
کاهش هیجانات و افکار آزارنده بر افزایش کارآمدی رفتاری
در عین وجود افکار و احساسات ناخوشایند تأکید میکند(.)3۴
امروزه یافتههای پژوهشی بسیاری از اثربخشی این سه شیوه
درمانی در طیف گستردهای از مشکالت بالینی و غیربالینی
افراد حمایت میکنند( .)27مضاف بر این ،همانطور که

عبارت دیگر ،راهبردهای مقابلهای ،اقداماتی شناختی -
رفتاری هستند که توسط فرد برای اداره خواستههایش در
موقعیتهای استرسزا و دشوار به کار میروند(.)18
هدف راهبردهای مسئلهمدار تغییر موقعیت فشارزاست و
هدف راهبردهای هیجانمدار تنظیم پاسخهای هیجانی فرد
در برابر موقعیت پیشآمده میباشد که باور فرد در این
شرایط این است که موقعیت تغییر نخواهد کرد( .)11به
عبارتی دیگر ،افرادی که از شیوه مقابلهای مسئلهمدار استفاده
میکنند مشکل را تجزیه کرده و به دنبال راهکاری برای
حل اجزاء مختلف مسئله میباشند در حالی که استفاده از
راهبرد مقابلهای هیجانمدار غالباً توأم با سرکوب ،اجتناب ،و
انزوا است.
بر این اساس ،یافتهها حاکی از آن است که انتخاب
راهبردهای مقابلهای با کیفیت زندگی( )21و سالمت عمومی
( )21در ارتباط میباشد .روانشناسانی با گرایشهای مختلف
اثربخشی مداخالت روانشناختی را بر متغیرهای کیفیتزندگی
( ،)22سالمت عمومی( )23و راهبردهای مقابلهای( )2۵مورد
ارزیابی قرار دادهاند و یافتههای آنان ،غالباً از اثربخشی آنها
حمایت میکند .با این حال ،یکی از خالءهای علمی موجود
این است که ،پژوهش پیشین به مقایسه اثربخشی درمان
هایی چون واقعیت درمانی و درمان پذیرش و تعهد و رفتار
درمانی شناختی بر کیفیت زندگی ،سالمت عمومی و
راهبردهای مقابلهای مراقبین بیماران مزمن نپرداختهاند.
هرچند این امر از ارزش مطالعات پیشین نمیکاهد ،اما با
توجه به اینکه کنار هم قرارگرفتن این سه متغیر و تغییر آنها
در جهت مثبت ،میتواند اثر مثبت مضاعفی بر افزایش سطح
بهداشت روان افراد شود نیاز به مطالعه سایر مداخالت
روانشناختی بر این سه متغیر در بین مراقبین بیماران مزمن
احساس میشود .رفتاردرمانیشناختی ،واقعیتدرمانی و
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،سه مداخلهای هستند که
این مطالعه قصد دارد اثر آنها را بر کیفیت زندگی ،سالمت
عمومی و راهبردهای مقابلهای مراقبین بیماران مزمن مورد
کارآزمایی قرار دهد.
رفتار درمانیشناختی 1آمیزهای از دو مکتب رفتاردرمانیسنتی
و شناختدرمانی است که مفروضه اصلی آن این است که
تحریفهای شناختی موجب بروز مشکالت روانشناختی در
1. Cognitive-Behavior Therapy
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و  11نفر در گروه کنترل رسید .بهمنظور انتخاب آزمودنیها،
از روش نمونهگیری دردسترس و بهصورت داوطلبانه استفاده
شد و در یک فرآیند دو مرحلهای آزمودنیهای وارد مطالعه
شدند .در گام اول بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی (ویراست پنجم) از ایشان توسط روانشناس
بالینی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مصاحبه ساخت
یافته گرفته شد .هدف از این کار رد هرگونه تشخیص برای
اختالالت حاد روانشناختی از قبیل وسواس ،اضطراب و
افسردگی بود .در گام دوم از بین آزمودنیهایی که برای
شرکت در پژوهش داوطلب شده بودند و در گام اول مورد
تأیید قرار گرفتند  61نفر برای ورود به پژوهش انتخاب و به
صورت تصادفی در گروهها قرار گرفتند.
ابزار
1
 .1مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی :
این ابزار کیفیتزندگی افراد را بهصورت کلی مورد ارزیابی
قرار میدهد که توسط سازمان بهداشت جهانی در سال
 1116و براساس فرم اصلی پرسشنامه  111سؤالی کیفیت
زندگی طراحی شده در سال  1111معرفی گردید .این
پرسشنامه دارای  26سؤال و  ۵فاکتور (سالمت جسمانی،
سالمت روانی ،سالمت اجتماعی و سالمت محیط) میباشد.
تحقیقات انجامشده در مورد مشخصات روانسنجی فرم
کوتاه پرسشنامه نشاندهنده اعتبار افتراقی ،اعتبار محتوا ،و
پایایی درونی آلفای کرونباخ  1/81است .در ایران نجات و
همکاران ( )37به بررسی روایی و پایایی این آزمون پرداختند
و آلفای کرونباخ در تمام حیطهها بیشتر از  1/71بهدست آمد.
از سوی دیگر در  83درصد موارد ،همبستگی هر سؤال با
حیطه اصلی خود از حیطههای دیگر باالتر بود و امتیازهای
گروههای سالم و بیمار در حیطههای گوناگون اختالف
معنیداری داشتند.
 .2پرسشنامه سالمت عمومی :2یک ابزار خودسنجی برای
اختالالت غیرروانپریشی است که توسط گلدبرگ در سال
 1172طراحی شده است .این ابزار دارای  28گویه و ۵
فاکتور (عالئم جسمانی ،عالئم اضطرابی ،عالئم افسردگی و
بدعملکردی اجتماعی) میباشد که نمرات باال در آن نشانه
عالئم مرضی بیشتر است .تمام گویههای پرسشنامه سالمت

پیشتر نیز ذکر شد ،پژوهشهای متعددی در خصوص
اثربخشی مداخالت روانشناختی بر کیفیت زندگی(،)22
سالمت عمومی( )23و راهبردهای مقابلهای( )2۵صورت
گرفته است .نتیجه بررسیهای پژوهشگران پژوهش حاضر
نشان میدهد که در خصوص تأثیر رفتار درمانی شناختی،
واقعیتدرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر این سه
متغیر در مراقبین بیماران مزمن بهطور همزمان و همینطور
مقایسه آنها با یکدیگر صورت نگرفته است .لذا پژوهش
حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بین
اثربخشی رفتاردرمانیشناختی ،واقعیتدرمانی و درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی ،سالمت عمومی و
راهبردهای مقابلهای مراقبین بیماران مزمن تفاوت وجود
دارد؟
روش
طرح پژوهش :تحقیق حاضر با استفاده از روش
نیمهآزمایشی و با استفاده از یک طرح پیشآزمون -
پسآزمون با گروه کنترل نابرابر انجام پذیرفت .در این
پژوهش رفتاردرمانیشناختی ،مداخله مبتنی بر پذیرش و
تعهد و واقعیتدرمانی به عنوان متغیر مستقل و میزان تغییر
در کیفیتزندگی ،سالمت عمومی و سبکهای مقابلهای
آزمودنیها بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی
مراقبین افراد مبتال به بیماری سرطان که از شهرهای
مختلف در بخش نقاهتگاه بیمارستان شهدای تجریش
سکونت داشتند و همچنین مراقبین بیماران مبتال به بیماری
اماس که جهت درمان به انجمن اماس تهران در پاییز و
زمستان  1317مراجعه کرده بودند ،است.
در پژوهش حاضر چهار گروه (رفتاردرمانیشناختی ،مداخله
مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیتدرمانی و گروه کنترل)
مورد بررسی قرار قرار گرفت و تمامی مداخلهها بهصورت
گروهی اجرا شد .برای تعیین حجم نمونه با انتخاب
 α= 1/1۴و حجم اثر متوسط ( )d= 1/۴و توان آزمون  ٪11و
بر مبنای جدول تدوین شده بهوسیله کوهن( )36حجم
مناسب برای جلسات گروه درمانی  1۴نفر در هر گروه و در
کل  61نفر نظر گرفته شده است .که با افت آزمودنیها،
تعداد آزمودنیها به  12نفر در گروه رفتاردرمانیشناختی11 ،
نفر در گروه پذیرش و تعهد و  11نفر در گروه واقعیتدرمانی

1. WHOQOL-BREF
2.General Health Questionnaire

33

سارا بنیهاشم و همکاران

مقایسه اثربخشی رفتاردرمانیشناختی ،واقعیت درمانی و درمان...

اجتماعی  1/11حاصل شده است .همچنین اعتبار همسانی
درونی این پرسشنامه از  1/۵1تا  1/66گزارش کرده است.
روند اجرای پژوهش :مصاحبه مبتنی بر :SCID-Vدر
این مرحله با توجه به رضایت شرکتکنندگان جهت
همکاری در پژوهش از ایشان مصاحبه مبتنی بر SCID-V
جهت رد هرگونه تشخیص اختاللهای حاد روانی به عمل
آمد .بدین شکل که پس از تعیین وقت ،شرکتکنندگان برای
دریافت اطالعات تکمیلی و انجام مصاحبه مراجعه کردند که
این بخش توسط دو روانشناس بالینی مرد و زن (مدرک
کارشناسی ارشد) همکار صورت گرفت .ابتدا اطالعات اولیه
در رابطه با پژوهش در اختیار شرکتکنندگان قرار داده شد،
مشخصات دموگرافیک در فرمها ثبت و امضای فرم رضایت
توسط شرکتکنندگان انجام شد .سپس با استفاده از مصاحبه
ساختیافته بالینی مبتنی بر  SCID-Vارزیابی وجود هرگونه
اختالل حاد روانشناختی اجرا شد و پس از رد وجود هرگونه
اختاللی ،شرکتکنندگان ابتدا پرسشنامههای سالمت
عمومی ،کیفیتزندگی و سبکهای مقابلهای را تکمیل کردند
و در نهایت اطالعات تکمیلی در مورد شیوه پژوهشی در
اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت.
پس از طی این مراحل 61 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد و
به یکی از  ۵گروه مطالعه تخصیص داده شدند .اما تعدادی از
بیماران پس از تکمیل پرسشنامهها در مرحله پیشآزمون ،به
دلیل بازگشت به شهر خود و یا فوت بیمارانشان ،امکان ادامه
حضور در پژوهش را نداشتند .آزمودنیهای باقیمانده،
مداخالت گروهی را توسط درمانگران مجزا در هر یک از
سه گروه مداخله (رفتاردرمانیشناختی ،مداخله مبتنی بر
پذیرش و تعهد و واقعیتدرمانی) به صورت  1جلسه در هفته
و با زمانهای متناسب با هر پروتکل (جلسات گروه رفتار
درمانیشناختی در  11جلسه  11دقیقهای ،جلسات گروه
مبتنی بر پذیرش و تعهد در  8جلسه  121دقیقهای و جلسات
گروه مبتنی بر نظریه انتخاب نیز در  8جلسه  121دقیقهای)
انجام پذیرفت (جدول  .)1در مدت انجام پژوهش ،جلسات در
مرکز سرطان بیمارستان شهدای تجریش و کلینیک
خصوصی برگزار شد .در نهایت پس از آخرین جلسه مداخله
در هر گروه مجدد پرسشنامههای سالمت عمومی ،کیفیت
زندگی و سبکهای مقابلهای توسط شرکتکنندگان تکمیل
شد.

عمومی دارای  ۵گزینه است .شیوه نمرهگذاری این ابزار
لیکرت است که بر اساس این شیوه نمرهگذاری ،هر یک از
سؤاالت  ۵درجهای آزمون به صورت ( )3 ،2 ،1 ،1است و در
نتیجه نمره کل یک فرد از صفر تا  8۵متغیر خواهد بود .در
این روش نمرهگذاری ،نمره کمتر بیانگر بهداشت روانی بهتر
است .اعتبار متوسط این ابزار در انگلستان  1/83و پایایی
متوسط آن  1/87گزارش شده است( .)38در ایران نیز تقوی
در سال  1381پایایی و اعتبار پرسشنامه سالمت عمومی را
مورد بررسی قرار داده است .بر اساس این پژوهش ،پایایی
پرسشنامه مزبور با استفاده از سه روش دوبارهسنجی،
تنصیفی و آلفای کرونباخ بررسی شده که به ترتیب ضرایب
پایایی  1/13 ،1/71و  1/11را بهدست داده است.
 .3مقیاس راهبردهای مقابلهای بیلینگز و موس :1این
پرسشنامه در سال  118۵توسط بیلینگز و موس طراحی شد.
گویههای این پرسشنامه  32ماده میباشد که از مقیاس
لیکرت  ۵درجهای (هیچ ،گاهی ،اغلب اوقات و همیشه)
استفاده مینماید .بنابراین حداقل نمره ممکن در این
پرسشنامه  1و حداکثر  16خواهد بود .نمره باالی بهدست
آمده از پرسشنامه نشاندهنده باالبودن میزان استفاده از
راهبردهای مقابلهای در آزمودنیها میباشد بهطوری که نمره
بین  1تا  32بیانگر استفاده کم از راهبردهای مقابلهای و
نمره بین  32تا  ۵8نشاندهنده استفاده متوسط از راهبردهای
مقابلهای و نمرات باالتر از  ۵8بیانگر استفاده زیاد از
راهبردهای مقابلهای توسط افراد میباشد( .)31نسخه جدید
این ابزار  ۴نوع راهبرد مقابلهای را میسنجد .مقابله مبتنی بر
حل مسئله  3ماده ،مقابله مبتنی بر مهار هیجانی  11ماده،
مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی  ۴ماده ،مقابله مبتنی بر مهار
جسمانی یا جسمانیکردن  1ماده و مقابله مبتنی بر جلب
حمایت اجتماعی  ۵ماده ،نمره نهایی این پرسشنامه در زیر
مقیاس مقابله مسئلهمدار (جمع دو زیر مقیاس اول) و مقابله
هیجانمدار (جمع سه زیر مقیاس آخر) بهدست میآید.
حسینی قدمگاهی( )۵1ضریب اعتبار بازآزمایی این پرسشنامه
را  1/71و برای خرده مقیاس حلمسئله  ،1/11برای مقابله
مبتنی بر مهار هیجانی  ،1/6۴برای مقابله مبتنی بر ارزیابی
شناختی  ،1/68برای مقابله مبتنی بر جسمانیکردن
مشکالت  1/11و برای مقابله مبتنی بر جلب حمایت
1. Coping Response Inventory
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پروتکل مداخله رفتار درمانی شناختی بر اساس پروتکل
درمانی امری طراحی شده است( )۵1و توسط امیدی و
همکاران استفاده شده است(.)۵2
پروتکل مداخله واقعیتدرمانی به کاررفته بر اساس تئوری
انتخاب گالسر( )۵3میباشد .این برنامه مداخلهای برگرفته از

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسهچهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه اول
جلسة دوم
جلسه سوم
جلسةچهارم
جلسة پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

کارهای اسمخانی و همکاران( ،)۵۵سلیمانی و بابایی( )۵۴و
خالقی و همکاران( )۵6میباشد.
پروتکل مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اساس کتابچه
راهنمای مبتنی بر تعهد و پذیرش ایفرت توسط پترسون و
همکاران( )۵7بسط و توسعه داده شده است و توسط
کاوسیان و همکاران( )۵8استفاده شده است.

جدول (1جلسات مداخله
جلسات پروتکل مداخله رفتار درمانی  -شناختی
مقدمات اصول شناختی – رفتاری ،آموزش مدل شناختی  -رفتاری ،تمرین و گرفتن انواع مثال از شرکتکنندگان
مروری بر تکالیف جلسه قبل ،ابعاد اصلی نظریههای شناختی افسردگی ،اضطراب و خشم ،ویژگیهای افکار خودآیند و چگونگی
شناخت آنها و تحریفهای شناختی و شناسایی آنها
آشناکردن شرکتکنندگان با پیامدهای خطاهای شناختی ،شروع کار بر خطاهای شناختی (فن بررسی شواهد) و آموزش فنون شناختی
مرور تکالیف ،ادامه کار با فنون بر روی خطاهای شناختی (فن سود و زیان)
مرور تکالیف ،ادامه کار روی خطاهای شناختی (فن تحلیل معنا)
مرور تکالیف ،ادامه کار روی خطاهای شناختی (فن پای)
فنون فعالسازی رفتاری ،برگه ثبت فعالیت روزانه
ادامه فنون فعالسازی رفتاری ،درآوردن فعالیتهای مبتنی بر حس لذت و مهارت در فعالیتهای روزمره
مدیریت استرس ،فنون ساده برای مدیریت استرس ،تمرین آرامسازی
مروری بر جلسات و پیشگیری از عود
جلسات پروتکل مداخله واقعیت درمانی
معرفی برنامه درمانی ،معرفی رهبر گروه ،اعضای گروه ،قواعد گروه و تنظیم اهداف.
معرفی چرایی و چگونگی صدور رفتار از سوی ما
معرفی مراقبت از بیماری مزمن به زبان ساده
معرفی رفتار کلی و آشناسازی افراد گروه با  ۵مؤلفه رفتار کلی :فکر ،عمل ،احساس و فیزیولوژی
معرفی اضطراب ،خشم و افسردگی از منظر تئوری انتخاب
معرفی هفت رفتار تخریبگر روابط انسانی (انتقاد ،غرغر ،شکایت و )...تشخیص الگوی استفاده از عوامل در تعامالت اصلی زندگی
بهویژه با همسران و فرزندان و معرفی هفت رفتار سازنده رفتار (گوش دادن ،تشویق ،و)...
معرفی و بحث پیرامون کنترل درونی با آموزش اصول دهگانه تئوری انتخاب
معرفی  WDEPو کمک به گروه در جهت تدوین یک طرح عینی برای اجتناب از بهکارگیری و تندادن به کنترل بیرونی
جلسات پروتکل مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد
زبان و نقش دوگانه آن ،فرم ثبت سرزندگی در برابر رنج
عمل و تجربه در مقابل فکر و هیجا
گشودگی و پذیرش ،تمرین گشایش
توجه آگاهی و بودن در لحظه اکنون (حضور ذهن)
ارزشها و جهتگیریهای زندگی ،فرم جستجوی ارزشها ،قلمروهای زندگی
اقدام متعهدانه (هدفگزینی و اقدام عملی)
خود بهعنوان زمینه (بافت) و خود بهعنوان ناظر /خود مفهومسازی شده
اقدام متعهدانه /اقدام منفعالنه ،تکانشی یا اصرار برای اجتناب
وجود ارزشهای روشن و عمل همسو با ارزشها  /عدم وجود ارزشهای روشن یا عدم تماس با آنها
پذیرش و توجهآگاهی (مایندفولنس  /ذهنآگاهی)

آزمون دقیق فیشر اساتفاده شاد .تماامی تحلیالهاا توساط
نرم افزار  SPSSنسخه  21صورت گرفت .ساطح معنای داری
آماری در این مطالعه  1/1۴درنظر گرفته شد.

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمونهاای آمااری تایدو
نمونه مستقل ،آزمون تای زوجای ،آزماون تحلیال واریاانس
یک طرفه به همراه آزمون های تعقیبی توکی ،آزمون کیدو و
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مطالعه براساس متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیالت برقارار
است (جدول .)2

یافتهها
در این پژوهش  ۵۴نفر در  3گروه مداخله آزمایشای و گاروه
کنترل تقسیم شدند .همگونی آزمودنیها در تمامی گروههای

جدول )2آمار توصیفی آزمودنیها و بررسی همگونی گروههای مطالعه
رفتاردرمانیشناختی
( 12نفر)

واقعیتدرمانی
( 11نفر)

سن (میانگین±انحراف معیار)
مرد
جنسیت
تعداد ()٪
زن

33/۴8±3/81
(۵ )33/3

36/27±۴/88
(3 )27/3

درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد
( 11نفر)
33/82±۵/26
(۵ )36/۵

36/6۵±۵/82
(3 )27/3

** P = 1/۵8۴

(8 )66/7

(8 )72/7

(7 )63/6

(8 )72/7

*** P = 1/311

دیپلم و پایینتر

(2 )16/7

(2 )18/2

(2 )18/2

(2 )18/2

لیسانس

(8 )66/6

(8 )72/7

(1 )81/8

(8 )72/7

فوق لیسانس

(2 )16/7

(1 )1/1

(1 )1/1

(1 )1/1

تحصیالت
تعداد ()٪

کنترل
( 11نفر)

معنیداری
()P-value
* P = 1/21۴

** P = 1/121
*** P = 1/83۵

* Independent Sample T-Test, ** Pearson Chi-Square, *** Fisher Exact Test

بیشترین مقدار خاود را در پاسآزماوندار اسات .نماره کال
کیفیت زندگی در گروه مداخله رفتاردرمانیشناختی بیشاترین
مقدار ( )3/312±83/333و در گروه کنتارل کمتارین مقادار
( )1/6۵1±۵7/111خود را در پسآزموندار است (جدول .)3
در این پژوهش نتایج برای راهبردهای مسئلهمدار نشاان داد
که تفاوت معنیداری بین زمان پیشآزماون ،پاسآزماون در
تمامی روشهای درمانی وجاود دارد ( .)P> 1/1۴همچناین
در زمان پسآزمون ،تمامی روشها تفاوت معنیداری با هام
دارند ( .)P> 1/1۴نتایج آزمون های تعقیبای در پاسآزماون
نشان میدهد که گروه کنترل با هر سه روش درمانی تفاوت
معناا ایداری دارد و همچناا این رفتاردرمااااانی بااااا روش
واقعیااتدرماااانی تفااااوت معناایداری داشاااته اماااا روش
واقعیتدرمانی با روش درمان مبتنای بار پاذیرش و تعهاد و
روش رفتاردرمانی با روش درمان مبتنی بر پاذیرش و تعهاد
تفاوت معنیداری نشان ندادند ( .)P> 1/1۴نمره راهبردهای
مقابله ای مسئله مدار در گاروه مداخلاه رفتاردرماانیشاناختی
بیشترین مقدار ( )1/121±13/۵17و در گروه کنترل کمترین
مقدار ( )1/3±۴/111خود را در پسآزمونداراست (جدول .)۵
نتایج برای راهبردهای هیجانمدار نیز نشان داد کاه تفااوت
معنیداری بین زماان پایشآزماون ،پاسآزماون در تماامی
روشهاااای درماااانی وجاااود دارد ( .)P> 1/1۴در زماااان
پسآزمون ،تمامی روشها تفاوت معنایداری باا هام دارناد
( .)P> 1/1۴نتایج آزمونهای تعقیبی در پاسآزماون نشاان

نتایج برای سالمت عمومی در ایان پاژوهش نشاان داد کاه
تفاوت معنیداری بین زمانها پیشآزماون و پاسآزماون در
تمامی روشهای درماانی وجاود دارد ( .)P> 1/1۴در زماان
پااسآزمااون ،تمااامی روشهااا تفاااوت معناایداری دارنااد
( .)P> 1/1۴نتایج آزمونهای تعقیبی در پاسآزماون نشاان
میدهد که گروه کنتارل باا هار ساه روش درماانی تفااوت
معنیداری دارد .همچنین میانگین نمره ساالمت عماومی در
تمامی مداخالت درمانی نیز باهم تفااوت معنایداری داشاته
است ( .)P> 1/1۴نمره کل سالمت عمومی در گروه مداخله
رفتاردرمانیشناختی کمتارین مقادار ( )2/7۴8±33/167و در
گروه کنترل بیشاترین مقادار ( )2/۵61±61/36۵خاود را در
پس آزمونداراست (جدول .)3
نتایج برای کیفیت زندگی نیز نشان داد که تفاوت معنیداری
بین زمانها پیشآزمون و پسآزماون در تماامی روشهاای
درمانی وجود دارد ( .)P> 1/1۴همچنین نتایج نشان داد کاه
در زمان پسآزمون ،تمامی روشها تفاوت معنایداری دارناد
( .)P> 1/1۴نتایج آزمونهای تعقیبی در پاسآزماون نشاان
میدهاد کاه دو روش واقعیاتدرماانی و درماان مبتنای بار
پذیرش و تعهد تفااوت معنای داری ندارناد ( .)P> 1/1۴اماا
تفاوت معنیداری بین گروه کنترل با هر سه روش درماانی و
همچنین روش رفتاردرمانی شناختی با دو مداخله دیگر وجاود
داشته و معنی دار است .نمره کل ساالمت عماومی در گاروه
مداخله رفتاردرمانی شناختی کمترین مقدار و در گروه کنتارل
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رفتاردرمانیشناختی کمتارین مقادار ( )3/11۵±31/667و در
گااروه کنتاارل بیشااترین مقاادار ( )2/7±۵۴/111خااود را در
پسآزموندار است (جدول .)۵

میدهد که گروه کنتارل باا هار ساه روش درماانی تفااوت
معنیداری دارد و همچناین تماامی روشهاای مداخلاه نیاز
تفاااوت معناایداری در سااطح  1/1۴باااهم دارنااد .نمااره
راهبردهااای مقابلااهای هیجااانماادار در گااروه مداخلااه

جدول )3نتایج بررسی نمره سالمت عمومی و كیفیت زندگی
پسآزمون
پیشآزمون
نمره کل سالمت عمومی
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
2/7۴8
33/167
2/16۴
61/۴83
رفتاردرمانیشناختی
1/۵11
۵۴/182
2/716
۴1/727
درمان مبتنی بر واقعیتدرمانی
2/2۵1
31/727
3/361
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 61/111
2/۵61
61/36۵
2/3۴1
61/182
کنترل
P=1/111
P=1/817
معنیداری (** )P-value
پس آزمون
پیش آزمون
نمره کل کیفیت زندگی
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
3/312
83/333
2/716
۵1/111
رفتاردرمانیشناختی
3/۵۴1
72/182
2/228
۵8/818
درمان مبتنی بر واقعیتدرمانی
۵/1۵۴
7۵/818
2/۴87
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ۵7/111
1/6۵1
۵7/111
1/6۵1
۵7/111
کنترل
P=1/111
P=1/۴66
معنیداری (** )P-value

معنیداری
(* )P-value
P=1/111
P=1/111
P=1/111
P=1/138
معنیداری
(* )P-value
P=1/111
P=1/111
P=1/111
P=1/721

* Paired Sample T-Test, ** One-Way ANOVA

جدول )4نتایج بررسی راهبردهای مقابلهای
پسآزمون
پیشآزمون
راهبردهای مقابلهای
(مسئلهمدار)
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
1/121
13/۵17
1/371
۴/333
رفتاردرمانیشناختی
1/۴72
11/۵۴۴
1/21۵
۴/۵۴۴
درمان مبتنی بر واقعیتدرمانی
1/۴72
12/۵۴۴
1/11۵
۴/273
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
1/311
۴/111
1/2۴1
۴/182
کنترل
P=1/111
P=1/163
معنیداری (** )P-value
پس آزمون
پیش آزمون
راهبردهای مقابلهای
(هیجان مدار)
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
3/11۵
31/667
1/3۴7
۵۴/7۴1
رفتاردرمانی شناختی
2/۵27
31/111
1/1۴۵
۵۴/727
درمان مبتنی بر واقعیتدرمانی
3/۵11
32/273
2/118
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ۵۴/۴۵6
2/711
۵۴/111
2/163
۵۴/636
کنترل
P=1/111
P=1/113
معنیداری (** )P-value

معنیداری
(* )P-value
P=1/111
P=1/111
P=1/111
P=1/111
معنیداری
(* )P-value
P=1/111
P=1/111
P=1/111
P=1/621

* Paired Sample T-Test, ** One-Way ANOVA

مقابلهای مراقبین بیماران مزمن پرداخته است .باا توجاه باه
اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر در کناار بررسای مقایساهای
اثربخشی هر یک از سه رویکرد نامبرده بهدنبال آن بود تا در
کنار بررسی اثربخشی ایان رویکردهاا و آزماون پکایجهاای

بحث
پژوهش حاضر به مقایسه میزان اثربخشی سه رویکرد رفتاار
درمانیشناختی ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهاد و واقعیات-
درماانی در ساالمتعماومی ،کیفیات زنادگی و شایوههااای
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هر یک از رویکردهای رفتاردرمانیشناختی و واقعیت درماانی
و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود سالمت عماومی
مراقبین بیمااران مازمن در مقایساه باا یکادیگر اثربخشای
متفاوتی دارند.
در متغیاار سااالمت عمااومی در سااه خااردهمقیاااس عالماات
جساامانی ،عالئاام اضااطرابی و اخااتالل خااواب و کااارکرد
اجتماعی ،رفتاردرمانی شناختی باه طاور معنااداری اثربخشای
بهتری نسبت به دو رویکرد دیگر داشته است .در حالیکه در
خرده مقیاس عالئم افسردگی ،درماان مبتنای بار پاذیرش و
تعهد مؤثر تر از دو رویکرد دیگر بوده است .به نظر مایرساد
این نتایج تحت تاأثیر بنیاانهاای کالسایک رفتاار درماانی
شناختی و نقش آن بر ادراک و تفسیر فارد از موقعیاتهاای
اجتماعی ،احساس ها و عالئام فیزیولوژیاک باشاد .بار ایان
اساس آموزش چگونگی به چالشکشیدن افکار ناکارآماد باه
افراد کمک میکند تاا ادراک صاحیحتاری از موقعیاتهاا و
عالئم جسمانی خود داشته باشند و به ایان ترتیاب از ساطح
سالمت عمومی بهتری برخوردار شده و به کمک ایان آماوزه
رفتاردرمانی شناختی می توانند احساس کنتارل ماؤثرتری بار
زندگی خود پیدا کنند.
از سوی دیگر در حوزه عالئم افسردگی ،رویکرد مبتنای بار
پااذیرش و تعهااد بااا آمااوزش فنااون جداشاادن از افکااار و
متمایز سازی خود از افکار و خاطرات تجربه شده و زندگی در
جهت ارزشها به فرد این فرصات را مایدهاد تاا از عالئام
اصلی افسردگی که بیشتر بارقاههاای شاناختی دارد ،فاصاله
بگیرند و برای یک زیست بهتر فضایی برای خود ایجاد کنند.
همچنین نتایج نشان مای دهاد رویکارد واقعیات درماانی باا
متمایلکردن توجه فرد به جنبههای کارکردی و کارآمد عمل
و اقااداماتی کااه بهتاار نیازهااا و خواسااتههااای او را باارآورده
میکنند میتواند به افزایش هیجانات مثبت کمک کرده و در
معادله کلی افسردگی باعث ایجاد تعادل بین هیجانات مثبت
و منفی شده و عالئم افسردگی را بهطور مؤثری کاهش دهد.
یافتههای مطالعاه حاضار نشاان مایدهاد کاه هار یاک از
رویکردهای رفتاردرمانیشناختی و واقعیات درماانی و درماان
مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود کیفیات زنادگی ماراقبین
بیماران مازمن در مقایساه باا یکادیگر اثربخشای متفااوتی
داشتهاند.

درمانی مبتنی بر این رویکردها ،شیوه مداخلهای متناساب باا
فرهنگ و جمعیت ایرانی را نیز شناسایی کند.
اولین یافته قابل توجه این مطالعه نشان می دهاد کاه رفتاار
درمانیشناختی ،واقعیت درمانی و درمان مبتنی بار پاذیرش و
تعهااد باار کیفیاات زناادگی ،سااالمت عمااومی و راهبردهااای
مقابلهای مراقبین بیماران مزمن اثربخشی متفاوتی دارند.
یافتههای بهدست آمده از پژوهش نشان میدهد که هر سه
رویکرد بر سه متغیر مورد بررسی در گروه آزمون نسابت باه
گروه کنترل اثربخشی معناادار داشاتهاناد .اگرچاه در میازان
اثربخشی کلی سه رویکرد تفاوت معنااداری دیاده نشاد اماا
رفتاردرمانی شناختی و با فاصله کمی از آن درمان مبتنی بار
پذیرش و تعهد در اغلب موارد بهطور محسوستری نسبت به
واقعیتدرمانی نمرات بهتری داشته است.
شاید بتوان گفت که این برتری نسبی ناشی از آن است کاه
کانون مداخله رفتاردرمانی شناختی و درمان مبتنی بر پذیرش
به عنوان موج دوم و سوم رفتار درماانی ،بار فکار و شاناخت
وارهها است و واقعیت درمانی بیشتر بر عمال و فعالیات فارد
تمرکز دارد .چنانکه بررسی مفاهیم پایهایتر دو رویکرد نشان
میدهد تأکید عمده رفتاردرمانی شناختی بر محتوای افکاار و
نقش تغییر این محتوا و خطاهای شاناختی بار هیجاانهاا و
اقدامات فرد است .و به همین سیاق ،درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد به بررسی فرآیند افکار و تاأثیر چسابندگی باه افکاار
ناکارآمد و نقش آن بر هیجانات و رفتارهای فرد میپردازد .از
این رو تأکید این دو رویکرد بر فرآیند فکر و فرآوردههای آن
است در حالی که برای واقعیت درمانی عمل و اقادامات فارد
کانون مداخالت محسوب مای شاود و نقاش و جایگااه فارد
نسبت به رویکردهای رفتاری کام ارزنادهساازی مایشاود و
بیشتر بر عمل و بخش عملی رفتار تأکید دارد .یعنای معتقاد
است که تغییر در نحوه عملکرد و اقدامات کنونی فرد ،بادون
توجه ویژه به افکار او ،میتواند منجر به تغییار در هیجاناات
شود .به عبارت دیگار در ایان رویکارد هیجاناات محصاول
اقدامات و فعالیتهای عملی فرد محسوب میشوند.
نتایج این پژوهش با یافتههاای پاژوهش اژهای و همکااران
( ،)۴3الینبااارگ ،فروثتاااولم و کرونسااارند ( ،)۴۵رفیعااای،
سدرپوشااان و عاباادی ،)۴۴( ،نیلااز و همکاااران ( ،)۴6آرچ و
همکاران ( ،)۴7الپاالینین و همکاران ( ،)۴8بالکایج و هیاز،
( ،)۴1زیتل ( )61نیز همخوانی دارد.
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جای ارزیابی درمان گر .با توجه به این سه اصل تأثیرگاذاری
واقعیتدرمانی بر شیوه مقابله ای متمرکز بر حل مسئله قابال
تبیین و انتظار است.
از طرفی خرده مقیااس حمایات اجتمااعی کاه زیرمجموعاه
مقابله هیجانمدار محسوب میشاود باه بررسای رفتارهاای
تعاملی اجتماعی میپردازد و نشاندهنده تواناایی فارد بارای
کسب حمایت اجتماعی مناساب در جهات کااهش اساترس
است .یافتههاا نشاان مایدهاد رویکارد واقعیاتدرماانی در
باالبردن توانایی فرد برای جلاب حمایات اجتمااعی مناساب
نسبت به دو رویکرد دیگر مؤثرتر است .در تبیین ایان یافتاه
میتوان به اصل زیربنایی واقعیتدرمانی یعنی تأکید بر رابطه
اشاره کرد .واقعیتدرمانی بر رابطه انسانی و محیطی که فارد
در آن زندگی میکند تأکید بسیار داشته و به فرد کمک مای
کند تا با برقراری رابطه بهتر با اطرافیان خود مدیریت بهتری
بر زندگی خود داشته باشد .این در حالی است کاه در تئاوری
های رفتاردرمانیشناختی و درمان مبتنی بر پاذیرش و تعهاد
که زیرساختهای شناختی دارند رابطه نقش چندانی ندارد.
نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهش غالمی حیادرآبادی و
همکاران ( ،)61روبین و همکاران ( ،)۴1حر و همکاران (،)۴2
ابراهیمی و همکاران ( )۴1همخوانی دارد.
محدودیتهای پژوهش :این پژوهش مانند همه پاژوهشهاا
دارای محدودیت هایی بوده است .محدودیت در دسترسی باه
مراقبین بیمااران مازمن و جلاب مشاارکت آناان در انجاام
پژوهش ،بازگشتن مراقبین به شهر خودشان در حین پژوهش
و یا فوت بیمارانشان و نداشتن انگیزه و امید کاافی ماراقبین
بااارای شااارکت در دورههاااای آماااوزش روانشاااناختی از
محدودیتهای اصلی در این تحقیق بود.
محدودیت دیگر اینکه تجربه بالینی درماانگران در هار ساه
رویکرد با هم متفاوت بود.
پیشنهادهای پژوهش :از اهداف مهم این مطالعه ارائاه یاک
الگوی بومی برای مراقبین از بیماران مزمن بود که با شرایط
فرهنگی ایران زمین سازگاری داشته باشد ،اینگونه باه نظار
میرسد:
یااک روش آموزشاای یااا مراقبتاای مبتناای باار سااه مؤلفااه
شناختوارهها (رویکرد شناختی) :دالیل متعاددی وجاود دارد
که آموزش های رویکرد شناختی رفتااری را باه یاک درماان
مناسب برای مشاکالت مرباوط باه بیمااری هاای پزشاکی

بررسی نتایج مطالعه در فرضیه دوم نشان میدهاد هار ساه
رویکرد در بهبود سطح کیفیت زندگی مؤثر باودهاناد باا ایان
حال رویکرد رفتاردرمانیشناختی نسبت به دو رویکارد دیگار
تأثیر بیشتری داشته است .طباق تعریاف ساازمان بهداشات
جهااانی کیفیاات زناادگی سااازهای ذهناای اساات و محصااول
مستقیم ادراک فرد از جایگاه خود در فرهناگ و جامعاه مای
باشااد .مااراقبین بیماااران ماازمن تحاات تااأثیر فشااارهای
روانشناختی و محیطی زیادی قرار دارند که ایان عامال مای
تواند در ایجاد ادراک منفی آنها نسبت به خود و جایگاهشاان
در زندگی تأثیرگذار باشد .در نتیجه از آنجاییکه کانون اصلی
مداخله در رویکرد رفتاردرمانی شناختی تغییر افکار و باورهای
فرد است ،از این رو با ایجاد تغییار در نگارش و ادراک فارد
نسبت به جایگاه کنونی اش و همچنین معنایی که به کاارش
میدهد ،سطح کیفیت زندگی او را بهطور مثبات تحاتتااثیر
قرار دهد.
نتایج این پژوهش با یافتههاای پاژوهش عزیازی و قاسامی
( ،)۵1روبین و همکاران ( ،)۴1حر و همکاران ( ،)۴2ابراهیمی
و همکاران ( )۴1همخوانی نیز دارد.
اثربخشای هاار یااک از رویکردهاای رفتاردرمااانیشااناختی و
واقعیتدرمانی و درمان مبتنی بر پاذیرش و تعهاد در بهباود
راهبردهای مقابلهای مراقبین بیمااران مازمن در مقایساه باا
یکدیگر متفاوت است.
بررسی نتایج نشان داد رفتاردرمانیشناختی باهطاور کلای در
افزایش استفاده از راهبردهای مسئلهمدار و کاهش استفاده از
راهبردهای هیجانمدار نسبت باه دو رویکارد دیگار ماؤثرتر
است.
بررسی دقیقتر و مقایسه بین خردهمقیاسها نشان مایدهاد
در خردهمقیاس متمرکز بر حل مسئله بین سه رویکرد تفاوت
محسوسی وجود ندارد و هر سه رویکارد باه یاک انادازه در
افزایش این شیوه مقابلهای مؤثر عمل کردند .بهنظر میرساد
نتیجه به دست آمده در رابطاه باا دو رویکارد رفتاار درماانی
شناختی و رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهاد ناشای از
تأکید این دو رویکرد بر عوامل شاناختی و حال مسائله مای
باشد .از سوی دیگر رویکرد واقعیتدرمانی بر سه اصل استوار
است این سه اصل عبارتند از  .1تأکید بر راه حال باه جاای
تمرکز بر مشکل .2 ،معطوف به آینده بودن که اشاره بر حال
شدن مسئله در آینده دارد و  .3تأکید بر خود ارزیابی فرد باه
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 نخست مشکالت مزمن پزشکی:طوالنی مدت تبدیل می کند
بااا گروهاای از مشااکالت رواناای همااراه هسااتند کااه تااأثیر
آموزشهای شناختی رفتاری بار ایان مشاکالت ثابات شاده
 آموزش های شاناختی رفتااری درماان انتخاابی بارای،است
بعضی از بیماریهاست یا نقش ثابت شدهای در درماان آنهاا
 حتی زمانی که تداوم درمان و هزینههاای مرباوط را در.دارد
 آموزشهای شناختیرفتاری کامهزیناه تار از،نظر می گیریم
 اهمیت اتخاذ یک رویکرد خودمدیریت از.دارو درمانی هستند
 برقراری ارتباط مشاارکتی باا کارکناان مراقبات،سوی بیمار
بهداشتی و تشویق بیمار بارای اتخااذ یاک نقاش فعاال در
 همگی از فلسفه و اصول اساسی آموزشهای،درمان بیماری
.شناختیرفتاری اقتباس شدهاند
تغییر شکل رابطه با محتواهای شناختی (رویکارد مبتنای بار
 درمان پاذیرش و تعهاد باا ایجااد پاذیرش:)پذیرش و تعهد
تجربیات ناخواسته بیماری که خارج از کنتارل شاخصاناد و
همچنین تعهد در جهت عمل سبب بهبود کیفیت زنادگی در
.بیماران مزمن میشود
انجام فعالیت های مؤثر و متفاوت برای ارضای همه نیازها به
 برای جامعه ایاران و:)صورت متعادل (رویکرد واقعیتدرمانی
با توجه به فرهنگ گسترده ایرانیان تأثیرات بیشتری خواهاد
.داشت
عالوه بر آن برگزاری سخنرانی هایی بارای افاراد مباتال باه
بیماری مزمن و مراقبینشاان جهات بااالرفتن انگیازه بارای
شرکت در کالسهای آموزش روانشناختی و تبدیل پروتکال
های درمانی به بخشای از فرآیناد درماان بیمااران مازمن و
.مراقبین آنها میتواند مؤثر باشد
در نهایت پشنهاد میشود این پاژوهش باه ایان شاکل کاه
.تجربه بالینی درمانگران هر سه رویکرد برابر باشد انجام شود
 این پژوهش برگرفته از پایانناماه دکتاری:تشکر و قدردانی
تخصصی روانشناسی سالمت دانشگاه خوارزمی است که باه
راهنمایی جناب اقای دکتر محمد حااتمی و مشاورت آقایاان
دکتر جعفر حسنی و دکتر علی صاحبی انجام شده است و باا
تشااکر و قاادردانی از همااه مراجعااان محترماای کااه در ایاان
.پژوهش شرکت کردند
 توسط نویساندگان، هیچ گونه تعارض منافعی:تعارض منافع
.بیان نشده است
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