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Abstract
Aim and Background: Women, as half of human resources in societies, are an effective factor in advancing the
goals of society and the family. Studies show that women are more vulnerable to poverty and discrimination than
men. Now, Unattended women are exposed to all kinds of social harms due to excessive responsibility, lack of
familiarity with some social skills, lack of access to resources and consequently poor quality of life, as well as
loss of network of relationships and responsibilities of dependents. Therefore, the present study was conducted to
identify the effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychosocial security, happiness and mental
health of unattended women.
Methods and Materials: The research design was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group.
The statistical population of unattended women is covered by the Imam Khomeini Relief Committee in Kalibar
city in 1399. From this population, 40 people were selected by purposive sampling and studied. So that 40
women were randomly divided into 2 groups: experimental (20) and control (20). The Maslow (1992)
Psychosocial Security Questionnaire, Arhil & Lou (1990) Happiness and Goldberg (2008) Mental Health
Questionnaire were used to collect data. Data were analyzed by analysis of covariance.
Findings: The results showed; Acceptance and commitment therapy has an effect on psychosocial security,
happiness and mental health of Unattended women and increases psychosocial security and happiness and
decreases mental health in Unattended women (lower score indicates higher mental health).
Conclusions: Therefore, according to the research findings, it can be said; Institutions provide the conditions for
free psychological interventions, including acceptance and commitment treatment, along with appropriate
economic, educational, and cultural support for these families so that Unattended women can have a positive
assessment of their social status and have favorable conditions.
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چکیده

زمینه و هدف :زنان بهعنوان نیمی از منابع انسانی در جوامع عامل مؤثری در پیشبرد اهداف جامعه و خانواده میباشند .مطالعات نشان میدهندد زندان
بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض قرار دارند .حال زنان بیسرپرست خانوار به واسطه مسؤولیت بیش از حد ،عدم آشنایی بدا برخدی از مهدارتهدای
اجتماعی ،عدم دسترسی به منابع و در نتیجه کیفیت زندگی پایین و نیز با از دست دادن شبکه روابط و مسدئولیت افدراد ت دت تکفدل در معدرض اندوا
آسیبهای اجتماعی و روانی قرار دارند لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر امنیت روانی اجتماعی ،شادکامی و سالمت
روانی زنان بیسرپرست انجام پذیرفت.
مواد و روشها :طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نو پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری زنان بیسرپرست ت دت پوشدش کمیتده
امداد امام خمینی ره شهرستان کلیبر در سال  1933میباشند که از این جامعه ،تعداد  44نفر به صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شده و مورد بررسدی
قرار گرفتند .به طوری که تعداد  44نفر از زنان به صورت تصادفی در  2گروه ،آزمایش ( 24نفر) و کنترل( 24نفر) قرار گرفتند .برای جمعآوری دادههدا از
پرسشنامه امنیت روانی -اجتماعی مزلو ( ،)1332شادکامی آرحیل و لو ( )1334و سالمت روانی گلدبرگ ( )2442استفاده شد .تجزیه و ت لیل دادههدا بدا
روش آماری ت لیل کوواریانس انجام گرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد؛ درمان پذیرش و تعهد بر امنیت روانی -اجتماعی ،شادکامی و سالمت روانی زندان بدیسرپرسدت تديثیر دارد و باعد
افزایش امنیت روانی -اجتماعی و شادکامی و کاهش سالمت روانی در زنان بیسرپرست میشود (نمره پایینتر نشان دهنده سالمت روانی باالتر است).
نتیجهگیری :بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت؛ نهادهای مسئول شرایط مداخلههای روانشناختی رایگان از جمله درمدان پدذیرش و
تعهد همراه با حمایتهای اقتصادی ،آموزشی و فرهنگی مناسب را برای این خانوادهها فراهم آورند تا زنان بیسرپرست در ادراک وضعیت اجتماعی خود،
ارزیابی مثبتی داشته و شرایط مطلوبی داشته باشند.
واژههای کلیدی :درمان پذیرش و تعهد ،زنان ،امنیت روانی -اجتماعی ،شادکامی ،سالمت روانی.
ارجاع :عامری م مدعلی ،فت ی آیتاله ،شریفی رهنمو سعید ،نوری اسماعیل .اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امنیتت روانتی  -اجتمتاعی،
شادکامی و سالمت روانی زنان بیسرپرست .مجله ت قیقات علوم رفتاری 1444؛ .982-952 :)2(13
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خود در نظر گرفت و اینکه افراد چگونده چدالشهدا و مشدکالت
زندگی خود را ارزیابی کرده ،در ارتباط با آنهدا تصدمیم گرفتده،
دسددت بدده انتخدداب مددیزننددد( .)8 ,5حددال بددهطددوریکدده زندان
بی سرپرست به دلیدل مشدکالت اقتصدادی ،رواندی و اجتمداعی
نسبت به سایر زنان مشکالت روانشدناختی ،عداطفی و میدزان
استرس بیشتری را تجربه کرده و کیفیت زندگی پایینتری داشته
و از سالمت روانی پایینی برخوردارند(.)7
فشارهای مالی و اجتماعی و تبعات روانی آن امکان هرگونه
تغییر ،خصوصاً در وضعیت شادکامی زنان بیسرپرست که سدبب
توانمندی و استفاده از فرصتهای موجود برای آنها میشدود را
غیرممکن و حذف ساخته است .شادکامی یکی از اصدلیتدرین و
مهمترین هیجانات مثبت است .شادکامی تجربه مکرر هیجاندات
خوشایند ،نبود احساسات ناخوشایند و احسداس کلدی رضدایت از
زندگی است( .)2شادکامی شامل دو مؤلفده عداطفی و شدناختی
است که مؤلفه عاطفی به معنای لذت بدردن از زنددگی و مؤلفده
شناختی هم رضایت از زندگی است( .)3شواهد موجدود از جملده
گزارشهای جهانی شادکامی وضعیت نسبتاً ندامطلوب شدادکامی
را در زنان بیسرپرست نشدان مدیدهدد( .)14ت قید چسدمن،
فرگوسن و کوهن( )11نشان داد که مشکالت عداطفی و رواندی
زنان بیسرپرست منجر بده آسدیبهدای روحدی مانندد اخدتالل
استرس ،اضطراب و افسردگی مدیشدود کده منجدر بده کداهش
شددادکامی در ایددن زنددان مددیشددود .همچنددین افالکددیفددرد و
ایزدپناه( )12در مطالعه دیگری نشان دادند که کیفیدت زنددگی و
شادکامی مادران سرپرست خانواده نسبت به مادران غیرسرپرست
خانواده پایینتر است.
بنابراین حضور در جامعده بدرای اشدتغال و فعالیدت ،ارتبداط
مستقیمی با احساس امنیت روانی -اجتماعی دارد؛ مانند هر فدرد
دیگری در جامعه ،زنان بیسرپرست نیز برای فعالیت اجتماعی و
اقتصادی ،اشتغال و امرارمعاش به امنیت رواندی -اجتمداعی نیداز
دارند؛ بنابراین ،به نظر میرسد بررسدی چدالشهدای ایدن گدروه
بهویژه امنیت روانی -اجتماعی به عنوان مؤلفدهای تيثیرگدذار بدر
زندگی این افراد که در بیشتر موارد از اقشار آسیبپذیر م سدوب
میشوند ،امری مشکلآفرین و از مسائل قابلتيمل و حائز اهمیت
است( .)19امنیت روانی -اجتماعی ناظر بر تدارک سالمت افدراد
جامعه در مقابل اقدامات خشونتآمیز و رفع دغدغدههدای ذهندی
زنان است .امنیت روانی یعنی آسایش خداطر ناشدی از اطمیندان
شخص به ارضای نیازمندیها و خواهشهای خود و اطمیندان از
اینکه هدیچکدس او را تهدیدد نمدیکندد( .)14در همدین زمینده

مقدمه
امروزه یکی از مهمترین شاخصهای توسدعهیدافتگی در تمدامی
کشورها ،سطح بهداشت و سالمت جامعه است .سازمان بهداشت
جهانی ،بهداشت روانی را در درون مفهوم کلدی بهداشدت جدای
داده و آن را حالت سالمتی کامل جسمانی ،روانی و اجتمداعی و
نهتنها عدم وجود بیماری تعریف کرده است .در این میدان وجدود
یک جامعه سالم از نظر بهداشت روان وابسته بده سدالمت اجدزا
کوچکتر مانند گروهها و خانوادههای موجود در آن جامعه اسدت
و وجود خانواده سالم و دارای سالمت روان میتواند تيثیر بسزایی
در سالمت روانی آن جامعه داشته باشد که چنین امری منوط به
سالمت روانی زنان آن جامعه میباشد ( .)1در این میدان ،زندانی
که دارای مسئولیتهای اقتصادی و فرهنگی در خدانواده بدوده و
به عبارتی بیسرپرست هستند مسائل بیشتری نیز دارند .درواقدع
زنان بی سرپرست یا زنان بیهمسر به تمام زنانی اطالق میشود
که به دالیل مختلف از جمله فوت همسر ،طدالق و رهاشددگی،
مجرد زندگی میکنند .این زنان به دالیل مختلف همسرانشان را
از دست داده یا از آنها جدا شدهاند .آنها بهیدکبداره بدا جهدان
دیگری که با مشکالت عدیدهای همراه است ،مواجه مدیشدوند؛
این دسته از زنان در این جهان عالوه بر مشدکالت اقتصدادی و
تيمین معیشت ،از نظر عاطفی هم دچار مشدکل هسدتند کده بدر
اساس گزارش سازمان بهزیستی حدود  39444زن بیسرپرسدت
نیازمند وجود دارد که بهزیستی  %11/7و کمیته امدداد  %22/9از
آنها را ت ت حمایت قرار داده است(.)2
در همین راستا ،آمار زنان سرپرست خانوار خود تا حدودی بر
آمار آسیبهای اجتماعی ،همچون درصد طدالق ،میدزان جدرائم
اجتماعی و افزایش تعدداد زنددانیان ،اعتیداد و از هدمگسدیختگی
خانواده ،متکی است و فزونی گرفتن این آسیبها در جامعده بده
افزایش تعداد این دسته از زنان منجر میشود(.)9
با توجه به آمار باالی ایدن زندان ،سدالمت رواندی آنهدا از
اهمیددت خاصددی برخددوردار اسددت .تددابآوری پددایین و مقابلدده
غیرمنطقی با مسائل موجب روی آوردن ایدن زندان بده فسداد و
شیو ان راف میشود و در ادامه مشدکالت تربیتدی فرزنددان و
اختالالت روانی را در سدطح جامعده در پدی دارد .سدالمت روان
عبارت است از یک حالت پویدا و کداملی از فقددان نشدانههدای
بیماری و حضور نشانههای سالمت روانی که دارای ابعاد ذهندی،
روانی و اجتماعی است( .)4به عبارتی سالمت روان را مدیتدوان
چگونگی نگرش افراد به خود ،زندگیشان و افراد دیگدر زنددگی
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احساسهای منفدی خدود را کداهش دهندد و بدهتبدع آن میدزان
سازگاری و امنیت روانی -اجتماعی و هیجانی آنها بهبدود پیددا
کند .م مودی و کربالییبداقری ( )24در مطالعده خدود تصدریح
نمودند؛ نتایج پژوهش حاکی از روند افزایشدی پایددار در نمدرات
مقیاس امیدواری و باور به جهان عادل بیماران مبتال به سدرطان
سینه بود که بیانگر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در
افددزایش متغیرهددای مددذکور اسددت .هدداولز ،ایددوتزن و ایروئددا
اوروسا( )21نیز در پژوهشی گزارش کردند که درمدان پدذیرش و
تعهد بر شادکامی و مطلوبیت اجتماعی زنان تديثیر دارد و جنبده-
های مثبت سالمت را در آنها بهبود میبخشد .اصدالنی و آزاده
) (22در پژوهش دیگری به این نتیجه دست یافتند که درمدان
پذیرش و تعهد بر بهزیستی و امنیت اجتماعی تيثیر دارد و باعد
بهبود امنیت و بهزیستی اجتماعی در زنان مدیشدود .همچندین
شجائیان( )29در مطالعه دیگری گزارش کرد که درمدان تعهدد و
پذیرش بر امید به زندگی و سدالمت رواندی زندان مدؤثر اسدت.
درواقع با بهکارگیری درمان تعهد و پذیرش سطح امید به زندگی
و سالمت روانی زنان بهبود مییابد.
بههرتقدیر یکی از نهادهای مهم اجتماعی به ل اظ اهمیت و
کارکردهای مختلف ،نهاد خانواده است و همچنین به دلیل نقش
کلیدددی زنددان در اسددت کام و پایددداری ایددن نهدداد کدده همددواره
موردتوجه متخصصان امر سالمت قرار گرفته است ،لدذا اهمیدت
شناخت و بررسی عواملی که بر قوام این نهداد تيثیرگدذار اسدت،
میتواند گامی مهم در جهت ارتقای سالمت خانواده داشته باشد
که در این راستا زنان بیسرپرست دچدار مشدکالت اجتمداعی و
روانشناختی بوده و م دودیت روابط اجتماعی ،شبکه اجتمداعی
م دددود و ناکارآمددد و سددایر مشددکالت نیدداز بدده مداخلددههددای
روانشناختی از جمله پذیرش و تعهد را برای کداهش مشدکالت
روانشناختی و اجتماعی آنها ضروری ساخته است .همچنین بدا
توجه به افزایش آمار این قشر از جامعه و آسیبپذیر بودن آنهدا
از یکسو و لزوم انتخاب و بهکارگیری روشهای مؤثر آموزشی و
درمانی برای کاهش مشکالت روانشناختی آنها از سوی دیگر،
اهمیت صورت گرفتن پژوهش حاضر مشخص میشود .از سویی
با توجه به اینکه پژوهشهای کمتری در زمینه آموزش پذیرش و
تعهد بر امنیت روانی -اجتماعی ،شادکامی و سالمت روانی زنان
بیسرپرست انجام شده است؛ لدذا توجده بده پدذیرش و تعهدد و
آموزش آن بر روی این زنان از اهمیت خاصدی برخدوردار اسدت.
ازاین رو سؤال اساسی پژوهش حاضر این اسدت کده آیدا درمدان

پژوهش فت ی و باقرزاده و جنکین( )18 ,15نشدان دادندد؛ بدین
میزان حضور اجتماعی زنان در جامعه و سالمت موجود در آن بدا
میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .لذا بر
اساس روندد رو بده رشدد آسدیبهدای مختلدف روانشدناختی و
اجتماعی در بین زنان بیسرپرست کده کیفیدت زنددگی آندان را
ت ت تيثیر قرار میدهد نقش مداخالت روانشناختی پیشدگیرانه
و درمانی اهمیت خاصی پیدا میکند .یکی از رویکردهایی که در
سالهای اخیر موردتوجه روانشناسان قرار گرفتده اسدت درمدان
مبتنی بر پذیرش و تعهد است( .)17درمان پذیرش و تعهد ریشده
در نظریه فلسفی عمیقی دارد که زمینهگرایی عملکردی خواندده
میشود و به ل اظ نظری مبتنی بر چارچوب رابطدههدای ذهندی
است .برخالف بیشتر درمانهدا بده دنبدال تغییدر م تدوای فکدر
نیست .درواقع درمان پذیرش و تعهد از طرید افدزایش ذهدن -
آگاهی ،فاصلهگیری شناختی و ایجاد تعهدد نسدبت بده درگیدری
فعاالنه در جهان خارجی و تالش برای دستیابی به یدک زنددگی
پرمعنا و اصیل با هدف افزایش انعطافپدذیری روانشدناختی بده
فرد کمک میکند تا با شرایط تنشزا مقابله کند .بنابراین درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد درمان رفتاری است که از مهدارتهدای
توجه آگاهی ،پذیرش و گسلش شناختی برای افدزایش انعطداف-
پذیری روانشناختی استفاده میکندد .در ایدن درمدان ،انعطداف-
پذیری روانشناختی عبارت اسدت از افدزایش تواندایی مدراجعین
برای ایجاد ارتباط با تجربهشان در زمان حال و انتخاب اعمال و
رفتارهایی که مطاب با اهداف ارزشمند فرد میباشد نه آنچه که
رویدادهای درونی وی به او دیکته میکنند( .)12انعطدافپدذیری
روانشناختی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از طرید شدش
فرایند اصلی و زیربنایی که م ور جلسات درمان را تشکیل می-
دهند ،ایجاد میشوند .این شش فرایندد عبدارتاندد از :پدذیرش،
گسلش ،خود بهعنوان زمینه ،ارتباط بدا زمدان حدال ،ارزشهدا و
عمل متعهد .یکی از مزیتهای این درمان این است که از زبدان
استعاره برای توضیح کارکرد ذهن استفاده مینماید که مدراجعین
با آن ارتباط بهتری برقرار میکنند و نیازی به ب های منطقی
مستقیم با مراجع نیست(.)17
پژوهشهای انگشتشماری در کشورمان با توجه به اهمیت
موضو و در ارتباط با آن صورت پذیرفته است .بهطدوریکده در
پژوهشی دو ،لی ،چی ،ژائو و ژائو ( )13نشان دادندد کده درمدان
پذیرش و تعهد در زنان باع میشدود کده آندان بدا اسدتفاده از
هیجانات درست ،آگداهی از هیجاندات و پدذیرش آنهدا و ابدزار
هیجانات مخصوصاً هیجاندات مثبدت در موقعیدتهدای زنددگی،
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ص بت کدردن در مدورد مشدکل ،توضدیح هددف کلدی اکدت و
م توای ناامیدی سازنده و استفاده از استعاره فرد افتداده در چداه
برگزار شد .جلسده دوم بدا صد بت در مدورد مفهدوم پدذیرش و
استعاره خرس قطبدی و تمثیدل رید هدای روان و هدماتداقی و
استعاره گلزار و همسایه مزاحم شرو و درنهایت به تفاوت درد و
رنج پرداخته شد .جلسه سوم با هدف تمرین ذهن آگاهی ،زندگی
در زمان حال با استفاده از تمرینهای ذهدن آگداهی در کارهدای
روزمره ،تمرین تنفس آگاهانده و تمثیدل ذهدن مداهیگیر و دادن
تکلیف برای ذهن آگاهی و تماس با زمدان حدال پیگیدری شدد.
جلسه چهارم نیز با هدف مطرح نمودن وجود ارزشهدای روشدن
با استفاده از تمثیل سن قبر و چوب جادویی پیگیری و با بیدان
قوانین و بایدهای که دوباره به ارزشها تبدیل شوند ادامده پیددا
کرد .جلسه پنجم و ششم با این اهداف برگزار شدد؛ گسدلش یدا
آمیختگی ،دادن تکلیف به عنوان قضداوت ذهدن ،تمدرین اینکده
دستانتان افکارتان هستند ،تمرین مشت م کم و رادیوی ذهن و
ذهن قصهگو ،تمرین ذهن عابر وراج ،تمثیل مسدافران اتوبدوس،
روشن کردن اینکه ذهن برای دلیل آوردن بینظیر اسدت ،بیدان
افکار منفی در قالب صدای مض ک مثل پسر شدجا و ...افکدار
منفی را در قالب آواز بیان کردن با ل نی کودکانه .جلسه هفتم با
هدف توجه به بخش خویشتن پایدار و بخشی کده متوجده گدذار
افکار و هیجانات و احساسات و حسهدای بددنی در آگداهیتدان
هست با کار کردن مفهوم خود را بهعنوان زمینده دیددن و خدود
مفهوم سازی شده ،تمرین مشاهدهگر ،تمرین عینیدت بخشدیدن،
استفاده از استعاره آبوهوا و لوازم منزل و صف ه شطرنج انجدام
شد و نهایتاً جلسه هشتم با هدف اجرای رفتاری همسو با ارزش-
های فرد و تشوی به اعمالی که به سمت ارزشها هدایتشده با
ص بت در مورد اقدام متعهدانه ،دادن تمدرین و پرسدیدن سدؤال
که چقدر تمایل دارید کارهایی را انجام دهید تا زنددگیتان بهبدود
یابد و دادن نمره از صفر تا  14و نوشدتن اهدداف کوتداهمددت و
بلندمدت در راستای ارزشها به اتمام رسید.
در ادامه نیز برای بررسی روایی م توایی بسدته آموزشدی ،از
شاخص نسبت روایی م توایی و شاخص روایی م توایی استفاده
شدد .جهدت م اسدبه شداخص  CVRاز نظدرات کارشناسدان
متخصص در زمینه م توای موردنظر استفاده شدد و بدا توضدیح
اهداف آزمون برای آنهدا و ارائده تعریدف عملیداتی مربدوط بده
م توا ،از آنها خواسته شد تا هر یک از اهدداف را طبقدهبنددی
کنند .سپس ،بر اساس فرمول  CVRنسدبت روایدی م تدوایی
م اسبه گردید .بر اساس تعداد متخصصینی که اهدداف را مدورد

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امنیت روانی -اجتماعی ،شدادکامی و
سالمت روانی زنان بیسرپرست تيثیر دارد؟
مواد و روشها
پژوهش حاضر از ندو نیمده آزمایشدی بدا اسدتفاده از طدرح
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل میباشدد .جامعده آمداری
پژوهش حاضر زنان بیسرپرست ت ت پوشش کمیته امداد امدام
خمینی شهرستان کلیبر در سال  1933بودند که از ایدن جامعده،
تعداد  44زن بهصورت نمونهگیری هدفمند با همکاری و تمداس
کارشناسان کمیته امداد خمینی کلیبر بدا جامعده ت دت پوشدش
انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفتند .بهطوریکه تعداد  44نفر
از زنان بهصورت تصادفی در  2گروه ،آزمایش ( 24نفر) و کنترل
( 24نفر) قرار گرفت .به این صورت کده ابتددا پرسشدنامههدا در
اختیار زنان قرار گرفته و بعد از تکمیل پرسشنامهها ،آزمودنیهای
گروه آزمایش ،ت ت درمان پذیرش و تعهد ،بده مددت  2جلسده
قرار گرفته و در مقابل گدروه کنتدرل هدیچ آموزشدی را دریافدت
نکرد .بعد از درمان پذیرش و تعهد ،دوباره پرسشدنامههدا توسدط
زنان تکمیل گردید .بعد از انتخاب گدروههدای نهدایی پدژوهش،
شرکتکنندگان دو گروه در جلسه توجیهی شرکت کردند .در این
جلسه با تشریح اهداف پژوهش ،سعی شد که انگیدزه و موافقدت
الزم مراجعهکنندگان برای شرکت در پژوهش جلب شود.
مالکهای ورود به پژوهش ،عبارت بود از رضایت آگاهانده
به شرکت در جلسات گروهای پژوهش ،کسدب نمدره پدایین در
آزمددون سددنجش شددادکامی ،سددالمت روان دی و امنیددت روانددی-
اجتماعی ،حداقل مدرک ت صیلی دیپلم ،امضاء تعهدنامده کتبدی
حضور مستمر در جلسات و انجام تمرینات و مالکهای خروج از
مطالعه نیز شامل انصراف از ادامه شدرکت در پدژوهش و غیبدت
بیش از دو جلسه بود .بدهمنظدور رعایدت اصدول اخالقدی ،فدرم
رضایت آگاهانه برای همکاری در پژوهش توسط شرکتکنندگان
تکمیل شده و پژوهشگر به مراجعین این اطمینان را داده شد که
کلیه مطالب ارائه شده در جلسات آموزشی و دادههای پرسشدنامه
تکمیلی از طرف آنان نزد پژوهشگران م فوظ خواهد بود.
خالصه محتوای جلسات درمانی پذیرش و تعهتد
فورمن و هربرت (.)2442
جلسه اول با هدف آشنایی و تعیین اهداف و تواف در مدورد
روز و ساعت برگزاری جلسدات و تعهدد بده رازداری و پرهیدز از
انتقاد و نصی ت و ارائه بدازخورد در قالدب تجربیدات شخصدی و
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ارزیابی قرار داده بودند ،مقدار  CVRقابلقبدول برابدر بدا 4/82
است که در این پژوهش میدزان نسدبت روایدی م تدوا ()CVR
برای تمامی هدفها در پروتکل آموزشی بین  4/3تا  1به دسدت
آمددد .همچنددین مقدددار  CVIقابددلقبددول بددا توجدده بدده تعددداد
متخصصین ،برابر با  4/73است .در این پژوهش میزان شداخص
روایی م توا ( )CVRبرای تمامی هدفها در بسته آموزشی بین
 4/3تا  1به دست آمد.
الزم به ذکر است که در پایان هر جلسه ،تکلیفی مرتبط بده
آزمودنیها داده و ابتدای جلسه بعدی ضمن مرور آنها بده آندان
بازخورد سازنده داده شدد .در ادامده بدرای جمدعآوری دادههدای
موردنیاز از پرسشنامه زیر استفاده شد:
پرسشنامه شادکامی :آزمون شدادکامی آکسدفورد کده
توسط آرگیل و لو ( )24تهیه شد ،ابزاری است که بدرای انددازه-
گیری شادکامی مورداستفاده قرار گرفت .این آزمون در کشور ما
توسط علیپور و نورباال ( )25ترجمه شد .این مقیداس دارای 23
ماده میباشد .هر یک از سؤالهای این آزمون دارای  4گزینده
میباشد که از صفر تدا  9نمدره بده خدود اختصدا مدیدهندد.
بنابراین حدداکثر نمدره کدل آزمدون  27اسدت .ایدن آزمدون در
دانشجویان تهران اعتباریابی شد .پایایی آزمون با روش دونیمده
 4/32و از طری همسدانی دروندی و آلفدای کرونبدا  4/39بده
دست آمد .با روش ت لیل عامل  5عامدل از  23سدؤال آزمدون
استخراج شد که  57/1درصد از واریانس کل را تبیین مدیکنندد.
آرگیل و لو ( )24پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونبا 4/34
و پایایی بازآزمایی آن پدس از  7هفتده 4/72گدزارش کدردهاندد.
روایی همزمان این پرسشنامه نیز با بهرهگیری از ارزیابی دوستان
افراد درباره شادی آنان  4/49م اسبه شد .همچنین در پدژوهش
حاضر پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونبا  4/27بده دسدت
آمد.
پرسشنامه سالمت روانی :این آزمون توسط گلددبرگ
( )28ساخته شده و دارای  22سؤال است و به بررسدی سدالمت
عمومی فرد میپردازد که با مقیداس  4تدا  9نمدرهگدذاری شدده
است .در این آزمون اگر فرد در هر زیدر مقیداسهدا از نمدره  8و
درمجمو از نمره  22به باال را به دست مدیآورد بیدانگر عالئدم
مرضی بود .در پژوهش تقوی( )27ضریب پایایی ایدن پرسشدنامه
را از طری اعتبار بازآزمایی  4/72گزارش کرده اسدت .همچندین
در پژوهش حاضر پایدایی پرسشدنامه بده روش آلفدای کرونبدا
 4/31به دست آمد.

پرسشنامه امنیت روانی -اجتماعی :ایدن پرسشدنامه
توسط مازلو ساخته شده است و شامل  82گویه بوده و بهصورت
بلی و خیر تنظیمشده است و نمدره بداال در ایدن پرسشدنامه بده
معنای امنیت روانی -اجتماعی باال است .روایی ایدن پرسشدنامه
توسط متخصصان و کارشناسان تيیید شده است .در تعیین پایایی
این پرسشنامه از روش آلفای کرونبا استفاده شد کده در سدطح
معناداری  4/31تيیید گردید .اعتبدار سدازه آزمدون نیدز بدا روش
همسانی دروندی  4/74بدهدسدتآمدده اسدت( .)22همچندین در
پژوهش حاضر نیز پایدایی پرسشدنامه بده روش آلفدای کرونبدا
 4/23به دست آمد .لذا بعد از تکمیل پرسشنامههدا در راسدتای
تجزیه وت لیل دادهها از روشهای آماری توصدیفی و اسدتنباطی
مناسب استفاده شدد کده در بخدش آمدار توصدیفی ،از م اسدبه
فراوانی ،درصد ،میدانگین ،ان دراف اسدتاندارد و در بخدش آمدار
استنباطی برای تجزیده وت لیدل فرضدیههدای پدژوهش از روش
آماری ت لیدل کوواریدانس بدا بهدرهگیدری از ندرمافدزار آمداری
 SPSS-25استفاده شد.
یافتهها
در این بخش نتایج تجزیه وت لیل دادهها مطرح میشدود .دامنده
سنی شرکتکنندگان در پژوهش  28تا  )M= 58/39( 51سال
بودنددد .سددابقه ازدواج  1تددا  13سددال ( .)M= 41/82میددزان
ت صیالت دیپلم تا کارشناسی (اکثریدت دیدپلم) تعدداد فرزنددان
صفر تدا ( 4اکثریدت  2فرزندد) بدوده اسدت .همچندین در گدروه
آزمایش و کنترل آزمودنیهای سابقه مشاوره خاصدی را دریافدت
نکرده بودند.
نتایج جدول  1نشان میدهد که میانگین نمدرات شدادکامی،
سالمت رواندی و امنیدت رواندی -اجتمداعی در گدروه کنتدرل و
آزمایش در پیشآزمون تقریباً برابر است و نتایج نشان میدهد در
گروه آزمایش و کنترل تفداوت چنددانی بدا یکددیگر ندارندد؛ امدا
میانگین نمرات هر یک از متغیرهای پژوهش در گدروه آزمدایش
نسبت به گروه کنترل بداالتر اسدت .همدانطدور کده در جددول
مشاهده میشود درمان پذیرش و تعهد باعد افدزایش میدانگین
نمرات در متغیر شادکامی و امنیدت اجتمداعی در گدروه آزمدایش
شده است درحالیکه تفاوت چندانی در گروه کنترل وجود نددارد.
همچنین میانگین نمرات متغیر سالمت روانی در گدروه آزمدایش
نسبت به گروه کنترل پدایین اسدت (نمدره بداالتر نشداندهندده
اختالل روانی بیشتر است).
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل
پسآزمون
پیشآزمون
متغیرهای وابسته
گروه کنترل
گروه آزمایش
گروه کنترل
گروه آزمایش
میانگین (ان راف معیار)
میانگین (ان راف معیار)
میانگین (ان راف معیار)
میانگین (ان راف معیار)
)3/12( 59/34
)2/73( 52/25
)4/14( 54/35
)3/41( 52/44
شادکامی
)4/85( 57/94
)4/54( 54/45
)5/88( 57/24
)7/34( 58/34
سالمت روانی
)9/91( 23/5
)4/24( 99/45
)2/53( 94/94
)2/78( 94/44
امنیت روانی -اجتماعی
جدول  .2آزمون معناداری کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن نمرات متغیرها
تعداد میانگین ان راف استاندارد  K-SZسطح معناداری
متغیرها
4/471
1/22
2/84
پیشآزمون امینت روانی -اجتماعی 94/95 44
44/244
1/48
4/47
پسآزمون امینت روانی -اجتماعی 91/54 44
4/821
4/74
7/44
59/87 44
پیشآزمون شادکامی
4/511
4/22
3/22
58/97 44
پسآزمون شادکامی
1 4/12
1/42
8/22
57/95 44
پیشآزمون سالمت روانی
44/23
4/37
4/29
55/87 44
پسآزمون سالمت روانی

آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش معنادار
نیست و از توزیع نرمالی برخوردار است و میتوان از ت لیلهای
پارامتریک (ت لیل کوواریانس) برای آن استفاده کرد.

نتایج جدول  2نشان داد که مقدار سطح معناداری در آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن متغیرها از
 4/45بزرگتر است و لذا توزیع دادهها نرمال است .درواقع

جدول  .3آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
آزمون لوین درجه آزادی  1درجه آزادی 2
متغیرها
92
1
4/43
پیشآزمون امینت روانی -اجتماعی
92
1
4/24
پسآزمون امینت روانی -اجتماعی
92
1
1/28
پیشآزمون شادکامی
92
1
4/444
پسآزمون شادکامی
92
1
1/48
پیشآزمون سالمت روانی
92
1
4/92
پسآزمون سالمت روانی

سطح معناداری
4/78
4/97
4/48
4/34
4/91
4/57

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس روی نمرات پیشآزمون-پسآزمون متغیر امنیت روانی -اجتماعی
منبع تغییرات
p
F
MS
df
SS
4/72
4/47
1/17
1
1/17
پیشآزمون
4/48
9/44
45/24
2
31/84
گروه و پیشآزمون
4/41
8/42
35/85
1
35/85
گروه
14/22
97
554/72
خطا
44
44992/41
کل

در جدول  4آزمون کوواریانس تدک متغیدره بدرای مقایسده
امنیت روانی -اجتماعی در بین گروه آزمایش و کنترل بکار برده
شد .جهت بررسی همگنی رگرسیون و فقدان تعامل بین گروهها
با نمرات پیشآزمون ،مفروضه یکسانی شیب رگرسدیون بررسدی
شد و با توجه به نتایج این فرض مورد تائید قدرار گرفدت .نتدایج

در جدول  9بر اساس آزمون لدوین و عددم معنداداری بدرای
متغیرهای امینت روانی -اجتماعی ،شدادکامی و سدالمت رواندی
شرط برابری واریانسهدای بدینگروهدی رعایدت شدده اسدت و
گروهها دارای تجانس میباشند و میتوان از ت لیل کوواریدانس
استفاده کرد.
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ازاین رو میتوان نتیجه گرفت کده درمدان پدذیرش و تعهدد ،بدر
امنیت روانی -اجتماعی زنان بیسرپرست تيثیر دارد.

ت لیل حاکی از این است که بدا کنتدرل اثدر پدیشآزمدون در دو
گروه کنترل و آزمایش ،تيثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بدر
نمره پسآزمون متغیر امنیدت رواندی -اجتمداعی معندادار اسدت.

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس روی نمرات پیشآزمون-پسآزمون متغیر شادکامی
منبع تغییرات
p
F
MS
df
SS
4/42
9/11
292/72
1
292/72
پیشآزمون
4/48
2/33
291/43
2
482/33
گروه و پیشآزمون
4/44
4/99
991/32
1
991/32
گروه
78/82
97
2295/82
خطا
44
194445/41
کل

حاکی از این است که با کنترل اثر پیشآزمون در دو گروه کنترل
و آزمایش ،تيثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نمره
پسآزمون متغیر شادکامی معنادار است ( .)P<0.05ازاینرو می-
توان نتیجه گرفت که درمان پذیرش و تعهد ،بر شادکامی زنان
بیسرپرست تيثیر دارد.

در جدول  5آزمون کوواریانس تک متغیره برای مقایسه
شادکامی در بین گروه آزمایش و کنترل بکار برده شد .جهت
بررسی همگنی رگرسیون و فقدان تعامل بین گروهها با نمرات
پیشآزمون ،مفروضه یکسانی شیب رگرسیون بررسی شد و با
توجه به نتایج این فرض مورد تائید قرار گرفت .نتایج ت لیل

جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس روی نمرات پیشآزمون-پسآزمون متغیر سالمت روانی
منبع تغییرات
p
F
MS
df
SS
4/77
4/42
1/21
1
1/21
پیشآزمون
4/47
2/78
53/24
2
112/42
گروه و پیشآزمون
4/49
4/75
149/91
1
149/91
گروه
21/71
97
249/99
خطا
44
124233/41
کل

و تعهد بر امنیت روانی اجتمداعی ،شدادکامی و سدالمت رواندی
زنان بیسرپرست بود.
نتایج حاصل از یافتههای پژوهش نشان داد؛ درمان پدذیرش
و تعهد بر امنیت روانی -اجتماعی زنان بیسرپرست تديثیر دارد و
باع افزایش امنیت روانی -اجتماعی زنان میشود .این یافته بدا
نتایج پژوهشهای( )18 ,15همسویی دارد .بهطوریکه جدانکین
نشان داد که پذیرش و تعهد ممکن اسدت بده مدردم در تعددیل
الگوهای رفتاری منفی و افکار خودکار کمک نماید و این امر نیز
منجر به تنظیم رفتارهای مثبدت مدرتبط بدا سدالمتی مدیشدود.
درواقع درمان پذیرش و تعهد نقش اساسی در بهبدود رفتارهدای
مثبت زنان دارد .در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد به افراد امکان میدهد که در وهله اول
به تغییر روابط با تجارب درونیشان ،کداهش اجتنداب تجربدی و
افزایش انعطاف پذیرش و افزایش عمل در مسدیرهای ارزشدمند

در جدول  8آزمون کوواریانس تدک متغیدره بدرای سدالمت
روانی در بین گروه آزمایش و کنترل بکار برده شد .جهت بررسی
همگندی رگرسدیون و فقدددان تعامددل بدین گددروههددا بددا نمددرات
پیشآزمون ،مفروضه یکسانی شیب رگرسیون بررسدی شدد و بدا
توجه به نتایج این فرض مورد تائید قدرار گرفدت .نتدایج ت لیدل
حاکی از این است که با کنترل اثر پیشآزمون در دو گروه کنترل
و آزمایش ،تديثیر درمدان مبتندی بدر پدذیرش و تعهدد بدر نمدره
پسآزمون متغیر سالمت روانی معنادار است .ازایدنرو مدیتدوان
نتیجه گرفت که درمان پذیرش و تعهد ،بر سالمت رواندی زندان
بیسرپرست تيثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان اثربخشی درمان پذیرش
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هدف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،کاهش اجتناب تجربدی و
افزایش انعطافپذیری روانشناختی از طری پذیرش احساسدات
ناخوشایند غیرقابدل اجتنداب و پریشدان کنندده مانندد اضدطراب،
پرورش ذهدن آگداهی و مشدخص کدردن ارزشهدای شخصدی
مرتبط با اهداف رفتاری اسدت .درواقدع رویکردهدای مبتندی بدر
پذیرش ،بجای تيکید بر کاهش اضطراب ،تمایل به تجربده آن را
پددرورش مددیدهنددد و قددرار گددرفتن در معددرض ایددن احساسددات
ناخوشایند را از راه مشخص کردن ارزشها و ارتباط دادن رفتدار
با ارزشها و اهداف شخصی تسهیل میکنند.
در رابطه با متغیر سالمت روانی نیز نتایج احصدائی تصدریح
نمود؛ درمان پذیرش و تعهد بر سالمت روانی زنان بیسرپرسدت
تيثیر دارد و باع بهبود سالمت روانی زنان میشود .این یافته با
نتایج پژوهشهای ( )29 ,8همسویی دارد .بهطوریکه هارتلی در
پژوهشی نشان داد کده افدرادی کده درمدان پدذیرش و تعهدد را
دریافت کرده بودند ،از افسردگی کمتری برخوردار بودند .درواقدع
درمان پذیرش و تعهد میزان سالمت روانی زنان را بهبدود مدی-
بخشد و توجه به این درمان نقش مهمی در زندگی دارد .بنابراین
پذیرش و تعهد بهعنوان توجه به زمان حال میتواندد بسدیاری از
مشکالت زنان را کاهش دهد .همچنین شجائیان()29در مطالعده
دیگری گزارش کرد که درمان تعهد و پذیرش بر امید به زنددگی
و سالمت روانی زنان مؤثر است .درواقع با بدهکدارگیری درمدان
تعهد و پذیرش سطح امید به زندگی و سالمت روانی زنان بهبود
مییابد .در تبیین کدارایی درمدان مبتندی بدر پدذیرش در متغیدر
سالمت روانی ،میتوان گفت که مطداب نظریدههدای مربوطده،
تغییرات در زمینه مشکالت برای زنان بیسرپرست هنگدامی ر
میدهد که زنان به رویدادهای خصوصی درونیشدان همدراه بدا
ناهمجوشی فراینددهایی واکدنش نشدان دهندد .درنهایدت ،ایدن
ناهمجوشی ،افکار منفی در مورد زنددگیشدان را کداهش داده و
پذیرش را افزایش میدهد ،بهطوریکه ماهیدت منفدی و فراگیدر
الگوی روابط و رفتارها کاهش مییابد .افدزایش در ناهمجوشدی
شناختی و پذیرش ،عالوه بر اینکه مدیتواندد از طرید کداهش
نشانههای اضطرابی و نگرانی ،به سدازگاری بدا شدرایط زنددگی
کمک نماید ،احتماالً به آنهدا کمدک مدیکندد تدا مشداهدهگدر
واکنشهای رابطهای منفی باشند و بنابراین از الگوی اجتنداب و
رفتارهای متعارض خال شوند.
از م دودیتهای این پژوهش ،ویژگی اجتماعی و فرهنگدی
جامعه و مالحظاتی است که ایجاب میکند افدراد در بسدیاری از
موارد بهویدژه در زمیندههدایی مانندد سدالمت رواندی یدا امنیدت

بپردازند .تغییر روابط با تجارب درونی شامل وسدعت بخشدیدن و
وضوح آگاهی درونی است .بهعالوه بر تقویت یدک رابطده غیدر
قضاوتی و مشتاقانه با تجارب تيکیدد مدیشدود ،عددم قضداوت و
انعطافپذیری میتواند در افزایش امنیت روانی مفید واقع گدردد.
درواقع فردی که در پاسخهای رفتاری ،شناختی و هیجانی خدود
انعطاف داشته باشد با بهبود سدالمت رواندی روبده رو مدیشدود.
درمان پذیرش و تعهد از طرید عدواملی مانندد پدذیرش بددون
قضاوت ،بودن در ل ظه حال ،کنار آمدن با تجارب درونی بددون
اجتناب ،سرکوب و یا تالش بدرای تغییدر آنهدا ،بهبدود تنظدیم
هیجان با مکانیسم هایی مانند آسیبپذیری برای هیجانات منفی
بهبود میبخشد و افدراد دارای امنیدت رواندی -اجتمداعی پدایین
نیازمند راهبردهایی هستند تا بتوانند سازگاری و توان مقابله خود
را حفظ کنند ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به این افراد کمک
میکند تا خود را آسیبدیده و یا بددون امیدد احسداس نکنندد و
زندگی برایشان دارای معنا و ارزش شود .بهطدورکلی ،در درمدان
مبتنی بر پذیرش و تعهد تمرینهدای تعهدد رفتداری بده همدراه
تکنیکهای گسلش و پذیرش و نیز ب های مفصدل پیرامدون
ارزشها و اهداف فرد و لزوم تصریح ارزشها ،منجر به افدزایش
امنیت روانی -اجتماعی میشود.
در ادامه نیز نتدایج نشدان داد؛ درمدان پدذیرش و تعهدد بدر
شادکامی زنان بیسرپرست تيثیر دارد و باع افزایش شدادکامی
زنان میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای( ،)21 ,18مطابقدت
دارد .هاولز ،ایوتزن و ایروئا اوروسا در پژوهشی با عندوان درمدان
پذیرش و تعهد بر شادکامی در زنان گزارش کردندد کده درمدان
پذیرش و تعهد بر شادکامی و مطلوبیت اجتماعی زنان تديثیر دارد
و جنبددههددای مثبددت سددالمت را در آنهددا بهبددود مددیبخشددد.
به طوریکه درمان پذیرش و تعهد میتواند میزان شادکامی زنان
را افزایش دهد .بنابراین توجه به درمان پدذیرش و تعهدد نقدش
اساسی در کیفیت زندگی زنان دارد .در تبیدین یافتدههدای فدوق
میتوان گفت که در درمان پذیرش و تعهد تيکید اصلی بدر روی
قبول واقعیت ،پذیرش مسئولیت و زمان حال است .لذا مشاور بده
مراجع کمک میکند تا رفتدارش را مدورد ارزیدابی قدرار دهندد و
ببینند که آیا این رفتار برای آنها کاربردی و مفید مدیباشدد یدا
خیر و برای انجام رفتارهای بهتر برنامهای واقعبینانه تنظیم کند.
لذا برای آنکه به اهداف خود برسدند ،بایدد بده انجدام آن طدرح
متعهد باشند .پس مادران با توجه به مشکالتی کده دارندد ،بایدد
بتوانند پرتالش و سخترو باشند تا به اهدداف و نیازهدای خدود
ازجمله شادی و نشاط برسند .در تبیینی دیگر میتوان گفت کده
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 قدرت مقابلهی مدؤثر آندان در،سطح سالمتی و کاهش نگرانی
 لذا چنین آموزشهای.برابر تنشها و فشارهای روانی بهبود یابد
میتواند موجبات رشد ابعاد امنیت و امنیدت اجتمداعی را فدراهم
کند به همین جهدت پیشدنهاد مدیشدود ایدن ندو آمددوزشهدا
 لذا در یک نگاه عملیداتی نیدز بده.بهصورت مستمر انجام پذیرد
متصدیان پیشنهاد میشود در جلسات درمان واقعی صرفنظدر از
دیدگاه نظری یا سبک مشاورهای و درمانی اتخاذشده بدهمنظدور
 طرحی برای افدزایش پدذیرش و،بهینهسازی درمان این اختالل
.زندگی مبتنی بر ارزش مراجعین مدنظر قرار گیرد

.اجتماعی م افظه کار باشند و بخواهند خود را خوب جلوه دهندد
این امر بهویژه دربارۀ پدژوهش حاضدر کده از یدکسدو در آن از
مقیاسهای خود گزارشدهی استفاده شدده و از سدوی دیگدر در
م یطی کوچکی مثل کمیته امداد به اجرا درآمده بیشدتر صدادق
 همچنین این پژوهش فقدط بدر روی زندان بدیسرپرسدت.است
ت ت پوشش کمیته امداد شهرستان کلیبر انجدام گرفتده لدذا در
تعمیم نتایج به سایر زنان و ارگانهدای دیگدر دارای م ددودیت
.میباشد
بنابراین با توجه به یافتههدای پدژوهش در بخدش وضدعیت
سالمت و شادکامی زنان پیشدنهاد مدیشدود؛ نهادهدای مسدئول
شرایط مداخلههای روانشناختی رایگان از جمله درمان پذیرش و
 فرهنگدی مناسدب، آموزشی،تعهد همراه با حمایتهای اقتصادی
را برای این خانوادهها فراهم آورند تا زنان بیسرپرست در ادراک
 همچندین. ارزیابی مثبتدی داشدته باشدند،وضعیت اجتماعی خود
پیشنهاد میشود مراکز مشاوره و مددکاری برنامههای آموزشدی
 افزایش مهارتهدای زنددگی و،مناسبی در جهت توانمندسازی
 اجتماعی تدارک بینند تا ضدمن افدزایش-افزایش امنیت روانی

تقدیر و تشکر
در پایددان بددر خددود الزم مددیدانددیم بدددینوسددیله از همدده
شرکتکنندگان در پژوهش بهخصو کمیته امداد امام خمیندی
 نهایدت،ره شهرستان کلیبر که ما را در این پژوهش یاری کردند
.تشکر را داشته باشیم
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