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Abstract
Introduction: University students have a lot of problems in the field of adjustment especially social and health adjustment. Therefore, present research aimed to
investigate the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment
on social and emotional adjustment of nursing students.
Methods: This research was carried out as a semi-experimental, with a pre-test
and post-test design. The statistical population included all nursing students of Islamic Azad University of Pishva branch in 2015-16 academic year. 40 nurses were
selected by voluntary sampling method and randomly assigned to two equal groups.
The experimental group experienced 8 sessions of 90 minutes of education by group
therapy based on acceptance and commitment. Groups completed the dimensions of
social and health adjustment of Bell’s adjustment questionnaire. Data were analyzed
using SPSS19 and by multivariate analysis of covariance method.
Results: The findings showed there was a significant difference between experimental and control groups in the social and health adjustment. In the other words,
group therapy based on acceptance and commitment significantly led to improve the
social and health adjustment of nursing students (P≤0/05).
Conclusion: The results are due to the importance of group therapy based on
acceptance and commitment on increasing social and health adjustment of nursing
students. Therefore, it is suggested that counselors and therapists improve the dimension of adjustment especially social and health adjustment using group therapies
based on acceptance and commitment.
Keywords: Group Therapy, Acceptance and Commitment, Social Adjustment,
Health Adjustment, Nursing Students
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چکیده
مقدمه :دانشجويان مشکالت زيادی در زمینۀ سازﮔاری بهويژه سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی دارند .بنابراين،
پژوهﺶ ﺣاﺿر با هدف بررسی اﺛربﺨشی ﮔروه درمانی مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بر سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی
دانشجويان پرستاری انجام شد.

ﮔروه پرستاری ،دانشکدة پرستاری

روش کار :اين پژوهﺶ بهصورت نیمه آزمايشی با طرح پیﺶآزمون و پﺲآزمون انجام شد .ﺟامﻌۀ آماری
شامﻞ همۀ دانشجويان رشتۀ پرستاری دانشﮕاه آزاد اسالمی واﺣد پیشوا در سال تﺤﺼیلی  1394-95بود .در
مجموع  40پرستار با روش نمونهﮔیری داوطلﺒانه انتﺨاب و بهروش تﺼادﻓی در دو ﮔروه مﺴاوی ﺟايﮕﺰين شدند.
ﮔروه آزمايﺶ ،هشﺖ ﺟلﺴۀ  90دﻗیقهای با روش ﮔروهدرمانی مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد آموزش ديد .ﮔروهها ابﻌاد
سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی پرسﺶنامۀ سازﮔاری ب ِﻞ را تکمیﻞ ﮐردند .دادهها به ﮐمﮏ نرماﻓﺰار  SPSSويرايﺶ
 19و با روش تﺤلیﻞ ﮐوواريانﺲ چندمتﻐیری تﺤلیﻞ شدند.
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یافتهها :ياﻓتهها نشان داد بین ﮔروههای آزمايﺶ و ﮐنترل در سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی تفاوت مﻌناداری
وﺟود داشﺖ .به عﺒارت ديﮕر ﮔروهدرمانی مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بهصورت مﻌناداری ،باعﺚ بهﺒود سازﮔاری
اﺟتماعی و بهداشتی دانشجويان پرستاری شد ).(P≥0/05
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نتیجهگیری :نتايﺞ ﺣاﮐی از اهمیﺖ ﮔروهدرمانی مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بر اﻓﺰايﺶ سازﮔاری اﺟتماعی و
بهداشتی دانشجويان پرستاری بود .بنابراين پیشنهاد میشود مشاوران و درمانﮕران برای بهﺒود ابﻌاد سازﮔاری
بهويژه سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی از ﮔروه درمانی مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد استفاده ﮐنند.
واژههای کلیدی :ﮔروه درمانی ،پذيرش و تﻌهد ،سازﮔاری اﺟتماعی ،سازﮔاری بهداشتی ،دانشجويان پرستاری

مقدمه

دانشﮕاهها همهساله دانشجويان ﺟديدی را پذيرش
و دانشجويانی را ﻓارغالتﺤﺼیﻞ میﮐنند [ .]1سازﮔاری
) (Adjustmentدانشجويان بهﺧاطر دورشدن از ﺧانواده و
ﻗرارﮔرﻓتن در موﻗﻌیتی ﺟديد ﮐاهﺶ میيابد .میان دانشجويان
ﻓشار روانی بر دانشجويان پرستاری بیشتر اسﺖ .چون عالوه
بر مﺴاﺋﻞ باﻻ اين اﻓراد در آيندهای نﺰديﮏ ،مﺴﺌول مراﻗﺒﺖ
از سالمﺖ بیماراناند ﮐه اين امر ﺧود نیاز به سازﮔاری باﻻيی
دارد [ .]2سازﮔاری بهعنوان تالش برای مهار موﻗﻌیﺖهای
بالقوه استرسزا تﻌريﻒ میشود و روشی اسﺖ ﮐه بهوسیلۀ آن،
ﻓرد ﺧود را با مﺤیﻂ و مﺤیﻂ را با ﺧود سازﮔار ﮐرده و باعﺚ
تقويﺖ سالمﺖ ﺟﺴمانی و روانی ﺧود میشود [ .]3سازﮔاری
بهمﻌنای ﺧاص ،دارای ابﻌاد روانی ـ اﺟتماعی و لذتبردن
از روابﻂ بینﻓردی و دسﺖيابی به هدفهای شﺨﺼی اسﺖ
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

[ .]4سازﮔاری بهمﻌنای عام ،همۀ راهﺒردهای ادارهﮐردن
موﻗﻌیﺖهای استرسزا در زندﮔی اعﻢ از تهديدهای واﻗﻌی و
ﻏیرواﻗﻌی اسﺖ ﮐه ﻓرد در اين ﻓرايند از نیروها و ﺣمايﺖهای
ﺧود و ديﮕران استفاده میﮐند [ .]5از مهمترين ابﻌاد سازﮔاری
میتوان به ابﻌاد سازﮔاری اﺟتماعی )(Social Adjustment
و سازﮔاری بهداشتی ) (EmotionalAdjustmentاشاره ﮐرد
[ .]6سازﮔاری اﺟتماعی بهمﻌنی میﺰان توازن و هماهنﮕی
نیازها و ﺧواستههای ﻓرد اسﺖ با مناﻓﻊ و ﺧواستههای ﮔروهی
ﮐه در آن زندﮔی میﮐند .سازﮔاری بهداشتی بهمﻌنای
سازﮔاری ﻓرد با مﺤیﻂ بهداشتی اسﺖ ﮐه بهطور ويژه با
بیماریهای ﺟﺴمی و روانی و در ﮐﻞ با سالمتی مرتﺒﻂ اسﺖ
[.]7
دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396
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با توﺟه به دشواری سازﮔاری ،اﺣﺴاس نیاز میشود ﮐه
با روشهای درمانی مناسﺐ اﻗدام به بهﺒود سازﮔاری شود.
يکی از روشهای مﺆﺛر در بهﺒود سازﮔاری ،روش ﮔروهدرمانی
مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد )Acceptance and Commitment
 (Therapy: ACTاسﺖ [ .]8در روش درمان مﺒتنی بر
پذيرش و تﻌهد برﺧالف بﺴیاری از روشهای درمانی ﮐه بر
ﮐاهﺶ يا ﮐنترل عالﺋﻢ بیماری تاﮐید میشود ،بر اﻓﺰايﺶ
پذيرش واﮐنﺶهای منفی )مﺜﻞ اﻓکار و هیجانهای منفی( در
زمانی ﮐه تﻐییر مﺴتقیﻢ آنها امکانپذير نیﺴﺖ ،تاﮐید میشود
روش درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد مﻌتقدند
[ .]9پیروان
ِ
ﮐه شناﺧﺖ اﻓکار و هیجانها بايد در باﻓﺖ مفهومی رويدادها
انجام شود .به همین دلیﻞ برﺧالف روشهای شناﺧتی
رﻓتاری ﮐه شناﺧﺖها و باورهای ناﮐارآمد را اصالح میﮐنند تا
هیجانها و رﻓتارها اصالح شوند در درمان مﺒتنی بر پذيرش
و تﻌهد ﻓرد ياد میﮔیرد در ﮔام اول اﻓکار و هیجانهای ﺧود
را بﭙذيرد ،در اينجا و اﮐنون زندﮔی ﮐند و انﻌﻄافپذيری
بیشتری داشته باشد [ .]10درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد
به اﻓراد برای برﺧورداری از زندﮔیای رﺿايﺖبﺨﺶتر ﺣتی با
وﺟود اﻓکار ،عواطﻒ و اﺣﺴاسات نامﻄلوب تاﮐید میﮐند [.]11
بﺴیاری از درمانﮕران به درمانجو ﮐمﮏ میﮐنند تا در پايان
دورة درمان از نﻈر هیجانی اﺣﺴاس بهتری داشته باشد .اما
درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد صراﺣتاً بر زندﮔی بهتر تمرﮐﺰ
دارد ،صرف نﻈر از اينکه زندﮔی بهتر با اﺣﺴاس بهتر همراه
باشد يا نﺒاشد .ﮔاهی زندﮔی بهتر عم ً
ال مﺴتلﺰم اﺣﺴاس درد
اسﺖ .اﮔر اﺣﺴاس درد منجر به زندﮔی بهتر شود ،درمان
مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد تالش میﮐند مهارتهای ﻻزم برای
ايجاد درد را ﻓراهﻢ ﮐند [ .]12درمانهای ﮔروهی از چند
ﺟنﺒه اهمیﺖ دارند .برای مﺜال نیاز به لیﺴﺖ انتﻈار طوﻻنی
برای آموزش را ﮐاهﺶ میدهند ،درمانﮕر میتواند از زمان
ﺧود بهتر و بهینهتر استفاده ﮐند و ﻗرار ﮔرﻓتن در مﺤیﻂ
ﮔروهی برای بیماران تجربۀ يکﺴان بودن ،الﮕوﮔیری و ﺣمايﺖ
از همﺴاﻻن را ﻓراهﻢ میآورد [.]13
نتايﺞ پژوهﺶها ﺣاﮐی از تﺄﺛیر درمان مﺒتنی بر پذيرش
و تﻌهد بر سازﮔاری و ابﻌاد آن اسﺖ .برای مﺜال ،پودار و
همکاران ) (2015ﺿمن بررسی تﺄﺛیر درمان مﺒتنی بر
نوﺟوانان مﺒتال به اﺧتالل
پذيرش و تﻌهد بر والدين ﮐودﮐان و
ِ
اوتیﺴﻢ به اين نتیجه رسیدند ﮐه اين شیوة درمانی باعﺚ
ﮐاهﺶ اﺿﻄراب و اﻓﺴردﮔی و اﻓﺰايﺶ انﻌﻄافپذيری شناﺧتی
و ﮐیفیﺖ زندﮔی والدين میشود [ .]14وايتینﮓ و همکاران
) (2012ﺿمن پژوهشی با عنوان ارزيابی امکانپذيری درمان
مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد در بهﺒود سازﮔاری روانشناﺧتی
اﻓراد ،پﺲ از آسیﺐ شديد مﻐﺰی به اين نتیجه رسیدند ﮐه
اين شیوة درمانی باعﺚ بهﺒود سازﮔاری روانشناﺧتی آنان
شد [ .]15در پژوهشی ديﮕر وايتینﮓ و همکاران )(2012
ﺿمن بررسی درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد برای بهﺒود
سازﮔاری روانشناﺧتی بیماران پﺲ از آسیﺐ شديد مﻐﺰی
ﮔﺰارش ﮐردند ﮐه درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بهﮔونهای
مﻌنادار باعﺚ بهﺒود سازﮔاری روانشناﺧتی آنان شد [.]16
همﭽنین سﻌیدی و ﺧلﻌتﺒری ) (1394ﺿمن پژوهشی با
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عنوان اﺛربﺨشی درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بر سازﮔاری
و ﮐیفیﺖ زندﮔی مﻌلوﻻن تﺤﺖ پوشﺶ بهﺰيﺴتی به اين نتیجه
رسیدند ﮐه اين شیوة درمانی بر سازﮔاری ،ﮐیفیﺖ زندﮔی ،ابﻌاد
سازﮔاری )سازﮔاری در ﺧانه ،سازﮔاری بهداشتی ،سازﮔاری
عاطفی ،سازﮔاری شﻐلی و سازﮔاری اﺟتماعی( و ابﻌاد ﮐیفیﺖ
زندﮔی )سالمﺖ ﺟﺴمانی ،سالمﺖ روانی ،سالمﺖ مﺤیﻂ و
روابﻂ اﺟتماعی( تﺄﺛیر مﻌناداری داشﺖ [ .]17در پژوهشی
ديﮕر نريمانی و همکاران ) (1392ﺿمن مقايﺴۀ اﺛربﺨشی
درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد با آموزش تنﻈیﻢ هیجان بر
سازﮔاری دانﺶآموزان مﺒتال به اﺧتالل رياﺿی به اين نتیجه
رسیدند ﮐه درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد و آموزش تنﻈیﻢ
هیجان باعﺚ بهﺒود سازﮔاری اﺟتماعی ،عاطفی و تﺤﺼیلی
دانﺶآموزان شده اسﺖ و تﺄﺛیر درمان مﺒتنی بر پذيرش و
تﻌهد بیشتر از آموزش تنﻈیﻢ هیجان بود [.]18
از يﮏ سو از آشکارترين مﺴاﺋلی ﮐه ذهن هر دانشجويی
)از ﺟمله دانشجويان رشتۀ پرستاری( را بهﺧود مشﻐول
میﮐند ،مﺴﺌلۀ سازﮔاری اسﺖ و از سوی ديﮕر دانشجويان
پرستاری در آيندهای نﺰديﮏ مﺴﺌول مراﻗﺒﺖ از بیماراناند.
لذا بﺤﺚ سازﮔاری آنان اهمیﺖ مﻀاعفی دارد .همﭽنین
مﺴﺌلۀ سازﮔاری دانشجويان ،بر ديﮕر مﺴاﺋﻞ مﺜﻞ سالمﺖ
روانی ،انﻀﺒاط ﮐاری ،روابﻂ اﺟتماعی و ﻏیره تﺄﺛیر ﮔذاشته
و ﺣتی باعﺚ اﻓﺖ تﺤﺼیلی آنان میشود .در نتیجه بايد
دنﺒال راهکارهايی برای بهﺒود سازﮔاری آنان بهويژه سازﮔاری
اﺟتماعی و بهداشتی بود .بنابراين با توﺟه به اهمیﺖ سازﮔاری
بهويژه در دانشجويان پرستاری ،همﭽنین مﺤدود بودن
پژوهﺶ در اين زمینه و تﺄﺛیر ﮔروهدرمانی مﺒتنی بر پذيرش
و تﻌهد در بهﺒود ويژﮔیهای روانشناﺧتی ،اين پژوهﺶ با
هدف بررسی اﺛربﺨشی ﮔروهدرمانی مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد
بر سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی دانشجويان پرستاری انجام
شد.

روش کار

پژوهﺶ ﺣاﺿر بهصورت نیمه آزمايشی با طرح پیﺶآزمون
و پﺲآزمون با ﮔروههای آزمايﺶ و ﮐنترل انجام شد .ﺟامﻌۀ
آماری شامﻞ همۀ دانشجويان رشتۀ پرستاری دانشﮕاه آزاد
اسالمی واﺣد پیشوا در سال تﺤﺼیلی  1394-95بود ﮐه
همۀ آنها بومی يﻌنی ساﮐن شهر تهران و شهرستانهای
استان تهران بودند .ﺣجﻢ نمونه برای هر زيرﮔروه مشابه با
پژوهﺶ نريمانی و همکاران ) 20 (1392نفر برای هر زير
ﮔروه ) 20نفر ﮔروه آزمايﺶ و  20نفر ﮔروه ﮐنترل( در نﻈر
ﮔرﻓته شد [ .]18در اين پژوهﺶ دانشجويان پرستاری با روش
نمونهﮔیری داوطلﺒانه انتﺨاب و بهصورت تﺼادﻓی در دو ﮔروه
مﺴاوی )هر ﮔروه  20نفر( ﺟايﮕﺰين شدند .برای اين منﻈور
به هر ﻓرد شمارهای از  1تا  40اﺧتﺼاص داده شد ،سﭙﺲ
بهصورت تﺼادﻓی و براساس ﻗرعهﮐشی به دو ﮔروه آزمايﺶ و
ﮐنترل تقﺴیﻢ شدند .مﻌیارهای ورود به مﻄالﻌه شامﻞ داشتن
سالمﺖ ﺟﺴمانی ،امﻀای رﺿايﺖنامۀ شرﮐﺖ در پژوهﺶ،
مﺼرفنکردن داروهای روانپﺰشکی و رخندادن اتفاقهای
تنﺶزا مﺜﻞ طالق ،مرگ عﺰيﺰان و ﻏیره در شﺶ ماه ﮔذشته
دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396
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به پاسخ بله نمرة يﮏ ،ﺧیر نمرة صفر و در برﺧی ديﮕر از
سﺆالها به پاسخ ﺧیر نمرة يﮏ وپاسخ بله نمرة صفر تﻌلﻖ
ﮔرﻓﺖ .همﭽنین به پاسخ نمیدانﻢ نمرهای تﻌلﻖ نﮕرﻓﺖ .نمرة
هر بﻌد با مجموع نمرة سوالهای آن بﻌد به دسﺖ میآيد،
لذا دامنۀ نمرات هر بﻌد بین  0تا  32اسﺖ و نمرة باﻻتر
به مﻌنای سازﮔاری ﮐمتر و بالﻌکﺲ نمرة پايینتر بهمﻌنای
سازﮔاری بیشتر اسﺖ .بﻞ) (1961ﺿمن تﺄيید روايی مﺤتوايی
ابﺰار ،پايايی ابﻌاد سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی را با روش
آلفای ﮐرونﺒاخ به ترتیﺐ  0/67و  0/62ﮔﺰارش ﮐرد [.]6
ذاﮐر دولﺖآبادی ) (1394پايايی ابﻌاد سازﮔاری اﺟتماعی و
بهداشتی را با روش آلفای ﮐرونﺒاخ به ترتیﺐ  0/88و 0/81
ﮔﺰارش ﮐرد [.]20

بود .مﻌیارهای ﺧروج از مﻄالﻌه بیﺶ از يﮏ ﺟلﺴه ﻏیﺒﺖ و
تکمیﻞ پرسﺶنامهها بهصورت ناﻗﺺ بود .روند اﺟرای پژوهﺶ
به اين صورت بود ﮐه پﺲ از اﺧذ مجوزهای ﻻزم از دانشﮕاه
آزاد اسالمی واﺣد ﮔرمﺴار از مﻌاون دانشﮕاه آزاد اسالمی
واﺣد پیشوا اﺟازة پژوهﺶ و همکاری با پژوهشﮕر ﮔرﻓته
شد .سﭙﺲ به دانشکدة پرستاری مراﺟﻌه ﮐردند و تﺒلیﻐات
ﻻزم برای ﺛﺒﺖنام در دورة آموزشی انجام شد .در نهايﺖ از
متقاﺿیان ﺛﺒﺖنام ﮐردند و پﺲ از بیان هدف پژوهﺶ ،بیان
رعايﺖ اصﻞ رازداری و مﺤرمانهماندن اطالعات شﺨﺼی و
درياﻓﺖ رﺿايﺖنامۀ شرﮐﺖ در پژوهﺶ ،نمونهها به دو ﮔروه
مﺴاوی تقﺴیﻢ شدند.
ﮔروه آزمايﺶ هشﺖ ﺟلﺴۀ  90دﻗیقهای به شیوة ﮔروهی
با روش درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد آموزش ديدند و
ﮔروه ﮐنترل در لیﺴﺖ انتﻈا ِر آموزش ﻗرار ﮔرﻓﺖ .به عﺒارت
ديﮕر ﮔروه ﮐنترل هیﭻ آموزشی درياﻓﺖ نکرد و اعﻀای آن
منتﻈر ماندند تا در صورت تﺄﺛیر روش ﮔروهدرمانی مﺒتنی
بر پذيرش و تﻌهد با اين روش آموزش بﺒینند .مﺤتوای
ﺟلﺴات درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد به تفکیﮏ ﺟلﺴات
به شرح زير اسﺖ .در ﺟلﺴۀ اول ﺿمن اﺟرای پیﺶآزمون به
برﻗراری رابﻄۀ درمانی با مراﺟﻌان پرداﺧته شد .در ﺟلﺴۀ دوم
آشنايی با مفاهیﻢ تﻌهدپذيری ،ايجاد بینﺶ نﺴﺒﺖ به مشکﻞ
و بهچالﺶﮐشیدن اﻓکار و اﺣﺴاسات منفی آموزش داده شد.
در ﺟلﺴۀ سوم ،آشنايی با مشکالت و نارﺣتیهای ناشی از
اﻓکار و اﺣﺴاسات منفی و امیدواری ﺧالﻗانه آموزش داده شد.
در ﺟلﺴۀ چهارم ايجاد پذيرش و ذهنآﮔاهی بهواسﻄۀ رها
ﮐردن تالش برای ﮐنترل و ﺟداسازی شناﺧتی و هیجانی
آموزش داده شد .در ﺟلﺴۀ پنجﻢ ،زندﮔی ارزشمدار ،اهمیﺖ
آن و تﺄﺛیرش بر زندﮔی آموزش داده شد .در ﺟلﺴۀ ششﻢ،
انتﺨاب اهداف واﻗﻊبینانه ،موانﻊ ،ارزيابی و اهمیﺖ آنها آموزش
داده شد .در ﺟلﺴۀ هفتﻢ ،تﺼريﺢ ارزشها ،اعمال ،درﮔیری با
اشتیاق و تﻌهد آموزش داده شد .در ﺟلﺴۀ هشتﻢ ،مفهومبودن
و اهمیﺖ آن آموزش داده شد ،سﭙﺲ مﻄالﺐ ﺟمﻊبندی و
پﺲآزمون اﺟرا شد .ﻻزم به ذﮐر اسﺖ ﮐه در پايان هر ﺟلﺴه،
تکالیفی برای مراﺟﻌان درنﻈر ﮔرﻓته شد و در ابتدای ﺟلﺴۀ
بﻌد مرور و به آنها بازﺧورد سازنده داده شد [.]19

دادهها در سﻄﺢ توصیفی با استفاده از شاﺧﺺهای ﮔرايﺶ
مرﮐﺰی و پراﮐندﮔی و در سﻄﺢ استنﺒاطی با استفاده از تﺤلیﻞ
ﮐوواريانﺲ چندمتﻐیری تﺤلیﻞ شدند .برای اين منﻈور از
نرماﻓﺰار  19-SPSSدر سﻄﺢ مﻌناداری  P>0/05استفاده شد.

یافتهها
آزمودنیهای پژوهﺶ  40دانشجوی پرستاری ) 20نفر
ﮔروه آزمايﺶ و  20نفر ﮔروه ﮐنترل( بودند ،چنانﮐه در ﮔروه
آزمايﺶ چهار پﺴر ) (%20و  16دﺧتر ) (%80و در ﮔروه
ﮐنترل پنﺞ پﺴر ) (%25و  15دﺧتر ) (%75وﺟود داشﺖ.
همﭽنین در ﮔروه آزمايﺶ  12نفر سال اول ) ،(%60پنﺞ نفر
سال دوم ) ،(%25يﮏ نفر سال سوم ) ،(%5دو نفر سال چهارم
) ،(%10در ﮔروه ﮐنترل  13نفر سال اول ) ،(%65چهار نفر
سال دوم ) ،(%20دو نفر سال سوم ) (%10و يﮏ نفر سال
چهارم ) (%5رشته پرستاری بودند .پیﺶ از تﺤلیﻞ دادهها
با روش تﺤلیﻞ ﮐوواريانﺲ چندمتﻐیری ،پیﺶ ﻓرضهای
آن بررسی شد .نتايﺞ آزمون ﮐولموﮔروف ـ اسمیرنوف برای
سازﮔاری اﺟتماعی و سازﮔاری بهداشتی در مراﺣﻞ پیﺶآزمون
و پﺲآزمون مﻌنادار نﺒود ﮐه اين ياﻓته ﺣاﮐی از برﻗراری
ﻓرض نرمال بودن اسﺖ .همﭽنین نتايﺞ آزمون  Mباﮐﺲ
مﻌنادار نﺒود ﮐه ﺣاﮐی از برﻗراری ﻓرض برابری ماتريﺲهای
ﮐوواريانﺲ اسﺖ .عالوه بر آن نتايﺞ آزمون لوين مﻌنادار نﺒود
ﮐه ﺣاﮐی از برﻗراری ﻓرض برابری واريانﺲها اسﺖ .بنابراين
شرايﻂ استفاده از روش تﺤلیﻞ ﮐوواريانﺲ چندمتﻐیری وﺟود
دارد .میانﮕین و انﺤراف مﻌیار سازﮔاری اﺟتماعی و سازﮔاری
بهداشتی ﮔروههای آزمايﺶ و ﮐنترل در مراﺣﻞ ارزيابی اراﺋه
شد .شاﺧﺺهای توصیفی میانﮕین و انﺤراف مﻌیار متﻐیرهای
سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی ﮔروههای آزمايﺶ و ﮐنترل در
مراﺣﻞ پیﺶآزمون و پﺲآزمون مشاهدهپذير اسﺖ )ﺟدول.(1

برای ﺟمﻊآوری دادهها و اندازهﮔیری سازﮔاری اﺟتماعی
و بهداشتی از پرسﺶنامۀ سازﮔاری بﻞ ) (1961استفاده
شد .اين ابﺰار  160سﺆال دارد و شامﻞ پنﺞ بﻌد سازﮔاری
اﺟتماعی ،عاطفی ،بهداشتی ،ﺧانوادﮔی و شﻐلی )هر بﻌد 32
سﺆال( اسﺖ ﮐه در اين پژوهﺶ از دو بﻌد سازﮔاری اﺟتماعی
و بهداشتی استفاده شد .سﺆالها براساس مقیاس سه درﺟهای
)بله ،ﺧیر و نمیدانﻢ( نمرهﮔذاری شدند ﮐه در برﺧی سﺆالها
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گروهها
سازگاری اجتماعی

سازگاری بهداشتی

پیشآزمون

گروه آزمایش

پسآزمون

گروه کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

16/501

3/954

11/518

2/843

15/543

3/755

15/231

3/648

14/362
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3/048

10/960

2/423

13/861

2/932

13/620

3/159
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سازﮔاری بهداشتی از آزمون تﺤلیﻞ ﮐوواريانﺲ چندمتﻐیری
با ﮐنترل اﺛر پیﺶآزمون استفاده شد .نتايﺞ نشان داد نوع
ﮔروهی ﮐه اﻓراد در آن ﻗرار ﮔرﻓتهاند ،اﺛر مﻌناداری بر نمرات
پﺲآزمون دارد ﮐه با در نﻈر ﮔرﻓتن مجذور ا ِتا میتوان
ﮔفﺖ  %65/9تﻐییرات سازﮔاری اﺟتماعی و  %65/5تﻐییرات
سازﮔاری بهداشتی ناشی از تﺄﺛیر اﺟرای ﮔروهی درمان مﺒتنی
بر پذيرش و تﻌهد اسﺖ .بنابراين در بررسی تﺄﺛیر درمان
مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بر سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی
میتوان ﮔفﺖ ﮐه اين روش بهصورت مﻌناداری باعﺚ اﻓﺰايﺶ
سازﮔاری اﺟتماعی) (F=52/841 ،P≤0/001و سازﮔاری
بهداشتی ) (F=52/369 ،P≤0/001دانشجويان پرستاری شد
)ﺟدول .(3

برای بررسی تﺄﺛیر متﻐیر مﺴتقﻞ )ﮔروه درمانی مﺒتنی بر
پذيرش و تﻌهد( بر متﻐیرهای وابﺴته )سازﮔاری اﺟتماعی و
سازﮔاری بهداشتی( از آزمون چندمتﻐیری استفاده شد .نتايﺞ
هر چهار آزمون نشان داد ﮐه درمان مﺒتنی بر پذيرش و
تﻌهد بر متﻐیرهای وابﺴته اﺛر مﻌنادار دارد .به عﺒارت ديﮕر
نتايﺞ نشان داد ﮔروههای آزمايﺶ و ﮐنترل ﺣداﻗﻞ در يکی
از متﻐیرهای سازﮔاری اﺟتماعی و سازﮔاری بهداشتی تفاوت
مﻌناداری دارند ) .(P<0/001با توﺟه به مجذور ا ِتای آزمون
ﻻمﺒدای ويلکﺰ ) (0/759میتوان مﻌین ﮐرد ﮐه متﻐیر مﺴتقﻞ
 %75/9از واريانﺲ ﮐﻞ را تﺒیین میﮐند )ﺟدول .(2
برای بررسی اﺛربﺨشی متﻐیر مﺴتقﻞ )درمان مﺒتنی بر
پذيرش و تﻌهد( بر هر يﮏ از متﻐیرهای سازﮔاری اﺟتماعی و
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اﺛر

آزمونها
اﺛر پیالیی

روش درمانی

مقدار
0/689

آماره F

معناداری

مجﺬور ا ِتا

35/454

0/001

0/759

35/454

0/001

0/759

المبدای ویلکز

0/218

35/454

بزرگترین ریشه روی

3/137

35/454

اﺛر هاتلینﮓ

3/137

0/759

0/001

0/759

0/001
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بهداشتی
متﻐیرهای وابسته

منبع اﺛر

مجموع
مجﺬورات

پیشآزمون

187/362

واریانس خطا

143/783

واریانس کﻞ اصالح شده

536/489

گروه

183/347

گروه

سازگاری اجتماعی

واریانس کﻞ
پیشآزمون

سازگاری بهداشتی

37

3/886

205/344
1186/484

40

134/589

1

واریانس خطا
واریانس کﻞ اصالح شده

447/482

1048/214

بحث

مﺴﺌلۀ سازﮔاری از مﺴاﺋﻞ مهﻢ دانشجويان اسﺖ ﮐه يکی
از دﻻيﻞ آن دورشدن از ﺧانواده و ﻗرارﮔرﻓتن در موﻗﻌیتی
ﺟديد اسﺖ .بنابراين اين پژوهﺶ با هدف بررسی اﺛربﺨشی
اﺟرای ﮔروهی درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بر سازﮔاری
اﺟتماعی و بهداشتی دانشجويان پرستاری انجام شد.
نتايﺞ اين پژوهﺶ نشان داد ﮐه ﮔروهدرمانی مﺒتنی بر
پذيرش و تﻌهد موﺟﺐ بهﺒود سازﮔاری اﺟتماعی دانشجويان
پرستاری شد و نتايﺞ اين پژوهﺶ با نتايﺞ پژوهﺶهای ﻗﺒلی
هﻢسو بود [ .]15-18برای مﺜال وايتینﮕو همکاران )(2012
ﺿمن پژوهشی به اين نتیجه رسیدند ﮐه درمان مﺒتنی بر
پذيرش و تﻌهد باعﺚ اﻓﺰايﺶ سازﮔاری روانشناﺧتی شد
[ .]15همﭽنین سﻌیدی و ﺧلﻌتﺒری ) (1394ﺿمن پژوهشی
ﮔﺰارش ﮐردند ،اﺟرای ﮔروهی درمان مﺒتنی بر پذيرش
و تﻌهد موﺟﺐ بهﺒود سازﮔاری اﺟتماعی مﻌلولین تﺤﺖ
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

1

187/362

1

129/546

واریانس کﻞ

درجﮥ
آزادی

میانگین
مجﺬورات

39
1

37
40

205/344

134/589
183/347
3/501

آماره F

معناداری

مجﺬور ا ِتا

48/214

0/001

0/541

52/841

38/443
52/369

0/001

0/001
0/001

0/659

0/469
0/655

39

پوشﺶ ادارة بهﺰيﺴتی شد [ .]17در پژوهشی ديﮕر نريمانی
و همکاران ) (1392به اين نتیجه رسیدند آموزش درمان
مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد باعﺚ بهﺒود سازﮔاری اﺟتماعی
دانﺶآموزان شد [ .]18در تﺒیین اين ياﻓته میتوان ﮔفﺖ،
درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بهواسﻄۀ ايجاد پذيرش،
اﺟتنابنکردن تجربی ،اﻓﺰايﺶ ذهنآﮔاهی ،ﮐاهﺶ ﻗﻀاوت و
تفکر ارزيابانه ﮐه در پروتکﻞ درمانی بر آنها تاﮐید میشود
باعﺚ بهﺒود سازﮔاری میشود .همﭽنین در تﺒیین ﮐارايی اين
شیوة درمانی میتوان ﮔفﺖ ﮐه مﻄابﻖ نﻈريههای مربوطه،
تﻐییرات در زمینۀ سازﮔاری هنﮕامی رخ میدهد ﮐه اﻓراد
به رويدادهای ﺧﺼوصی درونی ﺧود واﮐنﺶ نشان دهند
ﮐه اين واﮐنﺶها درﮔیری آنها با اﻓکار منفی را ﮐاهﺶ و
پذيرش آنها را اﻓﺰايﺶ میدهد .ﮐاهﺶ اﻓکار منفی و اﻓﺰايﺶ
پذيرش باعﺚ بهﺒود روابﻂ میانﻓردی میشود و به اﻓراد
ﮐمﮏ میﮐند تا مشاهدهﮔر واﮐنﺶهای رابﻄهای منفی باشند
و از الﮕوی اﺟتناب و رﻓتارهای متﻌارض ﺧالص شوند ﮐه
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اين عوامﻞ میتوانند در بهﺒود سازﮔاری نقﺶ مﺆﺛری داشته
باشند [ .]21تﺒیین ديﮕر بر مﺒنای نﻈر پترسون و همکاران
) (2009اينکه درمان پذيرش و تﻌهد با ﮐاهﺶ میﺰان استرس
روانشناﺧتی در اﻓراد موﺟﺐ اﻓﺰايﺶ سازﮔاری آنها میشود.
اين شیوة درمانی بر اين نکته تاﮐید دارد ﮐه تﻐییرات هنﮕامی
رخ میدهد ﮐه ﻓرد ﻗادر باشد ،رﺧدادها را با اﻓﺰايﺶ ﮔﺴلﺶ
ارتﺒاط دهد و اين ﮔﺴلﺶ اﻓکار و واﮐنﺶهای منفی را ﮐاهﺶ
میدهد و موﺟﺐ اﻓﺰايﺶ پذيرش روانی و ﮐاهﺶ میشود.
اﻓﺰايﺶ ﮔﺴلﺶ روانشناﺧتی و آﮔاهی از اﻓکار و اعمال به
ﻓرد ﮐمﮏ میﮐند تا روابﻂ منفی بین واﮐنﺶها را مشاهده
ﮐند و تﺼمیﻢ بﮕیرد ﮐه از الﮕوهای مناسﺐ برای رﻓتار ﺧود
استفاده ﮐند [.]22
نتايﺞ ديﮕر اين پژوهﺶ نشان داد ﮐه درمان مﺒتنی بر
پذيرش و تﻌهد باعﺚ بهﺒود سازﮔاری بهداشتی دانشجويان
پرستاری شد و نتايﺞ اين پژوهﺶ با نتايﺞ پژوهﺶهای ﻗﺒلی
هﻢسو بود [ .]15-18برای مﺜال وايتینﮕو و همکاران )(2012
ﺿمن پژوهشی دربارة تﺄﺛیر درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد
در بهﺒود سازﮔاری روانشناﺧتی بیماران پﺲ از آسیﺐ شديد
مﻐﺰی به اين نتیجه رسیدند ﮐه اين شیوة درمانی باعﺚ بهﺒود
سازﮔاری روانشناﺧتی اين اﻓراد شد [ .]16همﭽنین نريمانی
و همکاران ) (1392ﺿمن بررسی تﺄﺛیر درمان مﺒتنی بر
پذيرش و تﻌهد بر بهﺒود سازﮔاری اﺟتماعی دانﺶآموزان به
اين نتیجه رسیدند اين شیوة درمانی باعﺚ بهﺒود سازﮔاری
بهداشتی شد [ .]18در تﺒیین اين ياﻓته میتوان ﮔفﺖ ﮐه
چون درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد اﺣﺴاس بدون ﻗﻀاوت
متﻌادلی از آﮔاهی اسﺖ به واﺿﺢديدن و پذيرش هیجانها
و پديدههای ﻓیﺰيکی همانﮔونه ﮐه اتفاق میاﻓتند ،ﮐمﮏ
میﮐند .بنابراين به اﻓرادی ﮐه از بیماریهای ﺟﺴمانی و
روانی رنﺞ میبرند ،ﮐمﮏ میﮐند ﮐه اﺣﺴاسات و نشانههای
ﻓیﺰيکی و روانی ﺧود را بﭙذيرند و پذيرش اﺣﺴاسات بهوسیلۀ
ﻓرد موﺟﺐ ﮐاهﺶ توﺟه و ﺣﺴاسیﺖ نﺴﺒﺖ به بروز اين
نشانهها میشود ﮐه اين عوامﻞ نﺨﺴﺖ باعﺚ ﮐاهﺶ ادراك
اﺣﺴاسات و نشانههای ﻓیﺰيکی و روانی بیماری و در نهايﺖ
باعﺚ اﻓﺰايﺶ سازﮔاری بهداشتی آنان میشود .تﺒیین ديﮕر
اينکه پذيرش ﺣالتی طراﺣی شده و ﺟﺴورانه از ﻓرد اسﺖ و
به او ﮐمﮏ میﮐند تا بهصورت ﮐامﻞ و بدون دﻓاع ،ﺟنﺒههايی
از تجربۀ روانشناﺧتی ﺧود را همانﮔونه ﮐه هﺴﺖ تجربه
ﮐند و نشان دهد .در نتیجه پذيرش بهمﻌنی تجربۀ ﺣﺲها،
اﺣﺴاسات و اﻓکار بدون سﻌی در ايجاد تﻐییر در آن و آﮔاهی
از تمام ﺣالﺖهای روﺣی ،اﻓکار و رﻓتار در لﺤﻈۀ ﺣال و
ﺟدايی از تجربیات ذهنی ناﺧوشايند اسﺖ و تﻌهد بهمﻌنای
الﺰام در انجام رﻓتارهای منﻄقی و صﺤیﺢ در برابر ﺣﺲها،
اﺣﺴاسات و اﻓکار و نهايتاً ﺣﻞ چالﺶها اسﺖ .اين امر ابتدا
باعﺚ ﮐاهﺶ ادراك بیماریهای ﺟﺴمانی و روانی و اﻓﺰايﺶ
مقاومﺖ روانشناﺧتی در برابر بیماریها ،سﭙﺲ موﺟﺐ بهﺒود
سازﮔاری بهداشتی اﻓراد میشود .همﭽنین در تﺒیین تﺄﺛیر
درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بر سازﮔاری عاطفی بر مﺒنای
نﻈر روﺋمر و همکاران ) (2008میتوان ﮔفﺖ در اين شیوة
درمانی اﻓراد به طﺒقهبندی ارزشهای ﺧود میپردازند و
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

در طﺒقهبندی ارزشها ،اﻓراد آن دسته از اهداف رﻓتاری را
انتﺨاب میﮐنند ﮐه بیشترين اهمیﺖ يا ارزش را برای آنان
دارد .در اين درمان ارزشها بیﺶ از آنکه ﻗﻀاوت اﺧالﻗی
باشند ،اهمیﺖ شﺨﺼی عملی ﺧاص را برای اﻓراد نشان
میدهند .اين ارزشها میتوانند بهﺒودی روابﻂ درون ﻓردی،
مراﻗﺒﺖ از ﺧود و ﻏیره باشند .هدف اصلی درﮔیرشدن اﻓراد
در ﮐارهايی اسﺖ ﮐه برای ﻓرد مهﻢ اسﺖ اما از آنها اﺟتناب
میﮐند .بنابراين اين شیوه به اﻓراد آموزش میدهد ﮐه ابتدا به
طﺒقهبندی ارزشهای ﺧود بﭙردازند و با انجام اين ﮐار متوﺟه
میﺰان اهمیﺖ ارزشها )ارزشهای بهداشتی( شوند ،سﭙﺲ
به اﻓراد آموزش داده میشود تا مﻄابﻖ با ارزشهای ﺧود عمﻞ
ﮐنند و از اين راه میﺰان سازﮔاری )سازﮔاری بهداشتی( ﺧود
را اﻓﺰايﺶ دهند [.]23
نﺨﺴتین مﺤدوديﺖ اين پژوهﺶ ﻓراهﻢ نﺒودن شرايﻂ
برای اﺟرای پیﮕیری بود .مﺤدوديﺖهای ديﮕر شامﻞ استفاده
از روش نمونهﮔیری داوطلﺒانه و مﺤدودشدن نمونۀ آن به
دانشجويان پرستاری دانشﮕاه آزاد اسالمی واﺣد پیشوا بود.
بنابراين پیشنهاد میشود در پژوهﺶهای آتی از پیﮕیریهای
ﮐوتاهمدت و بلندمدت و از روش نمونهﮔیری تﺼادﻓی استفاده
شود تا میﺰان تداوم تﺄﺛیر نتايﺞ دﻗیﻖتر بررسی شود .همﭽنین
مقايﺴۀ درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد با ساير روشها مﺜﻞ
طرحوارة درمانی ،مﻌنويﺖ درمانی ،واﻗﻌیﺖ درمانی ،درمان
دارويی و ﻏیره میتواند نتايﺞ مفیدی را در پی داشته باشد.
پیشنهاد ديﮕر اينکه تﺄﺛیر درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد بر
ساير ويژﮔیهای روانشناﺧتی بررسی شود.

نتیجهگیری

در ﮐﻞ نتايﺞ اين پژوهﺶ نشان داد ﮐه درمان مﺒتنی بر
پذيرش و تﻌهد باعﺚ اﻓﺰايﺶ مﻌنادار سازﮔاری اﺟتماعی و
بهداشتی دانشجويان پرستاری شد .لذا میتوان ﮔفﺖ ﮐه اين
روش درمانی بهعنوان روشی مﺆﺛر در اﻓﺰايﺶ سازﮔاری ،بهويژه
سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی ﻗابلیﺖ ﮐاربرد در مراﮐﺰ درمانی
دارد .بنابراين مشاوران و درمانﮕران دانشﮕاهها میتوانند برای
بهﺒود سازﮔاری اﺟتماعی و بهداشتی دانشجويان از روش
درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد استفاده ﮐنند .در نتیجه
استفاده از روش درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد میتواند
در اﻓﺰايﺶ سازﮔاری به مراﺟﻌان ﮐمﮏ ﮐند .پیشنهاد ديﮕر
اينکه مﺴﺌوﻻن از روش درمان مﺒتنی بر پذيرش و تﻌهد ﮐه
روش به نﺴﺒﺖ ارزانی اسﺖ برای اﻓﺰايﺶ ويژﮔیهای مﺜﺒﺖ
روانشناﺧتی مﺜﻞ ابﻌاد مﺨتلﻒ سازﮔاری استفاده ﮐنند.

سپاسگزاری

در پايان از ﮐلیۀ مﺴﺌولین و دانشجويان پرستاری دانشﮕاه
آزاد اسالمی واﺣد پیشوا ﮐه در انجام اين پژوهﺶ همکاری
داشتند ،تشکر و ﻗدردانی میشود .ﻻزم به ذﮐر اسﺖ ﮐه اين
مقاله برﮔرﻓته از پاياننامۀ ﮐارشناسی ارشد روانشناسی
بالینی دانشﮕاه آزاد اسالمی واﺣد ﮔرمﺴار اسﺖ ﮐه در تاريخ
 1395/2/18با ﮐد  953674211تﺼويﺐ شده اسﺖ.
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