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Abstract
Introduction: Disability in pregnancy is one of the saddest incidents in female’s lives that affects the
physical and mental health of infertile females. The purpose of the present study was to design a protocol
based on acceptance and commitment of infertile females and its clinical efficacy on increasing the
psychological flexibility of this group.
Methods: The study was of a quasi-experimental type with pre-test and post-test. The study population
consisted of all infertile females that had referred to the Tabriz Milad Infertility Clinic in the spring of 2015.
Thirty of participants that had a score of below average in the questionnaire psychological flexibility
(acceptance and practice) were randomly assigned to two experimental groups. After design of protocols,
resources on infertile acceptance and commitment therapy related to psychological and emotional mood
disorders were studied. In consultation with ACBS members, this protocol was implemented in eight
sessions for the experimental group and the control group did not receive any intervention. Analysis of
Variance (ANOVA) test was used to analyze the data.
Results: The mean scores of the experimental group in the pre-test was lower than the mean scores of the
control group. However, in the post-test, the mean scores of the experimental group were higher than the
control group. The main effect of inter-in-person variance analysis was presented for the experimental and
control groups. The F value for both groups was 0.41, which is significant at the level of 0.04 (P <0.05).
Conclusions: According to the results, the present treatment protocol was affective for increasing
psychological flexibility of females with infertility.
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چکیده
مقدمه :با توجه به اینکه زنان نابارور در نتیجه اجتنابها و هم آمیختگیهای شناختی باال انعطاف پذیری پایینی دارند هدف پژوهش
حاضر طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد زنان نابارور و کارآیی بالینی آن بر افزایش انعطاف پذیری روان شناختی
این گروه میباشد.
روش کار :پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون همرا با گروه کنترل میباشد .جامعه آماری شامل کلیه زنان نابارور
مراجعه کننده به کلینیک ناباروی میالد تبریز در بهار سال  4311میباشد و نمونه این پژوهش  31نفر بودند که نمره آنان در پرسشنامه
انعطاف پذیری روانشناختی (پذیرش و عمل) پایینتر از میانگین بوده و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند .پس از طراحی
پروتکل درمانی با توجه به منابع مرتبط با درمان پذیرش و تعهد و درمانهای روانشناختی مرتبط با مشکالت خلقی و عاطفی زنان
نابارور با مشورت اعضای انجمن علوم رفتاری و بافتاری ،این پروتکل طی هشت جلسه روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ
گونه مداخلهای دریافت نکرد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAاستفاده شد.
یافتهها :میانگین نمرات گروه آزمایش در پیش آزمون از میانگین نمرات گروه کنترل پایینتر است .این در حالی است که در پس
آزمون میانگین نمرات گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل است .اثر اصلی تحلیل واریانس بین -درون آزمودنی آمیخته برای دو گروه
آزمایش و کنترل ارائه شد .مقدار  Fبرای دو گروه برابر با  1/14است که در سطح  1/11معنی دار است (.)P > 1/11
نتیجه گیری :با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت پروتکل درمانی حاضر توانسته اثربخشی مؤلفههای درمان پذیرش و تعهد بر
افزایش انعطاف پذیری روانشناختی زنان نابارور نشان دهد.
واژگان کلیدی :پذیرش وتعهد ،زنان نابارور ،انعطاف پذیری روانشناختی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
است ( .)1ناباروری یک بحران تلقی میشود که انسان را دچار استرس،
احساس دلهره ،بی قراری ،غم و اندوه و درماندگی میکند .چنانچه
شرایط تنش زا برای مدت طوالنی در زندگی افراد وجود داشته باشد،
سالمت جسمانی و روانی آنان را به خطر میاندازد ( .)1در بعضی از
فرهنگها و جوامع ،در مواجهه با ناباروری منحصراً زنان را مقصر دانسته
و آنها را سرزنش میکنند ( .)6در بعضی از این جوامع نقش زن بسیار
با نقش مادری در هم آمیخته است و ناتوانی در بارداری یکی از غم
انگیزترین حوادث زندگی زنان است ( .)8این حادثه در اغلب موارد
هویت زنانه آنها را به چالش میکشد ،احساس خودارزشی آنها را
کاهش داده و احساس گناه ایجاد میکند ( .)0پژوهشها همچنین نشان

در دنیای پیشرفته ،مشکل ناباروری در حال افزایش بوده و به صورت
یک نگرانی اجتماعی درآمده است ( .)4از سال  4100در کنفرانس بین
المللی ناباروری بانکوک ،ناباروری به عنوان یک مشکل بهداشت جهانی
با ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی توصیف شده است .این رویداد تنشی
جدی در زندگی محسوب شده و ضربه روانی شدیدی را بر زوجین
بخصوص زنان وارد میسازد ( .)2آدامسون و همکاران نیز  018زن 41
تا  31ساله بررسی شد و نتایج نشان داد در شیوع ناباروری  1/6میباشد
( .)3در پژوهشی دیگر با روش فراتحلیل میزان ناباروی در ایران و جهان
نشان داد حدود یکدهم از جمعیت دنیا ،از مشکل ناباروری رنج میبرند
وروند ناباروری در سالهای اخیر در اکثر نقاط دنیا رو به افزایش بوده
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محدودیتهای موجود در رویکرد شناختی رفتاری از جمله ارتباط
کنترل عواطف با پریشانی هیجانی باالتر ( )46و از طرف دیگر به دلیل
اثربخشی مداخالت مبتنی بر پذیرش ( )41-48شاهد پیشرفت
چشمگیر درمانهای موج سوم از جمله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
هستیم ( .)21این نوع درمان تاکنون اثربخشیهایی را در حوزه درمان
اختالالت اضطرابی ،افسردگی ،سایکوز ،اختالالت خوردن ،وسواس ،درد
مزمن ،اختالل یادگیری ،اتیسم در جمعیتهای گوناگون کار شده است
( . )23-24نتایج پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد ( )ACTبر سازگاری زناشویی زنان نابارور ،نشان داد که
این روش باعث افزایش سازگاری زناشویی زنان نابارور میشود (.)21
نریمانی در پژوهش خود نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
کیفیت زندگی زنان نابارور اثر بخش است ( .)6در پژوهشی دیگر
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی بیماران
سرطانی مورد پژوهش قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد این درمان
بر سازگاری و انعطاف پذیری روانشناختی بیماران سرطانی مؤثر است
( . )21در پژوهشی دیگر نیز اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
بر همجوشی شناختی و شاخصهای سالمت جسمانی بیماران مبتال به
فشار خون اساسی نشان داده شد ( .)26بنابراین برای رفع این کاستی
اقدام به طراحی و ایجاد یک برنامه درمانی ویژه زنان نابارور شد .شواهد
موجود درباره تنشهای حاصل از ناباروری ،محققین را بر آن داشته تا
پیشنهاد نمایند برنامه درمان ناباروری باید توأم با یک درمان روان
شناختی نیز باشد .از طرفی افرادی که ارامش خاطر داشته و از سالمت
روانی برخوردارند ،تنیدگی کمتری را تجربه کرده ،در نتیجه احتمال
باروری آنان افزایش مییابد ( .)28از آنجا که هدف اصلی رویکرد مبتنی
بر پذیرش و تعهد کاهش عالئم بیماری نیست بلکه کمک به افراد است
تا در کنار پذیرش درد و مشکالت به عنوان بخش الینفک زندگی ()20
ارزش ها و معناهای شخصی زندگی خود را مشخص نمایند و در مورد
آنها اقدام کنند ،به زندگی شور و نشاط و معنای بیشتری دهند و انعطاف
پذیری روان شناختیشان را افزایش دهند ( ،)21به نظر میرسد طراحی
یک الگوی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد که مشکالت روان شناختی
زنان نابارور را آماج قراردهد اولویتی اساسی است که اعضای انجمن
علوم رفتاری بافتاری نیز بدان اذعان داشتهاند .از سوی دیگر باید اشاره
کرد که عالوه بر رعایت اصول بنیادین در طراحی ،یکی از گامهای
اساسی هر برنامه درمانی طراحی شده این است که به شواهد بالینی،
ولو به شکل مقدماتی مجهز گردد ( .)31بنابراین با بررسی منابع اصلی
و پروتکلهای درمانی ترجمه شده و زبان اصلی انتشار شده در انجمن
رسمی علوم رفتاری بافتاری ( ،)ACBSارتباطات مکالمه ایی و
رایانامهای با اعضای رسمی انجمن علوم رفتاری بافتاری بدون واسطه و
دکتر هیز (بنیان گذار اکت) پروتکل درمانی طراحی شد .بدین منظور
پژوهش حاضر در گام دوم وارسی و کارآزمایی بالینی اولیه درمان
طراحی شده مبتنی بر پذیرش و تعهد زنان نابارور را مورد توجه قرارداده
است .بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که برنامه درمانی این
رویکرد را برای زنان نابارور طراحی و از آنجایی که انعطاف پذیری
روانشناختی مفهوم محوری و هدف اصلی درمان پذیرش و تعهد است
( )48اثربخشی این برنامه درمانی را در انعطاف پذیری روان شناختی
زنان نابارور به عنوان یکی از میانجیهای درمانی رویکرد پذیرش و تعهد
ارزیابی و تعیین کند.

دادهاند که تجربه ناباروری با طیف گسترده آسیبهای روانشناختی،
تخریب حرمت خود ،افزایش سطح تنیدگی ،اضطراب ،افسردگی،
احساس حقارت و ناکارآمدی ،ناکنش وری جنسی و مشکالت زناشویی
در ارتباط است ( . )1ناباروری و مشکالت ناشی از آن تنها برای فقدان
فرزند نیست ،بلکه مواردی از جمله آشفتگی در روابط خانوادگی و
زناشویی ،احساس طرد از سوی اطرافیان ،سرزنش شدن از سوی خود
و دیگران تاثیرات زیادی بر جنبههای شخصیتی و روانشناختی،
کارکردهای خانوادگی و ارتباطی او میگذارد .احتمال بروز مشکالت
شخصیتی در این گروه بخصوص آنهایی که شکست در درمان را تجربه
کردهاند ،چشم گیر است ( .)41از طرفی هزینههای سنگین روشهای
نوین درمانی مالقاتهای مداوم با پزشکان و ارجاعهای مکرر به
کلینیکهای ناباروری که گاهی اوقات در شهرهای دیگر بوده و نیازمند
مسافرت های طوالنی است ،توضیح دادن جزئیات زندگی خصوصی به
پزشکان ،مقاربتهای جنسی طرح ریزی شده ،غیبتهای مکرر و
طوالنی از محل کار برای پیگیری امور درمان ،مقایسه دائمی خود با
افراد بارور ،ناسازگاری زناشویی ،نداشتن اطالعات و آگاهی درباره علت
ناباروری و عدم پذیرش روشهای دیگر از قبیل رحم اجارهای و سایر
روشها ،از جمله فشارها و تنشهای مرتبط با ناباروری است ( )44و
موجب تشدید درمان ناباروری میشوند .چرا که عوامل روانشناختی هم
در ایجاد ناباروری دخالت داشته و هم اینکه ناباروری پی آمدهایی
روانشناختی را با خود به همراه خواهند داشت .بر طبق مدل چرخه
روانی ،ناباروری ناخواسته سطح اضطراب را افزایش میدهد که این خود
باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در فرد شده و نتایج درمان را تحت
تأثیر قرار میدهد ( .)42مطالعات نیز حاکی از است که تجربه ناباروری
برای زنان استرس زاتر از مردان است .این مطالعات به این نتیجه
رسیدهاند که زنان نابارور از عزت نفس پایینتری برخوردارند ،افسردگی
بیشتری دارند ،از زندگی رضایت کمتری دارند ،خودشان را برای
ناباروری به وجود آمده مقصر میدانند ،نداشتن بچه را بیشتر به عنوان
یک امر غیر قابل قبول در نظر میشمارند ،از کودکان و زنان باردار فاصله
میگیرند ،درمان را زودتر شروع میکنند ،در جستجوی اطالعات در
پیرامون ناباروری هستند ،درمان را دیرتر متوقف میسازند ،بچه دار
شدن را بیشتریک چاره و عالج برای پیامدهای منفی ناباروری
می پندارند و در کل با مشکالت بیشتری در زمینه سالمت روان مواجه
هستند ،همچنین این گروه در مقایسه با بیماران آسمی ،مصروع،
دیابتی ،بیماران التهاب مفاصل و بیماران قلبی از نظر جسمانی یکسان
یا بهتر بودهاند ولی از نظر روان شناختی در وضعیت بدتری قرار داشتند
( .)43برای بسیاری از این زنان ،ناباروری توأم با احساس گناه در مورد
روابط جنسی گذشته ،سقط جنین و یا استفاده از وسایل پیشگیری از
بارداری است ( .)1از دیدگاه زنان ،حاملگی و بر عهده گرفتن نقش
مادری برابر با ورود به دنیای بزرگسالی است در غیر اینصورت زن
احساس ناتوانی ،نقص و عدم کمال میکند ( .)41درچنین موقعیتی
روانشناسان و مشاوران میتوانند ابعاد این پدیده را با استخراج تجربیات
افراد نابارور در سراسر فرایند طوالنی درمان پزشکی از طریق گروههای
مشاوره و روان درمانی بررسی کنند (.)41
رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد موج سوم درمانهای رفتاری و
شناختی رفتاری است .باید توجه داشت که در دهههای اخیر این نوع
درمانها شاهد تحوالتی بودهاند ،از یک طرف به دلیل برخی
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شامل  ) 4قرار داشتن زنان در بازه سنی  21تا  11سال  )2نداشتن
سابقه بستری شدن در بخش روانی  )3برخورداری از تحصیالت دیپلم
و باالتر  )1داشتن حداقل یکسال سابقه تشخیص پزشکی ناباروری .در
گروه آزمایش مداخالت درمانی (رویکرد پـذیرش و تعهد) طی هشت
هفته و هر هفته یک جلسه (جدول  )4انجـام گرفت .گروه کنترل هیچ
مداخلـهای دریافـت ننمودنـد .یافتههای پژوهش نیز با نر افزار SPSS
و با روش تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش کار
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون همرا با گروه
کنترل میباشد .جامعه آماری شامل کلیه زنان نابارور ماجعه کننده به
کلینیک ناباروی میالد تبریز بهار سال  4311مراجعه کرده بودند و پس
از پرکردن پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی (پذیرش و عمل)
( )AAQنمره پایینتر از میانگین گرفته بودند .سپس  31نفر به صورت
در دسترس به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شد و به صورت تصادفی
در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند از دیگر ضوابط ورود به پژوهش
جدول  :1محتوا و بار عاملی مادههای هر عامل و واریانس تبیین شده در پرسشنامه پذیرش و عمل

بار عاملی

عامل
اجتناب از تجارب هیجانی

واریانس تبیین شده
13/08

تجربیات و خاطرات دردناکم باعث شدهاند نتوانم آن طور که دوست دارم زندگی کنم
نگرانم که مبادا نتوانم نگرانیها و احساسهایم را کنترل کنم.
خاطرات دردناکم باعث شده نتوانم زندگی رضایتبخشی داشته باشم.
نگرانیها مانع موفقیتم میشوند.
از احساسهایم میترسم
به نظر میرسد اغلب آدمها زندگیشان را بهتر از من اداره میکنند.
هیجانها در زندگیام مشکل ایجاد میکنند.

1/01
1/81
1/81
1/81
1/88
1/81
1/81

کنترل زندگیام دست خودم است
افکار و احساسهایم مانع زندگی دلخواهم نمیشوند.
در این که خاطرات ناخوشایندی را به یاد آورم مشکلی ندارم.

1/80
1/60
1/11

کنترل روی زندگی

41/11

میکند ،مرتبط بود .به عالوه این پرسشنامه با پرسشنامههای افسردگی
بک ،اضطراب ،استرس و افسردگی و سالمتهای عمومی ( 42پرسشی)
همبستگی معنی داری نشان داد ( .)32( )P > 1/14در پژوهش عباسی
و همکاران ( )33با هدف کفایت سنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش
و عمل – نسخه دوم ،انجام شد بیشترین واریانس تبیین شده ،روی
عامل اول ( )%13/38قرار داشت که نشان میدهد این عامل بیشترین
واریانس را تبیین می کند ،به عالوه عامل دیگر نیز در نهایت میزان
اجتناب تجربی به گونهای کلی را تبیین میکنند؛ و به این ترتیب
می توان نتیجه گرفت که عامل دوم ممکن است عامل قابل قبول و
معتبری برای بررسی میزان اجتناب تجربی نباشد .این یافتهها با
پژوهش به وند و همکاران ( )34و مونستس ،نیلت ،موراس ،الس و به
وند ( )32همخوانی دارد.

ابزار انجام پژوهش
 AAQ-IIپرسشنامه پذیرش و عمل (انعطاف پذیری روانشناختی)
( ،)Accwptance and action questionپرسشنامه پذیرش و عمل
به وسیله هیز و همکاران ( )2111به صورت مقیاس  8درجهای لیکرت
نمره گذاری شده است که  46پرسشی است و آخرین نسخه این
پرسشنامه  41پرسش دارد که به وسیله به وند و همکاران ()2144
تدوین شده است ( .)34این پرسشنامه پذیرش ،اجتناب تجربی و عدم
انعطاف پذیری روانی را اندازه گیری میکند .نمرات باالتر نشان دهنده
انعطاف پذیری روانی باالتر است .مشخصات روانسنجی نسخه اصلی
پایایی ،روایی سازه رضایت بخشی دارد .میانگین ضریب آلفا  1/01تا
 1/81به دست آمد .این ابزار هم چنین اعتبار همسان با نظریه
زیربنایی اش است .این ابزار هم چنین اعتبار تمییزی مناسبی را نشان
میدهد .به نظر میرسد  AAQ-IIمفهوم مشابه با  AAQ-Iرا اندازه
میگیرد؛ اما ثبات روانسجی بهتری دارد .)32( .در نسخه دوم که توسط
به وند و همکاران ( )32تدوین شده است ،دو عامل به دست آمد .عامل
اول شامل  8ماده با ارزش ویژه  1/61بود که  %14/18واریانس را تبیین
میکرد .عامل دوم شامل  3ماده با ارزش ویژه  4/16بود و %1/11
واریانس را تبیین میکرد .اما چون  3ماده مربوط به عامل دوم مثبت
بودند و دو عامل از نظر مبانی و مفهومی تفاوتی نداشتند ،یک ساختار
تک عاملی برای این مقیاس گزارش شد .آلفای کرونباخ عامل اول %11
و آلفای کرونباخ عامل دو  %00گزارش شد به عالوه میانگین ضریب
آلفای کرونباخ برای گروههای گوناگون بالینی و غیر بالینی ،1/00 ،1/01
 )1/80به دست آمد .روایی و پایایی نسخه دوم از روایی و پایایی نسخه
اولیه آن بیشتر بود و با متغیرهای که نظریه پذیرش و عمل پیش بینی

یافتهها
یافتههای توصیفی
در جدول زیر شاخصهای توصیفی نمرات به دست آمده در پیش آزمون
و پس آزمون و پیگیری گروههای آزمایش و کنترل شامل میانگین،
انحراف معیار و همچنین نتایج کولموگروف – اسمیرنف برای بررسی
نرمال بودن گروهها در مقیاس انعطاف پذیری روانشناختی نشان داده
شده است.
جدول  1-4شاخصهای توصیفی انعطاف پذیری روانشناختی در پیش
آزمون و پس آزمون گروههای آزمایش و کنترل را نشان میدهد.
میانگین نمرات گروه آزمایش در پیش آزمون از میانگین نمرات گروه
کنترل پایین تر است .این در حالی است که در پس آزمون میانگین
نمرات گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل است.
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جدول  :2شاخصهای توصیفی انعطاف پذیری روانشناختی در پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری برای گروه آزمایش و کنترل
گروه

انحراف معیار

میانگین

سطح معناداری

K-S

پیش آزمون
آزمایش
کنترل

1/6
8/21

11/10
38/33

1/2
1/2

1/43
1/43

پس آزمون
آزمایش
کنترل

1/01
1/4

31/81
31/66

1/2
1/2

1/43
1/41

الزم برخوردار است یا نه؟ آماره باکس به میزان  1/13و مقدار  Fبرابر
با  4/33و سطح  1/23معنی دار است که نشان میدهد متغییر مورد
بررسی از همگنی الزم برای تحلیلهای بعدی برخوردار است و ما از این
مفروضه تخطی نکردهایم و نتیجه در جدول  2درج شده است.
پیش فرض دوم :بررسی همسانی واریانسها از آزمون لوین
جدول  3نتایج آزمون لون برای بررسی مفروضه یکسانی واریانسها
نشان میدهد .مقدار  Fبه ترتیب برابر با  4/68 ،1/13و  1/82است که
آزمون لون در سطح معنی دار نبوده ( ،)P < 1/11لذا از مفروضه
یکسانی واریانسها تخطی نکرده است.

یافتههای استنباطی
با توجه به طرح تحقیق که شامل اثربخشی مقیاس انعطاف پذیری
روانشناختی با برگزاری پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری بود،
مناسبترین آزمون ،آزمون تحلیل واریانس بین – درون آزمودنیهای
آمیخته است .به منظور استفاده از آزمون تحلیل واریانس بین – درون
آزمودنیهای آمیخته ،الزم است  2فرض اصلی مبنی بر همسانی
ماتریس واریانس و کواریانس ،و تجانس واریانسها وجود داشته باشد.
در ادامه به بررسی وجود این مفروضهها خواهیم پرداخت.
پیش فرض اول :نرمال بودن چند متغییری دادهها (آزمون باکس)
برای بررسی نرمال بودن چند متغییری داده به وسیله آزمون باکس
صورت گرفت تا مشخص شود که ایا متغیرهای مورد تحلیل از همگنی
جدول  :3آزمون برابری ماتریسهای کوواریانس (باکس)
آماره باکس

F
4/33

1/13

درجه ازادی فرضیه

درجه ازادی خطا

سطح معناداری

6

8/3116

1/23

جدول  :4نتایج آزمون لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانسها
F

درجه آزادی

خطای درجه آزادی

سطح معنی داری

پیش آزمون

1/13

4

22

1/1

پس آزمون

4/68

4

22

1/2

جدول  :5نتایج تحلیل واریانس چند متغیری گروه آزمایش و کنترل برای نمرات انعطاف پذیری روانشناختی
مقدار
المبدای ویلکس

1/16

F
1/61

سطح معنی داری

اندازه اثر

1/13

1/11

جدول  :6اثر اصلی بین آزمودنیها در نمرات انعطاف پذیری روانشناختی گروه آزمایش و کنترل
مجموع مجذورات

درجه آزادی

00111/3

4

F
4131/1

منبع
گروهها

41/14

4

1/14

خطا

4116/3

22

بین آزمودنی

پیش فرض سوم :اثر تعاملی
در جدول  1نتایج تحلیل واریانس چند متغیری مربوط به فرضیه اول
نشان میدهد.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود مقدار المبدای ویلکس برابر
با  1/16و مقدار  Fبرابر با  1/61به دست آورده است که اثر تعاملی در
سطح کوچکتر از  1/11معنی دار هست ( .)P > 1/11این نتیجه نشان
می دهد که آموزش پذیرش تعهد بر روی انعطاف پذیری روانشناختی
زنان بارور تاثیری معنی داری داشته است .و مقدار اندازه اثر به میزان
11

سطح معناداری

اثر اندازه

1/111

1/01

1/11

1/14

 1/کوچک است.
همانطور که در جدول  6مشاهده میشود اثر اصلی تحلیل واریانس
بین -درون آزمودنی آمیخته برای دو گروه آزمایش و کنترل ارائه شده
است .مقدار  Fبرای دو گروه برابر با  1/14است که در سطح 1/11
معنی دار است ( .)P > 1/11بنابراین نتیجه میگیریم که تفاوت معنی
داری در اثربخشی استفاده از رویکرد پذیرش و تعهد در انعطاف پذیری
روانشناختی بین دو گروه زنا ن نابارور وجود دارد و فرض محقق تأیید
میشود.
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کردن را در گروه تجربه شد .از طریق انعطاف پذیری روانشناختی به
اعضا کمک شد اجازه ندهند افکارشان انتخابهایشان را محدود کند.
همچنین با تصریح شدن ارزشهای زندگی متوجه شدند که در واقع
هم آمیزی با افکار ،آنها را از معنای زندگی جدا انداخته نه صرفاً مساله
ناباروری .بنابراین با توجه به اینکه یکی از میانجیهای اصلی و هدف
درمان پذیرش و تعهد افزایش انعطاف پذیری روانشناختی است میتوان
انتظار داشت در این تحقیق میزان انعطاف پذیری روانشناختی گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یابد.

بحث
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر انعطاف
پذیری روانشناختی زنان نابارور انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد
این درمان باعث افزایش اتعطاف پذیری روانشناختی زنان مطلقه
میشود .پژوهش حاضر همسو با پژوهشهای قبلی بوده از جمله مطالعه
صمدی و دوستکام ( )21و نریمانی ،علمداری و ابولقاسمی ( )6و هابرت-
ویلیامز ( .)21در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی زنان نابرورنتایج پژوهش نشان داد
که این روش باعث افزایش سازگاری زناشویی زنان نابارور میشود (.)21
در پژوهش دیگر نشان داده شد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
کیفیت زندگی زنان نابارور اثر بخش است ( .)6در پژوهشی دیگر
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی بیماران
سرطانی مورد پژوهش قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد این درمان
بر سازگاری و انعطاف پذیری روانشناختی بیماران سرطانی مؤثر است
( .)21در نتیجه گیری کلی کارآزمایی بالینی طرح درمان حاضر ،مؤلفه
انعطاف پذیری روان شناختی مورد آزمایش قرار گرفت .به نظر میرسد

نتیجه گیری
با توجه به اینکه طراحی هر پروتکل درمان مستلزم کارآزمایی بالینی
است تا از این طریق مشکالت و نقصانهای آن مشخص گردد ،در هنگام
کارآزمایی بالینی این طرح درمان ،ما با نقصانهایی مواجه شدیم .بهطور
مثال در طول جلسات متوجه شدیم که طبق برنامه نمیتوان وارد مرحله
گسلش شد و باید مدت زمان بیشتری صرف افکار شود .با توجه به اینکه
سطح تحصیالت اکثریت درحد دیپلم بود مطرح کردن موضوعات
انتزاعی چون افکار برایشان دشوار بود ،آن هم در شرایطی که رویکرد
همگی ناخواسته اجتناب از فکر بود .بنابراین زمان بیشتری صرف مبحث
گسلش افکار و ذهن آگاهی شد .همه مفاهیم صرفاً با استعارهها ،پخش
کلیپهای مربوطه و تکلیفهای دسته جمعی در گروه ارائه شد و از
آموزش کالسیک خودداری کرده چرا که با توجه به رویکرد اجتنابی
اعضا اگر احساس می شد این جلسات نیز آموزشی است و نیاز به تفکر
و یادگیری دارد از ادامه حضور انصراف میدادند ..کمااینکه چند نفر از
اعضای گروه در بافتی قرار داشتند که شرکت در چنین جلساتی مورد
پذیرش نبود .به عنوان نمونه چهار تن از افراد گروه از سوی همسرانشان
برای حضور در جلسات منع میشدند .زیرا آنها باور داشتند همنشینی
با زنان نابارور دیگر آنها را ناامیدتر و غمگینتر میکند با این وجود در
تمام  0جلسه درمانی فقط دو نفر به علت شاغل بودن و یک نفر به علت
انتقال به شهرستان ریزش یافتند .عدم ریزش گروه در چنین بافتی
مستلزم این بود که افراد بتوانند در مدت حضور در جلسات تجاربی
متفاوت و عاری از قضاوت داشته باشند تا بتوانند با افکار اجتناب از
حضورشان کنار آیند .طی جلسات از همین افکار اجتنابی برای پیشبرد
بحثها و مفاهیم استفاده کاربردی شد .اعضای گروه مفاهیم درمانی را
طی جلسات ،تجربه و درک کردند .در نهایت میتوان گفت پروتکل
درمان حاضر توانسته مؤلفهها و گامهایی را برای مداخله مشخص سازد.
همچنین این برنامه توانسته انعطاف پذیری روانشناختی زنان نابارور را
ارتقا بخشد .با این حال بدون تردید به دست آوردن نتایج پایدارتر
مرهون گسترش پژوهشها و تالشهای بالینی آتی بخصوص در سایر
خرده فرهنگها است .از جمله محدودیتهای این مطالعه میتوان به
ناکافی بودن استعارههای متناسب با فرهنگ و خرده فرهنگهای ایرانی،
عدم شرکت همسران در پژوهش و عدم مطالعات پیگیری شده اشاره
کرد .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به گسترش
استعارههای بومی سازی شده ،بهکارگیری این پروتکل درمانی در
نمونه های بیشتر و در سایر اقوام و شرکت دادن همسران زنان نابارور
در گروههای درمانی مدنظر قرار گیرد .همچنین با توجه به محدود بودن

مؤلفه ای مثل انعطاف پذیری روانشناختی به عنوان فرآیندی پویا که
مسئول ایجاد انطباقمثبت ،علیرغم وجود تجارب مخالف یا تروماتیک
در فرد تعریف می شود ،در نوع روش زندگی و پذیرش یا عدم پذیرش
حادثه زندگی افراد نقش مهمی داشته باشد .انعطاف پذیری افراد در
میزان بروز پاتولوژی ها و سطح عملکرد اجتماعی آنها بسیار تعیین
کننده است ( .)31همچنین با اشاره به اینکه یکی از مؤلفههای شاخص
رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد که وجه تمایزی بر سایرحوزه های
شناختی رفتاری محسوب میشود ،مؤلفه انعطاف پذیری روانشناختی
است محقق برآن است تا اثر بخشی پروتکل حاضر را برچگونگی انعطاف
پذیری روانشناختی جامعه آسیب دیده زنان نابارور بررسی کند .به نظر
میرسد زنان نابارور نیز برای کنار آمدن با بحران ناباروری به مداخالتی
که منجر به افزایش انعطاف پذیری روانشناختی شود ،نیاز دارند تا
توانائی الزم برای تفکر به شیوههای متفاوت ،برای سازماندهی و طرح
ریزی گام های بعدی حل یک مشکل را به دست آورند .استیون هیز
پادزهر درد و رنج انسان را در انعطاف پذیری روانشناختی میداند (.)31
این رویکرد رنج انسان را ناشی از انعطاف ناپذیری روانشناختی و بی
معنایی می داند که شامل آمیختگی ،ارزشیابی ،اجتناب و دلیل آوری
است و درمان را حرکت از انعطاف ناپذیری روان شناختی به سوی
انعطاف پذیری روان شناختی میداند ( ،)33چراکه متغیر انعطاف
ناپذیری دربرگیرنده ابعاد اجتناب و درهم آمیختگی شناختی است.
بحث در این باره را از دو منظر یادشده و با توجه به محتوای جلسات
درمان پی میگیریم .به نظر میرسد از جمله مهمترین دالیل اثربخشی
طرح درمانی بر انعطاف پذیری روانشناختی ،تغییر میزان اجتناب از
طریق کار بروی تجارب شخصی اعضا بود .بدین معنا محقق براساس
یکسری مثالهای از پیش طراحی شده جلسات را پیش نگرفت بلکه
سعی شد از تمام تجاربی که در گروه جاری بود در انتقال مطالب
استفاده کند .وقتی تکالیف و استعارهها متناسب با مشکالت شخصی
اعضا ارائه شد برایشان قابل فهم و پذیرش بود ،بنابراین میزان اجتناب
از تجارب جدید گروهی بسیار افت کرده در نهایت انعطاف پذیری
روانشناختی یعنی توانایی تجربه لحظه حال و به شیوهای متفاوت فکر

مطالعات مربوط به انعطاف پذیری و نیز تأثیر عوامل مختلف فردی،
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خانوادگی و اجتماعی بر این پدیده ،بررسیهای بیشتری در این حوزه
ضروری است
جدول  :7جلسات درمان
تعداد

محتوای جلسات

جلسات
جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

آشنایی گروه با یکدیگر و برقراری رابطه درمانی ،بررسی وضعیت ناباروری در هر یک از افراد گروه اعم از مدت بیماری و اقدامات انجامشده ،ارزیابی کلی وضعیت افراد و
سنجش شیوههای کنترلی ،آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش ،معرفی کلی درمان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،ارائه اطالعاتی در زمینه ناباروری ،تنظیم قوانین
گروهی
تغییر تمرکز از مشکل ناباروری به افکار و احساسات ،معرفی افکار و انواع آن ،بررسی افکار و احساسات هر یک از اعضا ،شروع درمانگری خالق با بررسی اقدامات انجامشده
در مقابل این افکار ،در این مرحله به اعضای گروه فرصت دادهشد تمام تالشهایی را که برای رهایی از شر افکار خود انجام دادهاند بیان کنند ،در این مرحله رهبر گروه،
تالشها و اقدامات را به چالش نمیکشد بلکه با سنجش کارآیی و سود و هزینه هریک از آنها ،اعضای گروه را با اقدامات خود در مواجهه میده قرار میدهد .بدین منظور
از استعاره "انسان در چاه" استفاده شد ،در پایان جلسه تکلیفی در قالب لیست کردن کندنهای خود (هر یک از اقداماتی که در موقعیت خود تمثیلی از کندن در چاه
بود) دادهشد.
ادامه اجرای فرآیند ناامیدی خالقانه با بررسی تکلیف دادهشده جلسه قبل ،در این جلسه وقت عمدهای صرف بررسی تکتک اقداماتی از اعضا شد که در قالب کندن
لیست کرده بودند ،اکثر این اقدامات مشترک بود (مثل قطع ارتباط با فامیل و دوستان ،پرخاش ،گریه ،پیادهروی ،کمخوری یا پرخوری ،کمخوابی یا پرخوابی ،رفتن به
خرید حتی اگر نیاز نداشتهباشند و  .)...رهبر گروه این اقدامات را در دو دسته اجتناب و کنترل قرارداد ،با این تقسیمبندی اعضا متوجه شدند که اقدامات و تالشهایی
که تا به حال بهکار میبردند همگی در زمره دو شیوه رایج برخورد با افکار (کنترل و اجتناب) است ،رهبر گروه در این مرحله منظور از اجتناب و کنترل و اینکه چگونه
رفتارهای اجتنابی رخ میدهد و فراگیر میشود را با استعارههای رایج (مثل توپ ،شیر آب روان و ریگ روان) توضیح و آموزش داد دراین راستا با پخش کلیپ اتوبوس،
آموزش مفاهیم سادهتر شد.
کنترل راه حل نیست ،مساله است .تشریح رویدادهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل با کمک استعاره "دو مقیاس" و اینکه چگونه اغلب موارد ما به قوانین ذهنی متکی
هستیم نه تجربه .تشریح قوانین کالمی و  ،RFTارزیابی هزینههای تالش برای کنترل افکار ،طبقه بندی هزینهها (برای مثال هزینه روابط سه تن از اعضا از دست دادن
دوست صمیمی ،کم شدن روابط فامیلی ،هزینه هیجانی اکثریت احساس گناه و اندوه به خاطر طردکردن و رنجاندن عزیزانشان ،هزینه شغلی یکی از اعضا ،ایجاد تنش
و مشکل در روابط شغلی ب ا همکاران ،هزینه سالمتی یکی از اعضا مشکل گوارشی و دیگری سوزش معده و دیگری چاقی و دیگری کسالت و بیرمقی و دیگری گرفتگی
قلب در مواقع برخورد با افکارشان گزارش شد) .با این اقدامات افراد متوجه شدند که تا به حال چگونه و از چه شیوهای برای بیان افکارشان برخورد میکردند و این
انتخاب ها چه پیامدهایی را در بر داشته .بنابراین شیوه انتخابی افراد (کنترل افکار و هیجانات) راه حل نیست خود مساله است .برای آموزش رهایی از تالش برای کنترل
و تفهیم آمیختگی و گسلش از تمارین گروهی مانند "فرونشانی فکر ،استعاره کیک شکالتی ،استعاره دروغسنج ،تمرین یک ،دو ،سه و تمرین شیر شیر شیر" استفاده
شد.
تفهیم آمیختگی به خود مفهومسازیشده و آموزش چگونگی گسلش از آن .در این جلسه برای آموزش گسلش از مسابقه طنابکشی با هیوال استفاده شد تا اعضا عمالً
تجربه کنند چگونه انرژی و هدف خود را صرف مغلوب کردن حریف میکنند و حتی در این راستا فرصت شرکت در فعالیتهای ارزشمند دیگر زندگیشان را از دست
میدهند .پخش کلیپ "مهمان ناخوانده" آموزش خود مفهومسازی شده با استفاده از استعارههای "سربازان در حال رژه ،برگ روان ،ذهن به عنوان عابر وراج ،صفحه
شطرنج و تمثیل اخبار زیرنویس"
ذهن آگاهی و بودن در زمان حال .در ابتدای جلسه مروری بر تمارین آموزش مشاهدهگری افکار انجام گرفت .در ادامه مفاهیمی هم چون ذهنآگاهی و بودن در زمان
حال آموزش دادهشد .چرا که اعضا تدریجاً نامؤثربودن کنترل را در حیطههای خاصی حس کرده بودند ،هنگام معرفی مداخالت ذهنآگاهی ،بهتر است اعضا با ماهیت
اساسی این مهارت تا حدودی آشنا شوند مثالً اینکه مهم نیست که تجربه درونی در لحظه حال ،لذتبخش باشد یا نباشد ،آنچه اهمیت دارد این است که با آگاهی کامل
تجارب لحظه به لحظه خود را نظاره کنند.
مروری کلی بر تمام فرآیند و مولفههای شش گانه رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بررسی مجدد علل زیربنایی رنج و مشکالت که عبارت بود از مشکالت مرتبط
با آگاهی ،اجتناب از تجارب درونی و عدم انجام فعالیتهای مهم و ارزشمند زندگی ،آموزش مباحث زندگی ارزشمدار و انتخاب .توضیح تمایز بین اهداف و ارزشها ،در
پایان جلسه برای کمک به تصریح ارزشها استعاره "قطبنما" و همچنین سؤاالت اساسی سنجش اولیه ارزشها مطرح شد و از اعضا خواستهشد آنها را یادداشت کرده
و تا جلسه بعد در موردشان فکر کنند .سؤاالت از این قرارند :بیشترین خواسته ای که از زندگی دارید چیست؟ ،چه کارهایی را خیلی دوست دارید انجام دهید؟ ،دلتان
میخواهد چطور آدمی باشید؟ ،دوست دارید در روابط بین فردیتان چه عملکردی داشتهباشید؟ ،اگر میتوانستید به همه خواستههایتان برسید چه انتخابهایی داشتید؟،
و در نهایت با بیان استعاره "تشییع جنازه" از افراد خواسته شد تا جلسه بعد در مورد مباحث طرحشده بیشتر تأمل کرده و یادداشت برداری نمایند.
بررسی ارزشهای اعضا از طریق بررسی تکالیف ،تعیین اهداف مبتنی بر ارزشهای تصریحشده و شناسایی و رفع موانع عمل متعهدانه در راستای ارزشها با کمک
استعارههایی هم چون اسکی روی برف و سنگ قبر ،در حین اینکه اعضا هدفگذاری میکردند رهبر به موارد زیر توجه میکرد :انتخاب هدفها به چه میزان میتوانند
آنها را در مسیر ارزشمند به حرکت درآورند؟ ،هدفهای اعضا تا چه اندازه مشخص و اندازهپذیر است؟ ،اینکه هدفهای تعیینشده اجتنابیاند یا اجرایی ،اهداف چه
اندازه متناسب با تواناییهاست؟ ،اعضا چه تعهدی برای اجرای اهداف در نظر دارند .در نهایت کمک به تدوین هدف و برنامهای قابل اجرا و مبتنی بر ارزشها و پایش
پایبندی اعضا به اجرای اهداف تعیین شده و ارائه راهکارهایی جهت تقویت پایبندی به برنامه .اجرای پس آزمون
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