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 چکیده 

بررسي اثربخشي درمان مبتني بر هدف تحقیق حاضر؛  اهمیت استرس در زندگي و درمان آن،با توجه به 

بوده است. جامعه آماری، دانشجویان دختر دانشكده ( بر كاهش استرس دانشجویان ACTتعهد)وپذیرش 

 فني شهر میبد هستند، كه با نمونه گیری در دسترس تعدادی از آنان انتخاب شده و پس از اجرای آزمون

دانشجو كه نمره آنها در آزمون از حد وسط باالتر بود، به عنوان  03(، تعداد 7697استرس هولمز و راهه)

دانشجوی برخوردار از استرس باال، انتخاب شدند.  به منظور سنجش اثر بخشي، نمونه آماری به دو گروه 

اده های چهار آزمون، از نفره، آزمایش )در معرض درمان( و گواه تفكیك شده و پس از جمع آوری د 78

مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه آزمون  Spss20طریق پرسشنامه، داده ها با استفاده از 

آزمون استرس بین دو گروه آزمایش و كنترل كواریانس با احراز پیش فرضهای الزم، نشان داد، نمره پس

(. به عبارت دیگر نمره استرس Sig ≤ 38/3است )آزمون دارای تفاوت معنادار پس از كنترل نمره پیش

تر از گروه كنترل است. در نتیجه فرض پژوهش مبني بر اینكه بین گروه آزمایش به طور معناداری پایین

آزمون تفاوت وجود دارد، تأیید شد. گروه آزمایش و كنترل به لحاظ میزان استرس در مرحله پس

ر رویكرد پذیرش و تعهد بر استرس دانشجویان دختر بر اساس همچنین فرض پژوهش مبني بر اینكه تأثی

بر استرس دختران دانشجو بر اساس رشته  ACTتأهل آنان متفاوت است، تأیید گردید. اما اینكه تأثیر 

تحصیلي آنان متفاوت است، تأیید نگردید. براساس یافته ها؛ مطالعه متغیر جنسیت در تحقیقات بعدی و 

 اههای مشاوره درماني برای دانشجویان توصیه گردید.نیز استفاده از كارگ

 

 دانشكده فني میبد  ،دانشجویان دختر،  استرس ، (ACTرویكرد پذیرش و تعهد)واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

اخیراً پژوهش های روان شناسي به مطالعه پذیرش/ تعهد و كاربردهای مهم آن در سازگاری، استرس، اضطراب و بهزیستي   

(. شواهد تجربي در مورد تأثیر این روش در ماني در مورد 3330اجتماعي پرداخته اند )والتر به نقل از گلیمور،  -رواني

 ،(، هراس اجتماعي )اوسمان و همكاران3333(، پسیكوزها )باچ و هایس،3339اختالالتي مانند افسردگي )كانتر، باروچ، گاینور، 

( مشخص 3332؛ گیفورد و همكاران، 7666و مواد )هایس، استروسال، ویلسون،  ( و رفتارهای پر خطر مانند مصرف الكل3339

شده است. طبق این نظریه، اجتناب زماني اتفاق مي افتد كه افكار و هیجانات منفي اثر مفرط و نامناسب بر رفتار مي گذارند. 

 (.3: 7060)انوری و دیگران، 

یي بامسائل ویا رودر ر ،از افرادی بسیار ،تجددگرایيوزندگي ی در شیوه تغییروزه علي رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگي وامر

و زندگي ناتوان ی زمره ومسائل روهمین امر آنان را در مواجهه با مشكالت واساسي هستند و الزم ی زندگي فاقد توانایي ها

استرس به زندگي خود ودغدغه  ز كمتر كسي را مي توان یافت كه خالي ازوامری پر تكاپوی در دنیا .آسیب پذیر ساخته است

اصلي آزاد و  )مي شود(غالبا به شكل پریشاني)یدادهاست كه باعث پاسخواز ری یداد یا مجموعه اور،منظور از استرس  بپردازد.

 (.6713 همكاران ،

ریف كرده گوناگون در ارگانیزم ایجاد مي شود راتعی هاک غیر اختصاصي كه تحت تاثیر محری هانس سیله استرس را پاسخ ها

كه درآن تنش ارزیابي شده  دانسته اندمحیطي  ورابطه اختصاصي بین شخص  را نیز استرس( 1984)فلكمنوس والزار است.

جسماني مبتال مي و اني وبه مشكالت ر،ضعیت ناتوان است وقتي فرد از مقابله با این و ومحیط اشاره دارد ورا بین شخص ،

 (. 1386 ،پرندی وخدایار)شود

اینكه دانشجویان قشر بزرگي از جمعیت جوان كشور ما را شامل مي شوند كه با تحصیالت و نیروی غالباً جواني كه باتوجه به 

دارند بایستي مورد توجه بیشتری در زمینه مطالعات میداني جهت بررسي شاخصهای سالمت رواني و جسمي قرار گیرند 

 خانواده، سالمت روان ویژه به و جسمي سالمت و تحصیل كرده بردانشجویان به عنوان نیروی انساني جوان   همچنین مشكالت

استرسهای دانشجویان و بررسي راهكارهای كاهش این  مطالعة رو این از است. گذار تأثیر بعدی های نسل حتي و جامعه

 است.  بوده صاحبنظران و پژوهشگران از دغدغه ی بسیاری و بوده اهمیت حائز بسیار استرسها

مختلف ی های بیماری شكل گیروهمواره به عنوان یكي از مهم ترین عوامل پیدایش ،اجتماعي -اني وری نقش استرس ها

رضایت  ،شغلي واجتماعي  ،شن است كه استرس بر عملكرد تحصیليومیر افراد مطرح بوده است. رگ ومرو اني وروجسماني 

استرس را مي توان به  ناشي ازی مهم ترین تاثیرها .تاثیر نامطلوب خواهد داشت افراداني وسالمت ر،همه مهم تر و ازشخصي 

تاثیر وبنابراین باتوجه به نكات ذكرشده راجع به استرس  ی.رفتارو شناختي  ،یكيژفیزیولو ،هیجاني چهار نوع تقسیم كرد:

 درمان آن باشیم. ی برای به دنبال راهكارضروری است كه عوارض آن بر زندگي افراد و

( است. این درمان یكي از درمان های موج  ACT) یكي از این نوع مداخله ها، درمان پذیرش و تعهدهمانطور كه اشاره شد؛ 

( است. در این درمان، هشیاری فراگیر عبارت است از آوردن  سوم رفتار درماني است كه مبتني بر هشیاری فراگیر )ذهن آگاهي

عالقه و پذیرش. هشیاری فراگیر شامل زندگي كردن در اینجا و هشیارانه آگاهي به تجربه اینجا و اكنون، همراه با گشودگي، 

اكنون، مشغول بودن كامل با كار در حال انجام و پریشان نبودن افكار است. همچنین، در هشیاری فراگیر سعي مي شود فرد 

بروند. هنگامي كه با  بدون تالش برای كنترل افكار و احساس های خود، به آنها اجازه دهد تا آن گونه كه هستند، بیایند و

گشودگي و پذیرش ناظر تجربه های خصوصي ) افكار و احساس ها ( هستیم، حتي دردناک ترین آنها كمتر تهدید كننده اند و 

 (. 6713 اصلي آزاد و همكاران ، قابل تحمل تر به نظر مي رسند )

بافتار گرایي كنشي، پیش بیني و تاثیر اعمال  بنا شده است. هدف« بافتار گرایي كنشي» ( بر  ACTدرمان پذیرش و تعهد ) 

مداوم كل ارگانیسم در تعامل با بافت تاریخي و موقعیتي است. ایجاد رفتار موثر به دستكاری موفقیت آمیز وقایع نیاز دارد و 
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ش، تماس فقط متغیرهای بافتاری مي توانند به طور مستقیم دستكاری شوند. این درمان شش اصل اساسي دارد: گسلش، پذیر

با لحظه حاضر، مشاهده خود، ارزش هاو عمل متعهدانه. گسلش برای جلوگیری از درآمیختگي شناختي بدین معناست كه 

بپذیریم افكار ما از ما جدا هستند و چیزی بیش از وقایع خصوصي موقت نیستند. پذیرش به معنای ایجاد فضایي برای احساس 

صي ناخوشایند، بدون تالش برای تغییر آنها، فرار از آنها یا توجه مجدد به انها است. ها، حواس، امیال و دیگر تجربه های خصو

تماس با لحظه حاضر عبارت است از آوردن كامل آگاهي به تجربه اینجا و اكنون با گشودگي، عالقه ، پذیرش، تمركز روی آن و 

آگاهي مداوم از خود، كه تغییر نمي كند و همیشه  درگیری كامل با آنچه كه در حال انجام است. مشاهده خود عبارت است از

حاضر و در مقابل صدمه مقاوم است. از این دیدگاه ، تجربه افكار، احساس ها، خاطره ها، امیال، حواس، تصویرها، نقش ها یا 

ت. ارزش ها و حتي بدن فیزیكي چیزی متفاوت از خود فرد است. این پدیده ها تغییر مي كنند، اما خود فرد پیوسته ثابت اس

عمل متعهدانه بدین معنا هستند كه فرد آنچه را كه بریا او مهم ترین و عمیق ترین است، تشخیص دهد، بر مبنای آن هدف 

 (.3: 7060هایي را تنظیم كند و برای رسیدن به آنها متعهدانه و موثر عمل كند) انوری و همكاران، 

ی رواني مختلف، از جمله افسردگي، كنار آمدن با توهم و هذیان، فوبیای ( در درمان اختالل ها ACTدرمان پذیرش و تعهد )

در كنترل گلوكز خون در بیماران دیابتي ، اعتیاد ،  اجتماعي ، تریكوتیلومانیا و موارد دیگر، از جمله رفتارهای خودمدیریتي

و نبود تنظیم هیجاني در اختالل آشفتگي ناشي از سرطان، صرع، اضطراب مرتبط با ریاضي ، درد مزمن، خودآسیب رساني 

 (.7060شخصیت مرزی به كار رفته و پیامدهای مثبتي داشته است)حدادی و همكاران ،

( نشان داد كه پذیرش و تعهد ممكن است به مردم در تعدیل الگوهای رفتاری منفي وافكار اتوماتیك 3333رایان و داسي )

(. به عبارت دیگر ، 3337ی مثبت مرتبط با سالمتي مي شود ) جانكین، كمك نماید و این امر نیز منجر به تنظیم رفتارها

پذیرش / تعهد از طریق تركیب سر زندگي و واضح دیدن تجربیات و پذیرش آن ها مي تواند تغییرات مثبتي را در سازگاری و 

( كاهش 3336یدان و همكاران، (. آموزش پذیرش / تعهد نمرات پایین اضطراب ) ز3330بهزیستي ایجاد نماید )بروان و رایان، 

 ( را به دنبال دارد.3332( و كاهش انعطاف ناپذیری روان شناختي )هایس، 3339پریشاني روان شناختي ) استاین ، 

( در بررسي های خود نشان دادند كه مداخالت شناختي در افزایش فهم و درک 3337( و اسكنتیزر، آندریز و لبر )3333جیل )

اجتماعي و اصالح رفتارهای دشوار موثر مي باشد و این مداخله ها را عامل افزایش قدرت تفكر دانش  –رفتارهای هیجاني 

(. همچنین 3338آموزان در زمینه  فرضیه سازی و درک و فهم شوخي در روابط اجتماعي دانستند )تي اوه و همكاران،

غمگیني سازگاری منفي را پیش بیني مي نماید  بازشناسي خشم و تنظیم هیجان، سازگاری مثبت و بازشناسي تحقیر، ترس و

( و مداخله گروهي تنظیم هیجان مبتني بر پذیرش تأثیر مثبتي بر كاهش آسیب رساندن به 3339)یو، ماتسوموتو و لركس ، 

خود، عدم تنظیم هیجان و نشانه های ویژه ی اختالل شخصیت مرزی و كاهش نشانه های افسردگي، اضطراب و استرس دارد 

 (.3373برتي ،)هو

در مجموع با توجه به این كه بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه سازگاری، سالمت روان به طور كل و مسائل هیجاني بوده و 

كمتر مطالعه ای به بررسي اثر بخشي روش های درماني پذیرش و تعهد و تنظیم هیجاني در كاهش استرس و آنهم در بین 

همچنین شیوع باالی استرس در بین آحاد جامعه بطور كلي و دانشجویان بطور ویژه، خال های دنران دانشجو  پرداخته است، 

با توجه به اهمیت سالمت  پژوهشي در این زمینه و استفاده از نتایج این پژوهش در زمینه آسیب شناسي، پیشگیری و درمان و

ش اقدام صورت نگرفته است واینكه در این راستا با این رنظر به ومیزان تاثیر آن بر تربیت نسل آینده و ان دانشجویان دختر ور

بر كاهش استرس دانشجویان ( ACT)تعهدوبررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش  هدف اصلي تحقیق حاضر؛است لذا 

 مي باشد.دختر شهرستان میبد 

  یپژوهش یشینهپ

را  ACT ی،نشاط دوست و عابد ی،عسگر یزدی،ت . او تعهدانجام شده اس یرشبر پذ يدرمان مبتن  ینهدر زم یادیز تحقیقات

شدت  ي،اعمال وسواس يدر فراوان یریاز كاهش چشمگ يحاك یجكردند. نتا يبررس یمارفرد ب 8وسواس با  یبرا يبه عنوان درمان

و لزوم  یيازد یشانپر ي،اعتقاد به افكار وسواس یزانم ي،وسواس یمشدت عال واسي،اعتقاد به افكار وس یزانم ي،وسواس یمعال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

857 

 

ماه از  یككاهش تا  ینبود و ا یمارب 8و اضطراب در سنجش پس از درمان در هر  ينمرات افسردگ یزبه آنها و ن يپاسخ ده

 يخود نشان داد كه درمان گروه ژوهشدر پ یز( ن7063(. پور فرج عمران )37: 7060و همكاران،  یزدیدرمان تداوم داشت)ا

( در پژوهش خود 7055) یملك پور و مولو یری،ام یفي،موثر است. لط يضطراب اجتماع/ تعهد بر درمان اختالل ا یرشپذ

عملكرد  یبه طور معنادار ي،شناخت ی یوهبا ش ياجتماع یو آموزش حل مسئله  یجاناته یمنشان دادند كه شناخت و تنظ

و  ینامطلوب پرخاشگر یكاهش رفتارها ي،حل مسئله اجتماع یشافزا ینهرا در زم یادگیری یها يبه ناتوان الدانش آموزان مبت

خودكار  یشنشانگر بهبود قضاوت دانش آموزان و افزا یجنتا ینبخشد. همچن يبهبود م ياهداف اجتماع ییرتغ یزو ن یریكناره گ

 (.در مطالعه دیگری كه787: 7063و همكاران،  یمانيدوستانه بود )نر ررفتا یشو افزا یسازگار ینهآنان در زم ياجتماع یآمد

(، با عنوان بررسي عوامل تنش زای شغلي پرستاران شاغل در بخش های داخلي و جراحي 7058صمد پور وكیان مهر )

بیمارستانهای شهر زنجان انجام دادند مطالعه آنها یك مطالعه توصیفي است كه در آن با استفاده از روش سرشماری طي یك 

سوال  87ی داخلي، جراحي پرسشنامه ای شامل اطالعات دموگرافیك و مرحله به كلیه پرستاران و بهیاران شاغل در بخش ها

( تهیه شده بود، ارایه شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار 7657تافت و آندرسون ) -كه با استفاده از پرسشنامه گری

 SPSSآنالیز آماری داده ها از نرم افزار  ( تعیین گردید و برایa=0.95محتوا و پایایي آن با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ )

استفاده شد. بر اساس یافته ها  عوامل تنش زای شغلي در پرستاران دو بخش داخلي و جراحي به صورت زیر بوده است: عامل 

في عدم آمادگي و مهارت كا»عامل سوم  ،«مسایل و مشكالت در ارتباط با پزشكان»، عامل دوم «درد، رنج و مرگ بیمار»اول 

مسایل و مشكالت در ارتباط با همكاران پرستار، سرپرستار و «، عامل چهارم «برای برآورده كردن نیاز بیمار و خانواده وی

 ،«عوامل نگران كننده و نامطمئن درماني»عامل ششم « كار اضافه، زیاد و نامناسب بودن محیط كار»، عامل پنجم «سوپروایزر

كرده است. هیچ كدام از پرستاران از عامل هفتم « خیلي زیاد«و « زیاد»را دچار تنش  پرستاران بخش های داخلي و جراحي

نشده اند. همچنین متغیرهایي مانند  "خیلي زیاد"و  "زیاد"، "تاحدودی"، دچار تنش "كمبود حمایت بین فردی )كاركنان("

پرستاران بخش های داخلي و جراحي ارتباط سن و سابقه كار روی میزان تنش ناشي از كل عوامل تنش زای شغلي در دو گروه 

معكوس و معني داری داشته است. نتایج نشان دهنده این است كه عوامل تنش زای شغلي مانند درد، رنج و مرگ بیمار، كار 

ن در پرستاران بخش های داخلي و جراحي به ترتیب از سایر عوامل همچو ياضافه، زیاد و عوامل نگران كننده و نامطمئن درمان

كمبود حمایت بین فردی و عدم آمادگي كافي برای برآورد كردن نیاز بیمار و مراقبت از وی، تنش بیشتری ایجاد كرده 

زوج مورد  68 یرو رب يو تمركز ذهن یرشرا با استفاده از مداخالت پذ ACT ي( اثر بخش3370) یشرو ف یستب یز،است.ه

(.  7060و همكاران، یبود)حداد یيزناشو یتمداخالت و رضا ینا ینب یمعنادارو  یاز ارتباط قو يحاك یجپژوهش قرار دادند. نتا

زوج مورد  68 یبر رو يو تمركز ذهن یرشرا با استفاده از مداخالت پذ ACT ي( اثر بخش3373و باكوم ) یلسارسون، ج

و  ACTآنها  ینبود همچن يیزناشو یتمداخالت و رضا ینا ینب یو معنادار یاز ارتباط قو يحاك یجپژوهش قرار دادند. نتا

پژوهش شامل  یندر ا گیری –قرار دادند. ابراز اندازه  يو كنترل مورد بررس یشيگروه آزما 3زوج در  22 یرا بر رو يتمركز ذهن

گلوبال، شاخص تجارب  يآشفتگ یاسهمسر، مق یرششاخص پذ ي،پرسشنامه استقالل و وابستگ یيزناشو یفیتشاخص ك

 یرتاث یزانبود. م یدهگرد یفرد يو سالمت روان ینارتباطات زوج یساز يداد كه مداخالت سبب غن نشان یجبود. نتا یمعنو

 پسآزمون و  یشپرسشنامه ها در پ ینب یيبدست آمد اختالف معنادار و باال 8/3مطالعه  یندر ا يارتباط یها یاسمق يتمام

سال،  23 يسن یانگینبا م يهراس اجتماع یاندر مبتال روش ینا یرتأث ي( در بررس3336آزمون بدست آمد. اسمن و همكاران )

در دوره  یرتآث ینو ا یافتكاهش  یدر گروه تحت درمان به طور معنادار يو اضطراب يكه عالئم اجتناب یدندرس یجهنت ینبه ا

 ید. در مطالعه استفاده نش یجنتا یسهمقا یاز گروه كنترل، بر ا یقتحق یندر ا البتهماهه همچنان تدوام داشت.  0 یگیریپ

مطالعه عالوه بر  ینانجام گرفت؛ البته در ا يو عمل یمبتال به وسواس فكر یمارب 8 یرو یدرمان به صورت فرد ینا یزن یگرید

 يدر فراوان یریاز كاهش چشمگ يحاك یجپرداخته اند. نتا یزن یمارانو اضطراب ب يافسردگ يسنجش شدن وسواس به بررس

نمرات  یزبه آنها و ن يو لزوم پاسخ ده یيزدا یشانپر ي،اعتقاد به افكار وسواس یزانوسواس، مشدت عالئم  ي،اعمال وسواس

 يو تعهد را بر هراس اجتماع یرشپذ يدرمان گروه يپور فرج عمران، اثر بخش یگریو اضطراب بود. در پژوهش د يافسردگ
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گروه مداخله نسبت به گروه شاهد، به طور  ياجتماع كه نمرات اضطراب یدرس یجهنت ینقرار داد و به ا يمورد بررس نشجویاندا

و چاگنو  یزنرال ین(.همچن7060و همكاران، ییاننداشت)رضا یریچشمگ ییرتغ یگیریو در طول مدت پ یافتكاهش  یمعنادار

 تیجاناكرده بودن از ه یافتدر یرشبر پذ يكه آموزش مبتن ینيند كه زوجیافتدست  یجهنت ینبه ا ی( در مطالعه ا3373)

و  یرول یز،برن ینز،اتك یستین،خود درگروه كنترل برخوردار بودند. كر یاننسبت به همتا یباالتر ياجتماع یستگيمثبت و شا

 یرفتار يكه زوج درمان ازگاریناس ینكه زوج یدندرس یجهنت ینبه ا ي( در پژوهش3373و همكاران،  یستیم؛ كر3377) یمونس

و  یيزناشو یتخود در گروه كنترل رضا یانبا همتا یسهكرده بودند در مقا یافتدرو تعهد  یرشبر آموزش پذ يمبتن یقيتلف

تحت  یقيدر تحق یز( ن3339(.جكسون )3373سه ماهه نشان دادند. )هوچوارتر و همكاران،  یگیریرا در پ یسالمت روان باالتر

 یبتاسترس و غ ینب یكه رابطه قو یدندرس یجهنت ینبه ا« اروپا يشركت تعاون يقلب یانشر یماریو ب یبتغ رس،است»عنوان 

)تنها در مردان( وجود دارد.بن نوردن راسل  يقلب یانشر یمازیاسترس و ب ینب یرابطه قو ین)در زن و مرد( وجود دارد همچن

)سالمت  يزندگ یفیتو درک كردن ك ياضطراب و افسردگ استرس، ینرابطه ب»تحت عنوان  یقي(در تحق3335و همكاران )

انجمن كارگران خودرو  965بر یقتحق یننمودند كه ا يبررس(« یطو حالت مح يروابط اجتماع ي،تندرست يوانشناسر ي،جسمان

و  يافسردگ او ب یمرابطه مستق يزندگ یفیتبا ك ياجتماع یتكه حما دهدينشان م هایافتهاست كه انجام شده یدر مالز

و بااسترس رابطه معكوس دارد.  یمرابطه مستق ياجتماع یتحماتقاضا و كنترل شغل با  یناسترس رابطه معكوس دارد همچن

رابطه معكوس  يو روابط اجتماع یطيمح یتو با وضع یمرابطه مستق يو سالمت جسمان ياسترس با اضطراب و افسردگ

استرس،  یترابطه معكوس دارد و در نها يزندگ یفیتو با ك یمرابطه مستق یكيزیو سالمت ف ياضطراب با افسردگ ینداردهمچن

 يزندگ یفیتباال، گزارشات ك ياجتماع یتحما یندارد. بنابرا یممستق یربا تقاضا و كنترل شغل رابطه غ ياضطراب و افسردگ

و  دهديباال، استرس را كاهش م يكه كنترل شغل يدرحال یشافزا يو كنترل شغل باال، رابطه اجتماع دهديم یشكاركنان افزا

 6كه در  یوجود دارد. در مطالعه ا یممستق یررابطه غ يزندگ یفیتو ك یكار یتسترس با وضعاضطراب، ا ي،افسردگ ینب ینكها

تعارض  ینژاپن، هنگ كنگ و چ یكا،آلمان، امر یل،برز یل،اسرائ یصورت گرفته مشخص شد كه در كشورها يكشور صنعت

 ینب یيتعارض نقش باال یزانم یكشور دارا 7كشور مورد نظر  6از  یعنياست.  یینمتوسط و در فرانسه پا یجيف درنقش باال، 

 (.3373گردد ) هوچوارتر و همكاران،  يدر كاركنان م یشترخود باعث استرس ب ینكاركنانشان بودند كه ا

 هدف تحقیق

 كاهش استرس دانشجویان دختر. بر  (ACTتعهد)و مبتني بر پذیرش  تعیین اثر بخشي درمان

 فرضیه تحقیق

 باعث كاهش استرس دانشجویان دختر مي شود.  (ACTعهد)تو مبتني بر پذیرش  درمان -

 روش تحقیق 
طرح كلي این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشي و طرح پیش آزمون و پس آزمون 

 همراه با گروه كنترل مي باشد.

تر دانشكده فني میبد، نمونه آماری به دو گروه به منظور سنجش اثر بخشي رویكرد پذیرش و تعهد استرس دانشجویان دخ

آزمایش )در معرض درمان( و گواه تفكیك شده و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از آزمونهای استرس مورد مقایسه 

 قرار گرفتند.

 جامعه آماری

مشغول به تحصیل بوده  7062-68جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دختر دانشكده فني شهر میبد یزد، كه در سال تحصیلي 

 نفر بوده اند.  833اند، تشكیل داد كه بنا به برآوردهای اولیه بالغ بر 

 روش نمونه گیری

گیری در دسترس از بین دانشجویان دختر دانشكده فني از آنجا كه دستیابي به تمامي این دانشجویان امكانپذیر نبود از نمونه 

شهر میبد یزد،  با مراجعه به اداره اموزش دانشكده، تعدادی از آنان انتخاب شده و پس از اجرای آزمونهای استرس، دانشجویاني 
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دانشجو  03ترس باال، تعداد كه نمره آنها در آزمونهای مذكور از حد وسط آزمون باالتر بود، به عنوان دانشجویان برخوردار از اس

نفره گواه و آزمایش تفكیك شدند. سپس جلسات درماني پذیرش و تعهد بر روی گروه آزمایش  78انتخاب شده و به دو گروه 

 اجرا شده و بعد از پایان دوره، پس آزمون اجرا شد.

 مالكهای ورود:

 داشتن نمره متوسط رو به باال در آزمون. -

 ی دارویي و رواندرمانیهای دیگر در حین پژوهش.عدم دریافت درمان ها -

 موافقت مراجعه كننده جهت شركت در پژوهش. -

 حجم نمونه 

نفر از دانشجویاني بود كه شرایط جایگزیني و انتخاب را براساس  78همانطور كه اشاره شد، هر گروه ) آزمایش و كنترل( شامل 

 ته اند.نمره استرس )كه در قسمت قبل توضیح داده شد(، داش

 ابزار و مقیاس های پژوهش

 مقیاس استرس هولمز راهه

( حكایت از آن دارد كه رویدادهای معیني از زندگي كه 7697شواهد و داده های فراوان حاصل از پژوهش هولمز و راهه )

مطالعات فراواني، موجب تغییر مي شوند، فرد را در برابر بیماری ناشي از فشار رواني آسیب پذیر مي كند. این دو محقق در 

رویدادهای خاصي از زندگي را روی یك مقیاس از صفر تا صد درجه بندی كردند. و نمونه ای از جمعیت نامتجانس را هم بطور 

گذشته نگرانه و هم بطور آینده نگرانه در نظر گرفتند. این رویداد زندگي، تغییرات گوناگوني را شامل مي شد، نظیر تغییرات در 

روابط خانوادگي، شرایط اقتصادی و زندگي، تعلیم و تربیت، دین وامور اجتماعي. تغییرات زندگي با توجه به  وضعیت سالمت،

شدت از بحران های اصلي زندگي مثل مرگ همسر، تا رویدادهای نسبتاً جزئي مثل رفتن به تعطیالت با دریافت بلیط پارک 

لي زندگي طي یك دوره زماني درنظر گرفته شده، داده مي شد. ماشین، منظم و مرتب شدند. به هر فرد یك نمره تغییر ك

هولمز و راهه متوجه شدند افراد با نمرات باال در تغییر زندگي به احتمال بیشتری  طي دوره دو ساله بعدی به یك بیماری 

 ناشي از فشار رواني دچار  مي شدند. 

تماعي است كه مشاورین اغلب از آن برای بررسي و راهه یكي از مقیاس های سنجش سازگاری اج-مقیاس استرس هولمز

وضعیت افراد افسرده استفاده مي كنند.در این مقیاس فرد تغییرات بوجود آمده در زندگي خود را به وسیله ارزش عددی هر 

طي دو سال تغییر كه در این جدول ارایه شده اندازه گیری مي كندودر نهایت مي تواند میزان افسردگي و یا احتمال آنرا در 

آینده در زندگي فرد، بررسي كرد. همچنین مي توان بررسي كرد كه علل اساسي افسردگي او در نتیجه چه عاملي بوده و چگونه 

 مي تواند با این عامل برخورد كرد. 

رس موقعیت استرس زا در تعیین دگرگوني زندگي افراد در یكسال گذشته كه تعیین كننده نمره است 27این مقیاس شامل 

 افراد بود.

 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفي )میانگین. انحراف معیار و نمودارهای متناسب( استفاده مي گردد. 

نمره ها با استفاده از همچنین در آمار استنباطي از آزمون تحلیل كواریانس استفاده شد. پردازش های آماری الزم بر روی 

 انجام شد. SPSSبرنامه نرم افزاری 
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  یافته ها
 آزمون فرض

ی پژوهش با استفاده از آزمون آماری تحلیل كوواریانس مورد  بررسي  قرار در این قسمت از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه

ها، فرض )همگني واریانس گروهزم  چند پیشاست. با مدنظر قرار دادن این موضوع كه انجام تحلیل كوواریانس مستل گرفته

های اثرخطي و معنادار متغیر كمكي بر وابسته، همگني رگرسیوني؛ پیروی اثر خطي متغیر كمكي بر متغیر وابسته در بین گروه

های فرضیه وناند و در ادامه به منظور آزمها مورد ارزیابي قرار گرفتهفرضمختلف از یك الگوی یكسان( است در ابتدا این پیش

 پژوهش از برآوردهای تحلیل كوواریانس استفاده شده است:

 آزمون متفاوت است.(: میانگین استرس در بین گروه آزمایش و گواه در مرحله پس7فرض )

 اثر خطی و معنادار متغیر کمکی بر وابسته

نش و رگرسیون خطي استفاده گردید كه نتایج جهت بررسي اثر خطي و معنادار متعیر كمكي بر وابسته به ترتیب از نمودار پراك

 آن در نمودار و جدول زیر گزارش شده است:

 

 آزمون(آزمون( برمتغیروابسته)پسبرآورد رگرسیون خطی جهت بررسی اثرخطی و معنادار متغیر کمکی)پیش ،1-جدول

 t Sigآماره  Beta متغیر

 325/3 66/7 07/3 آزموننمرات پیش

 

آزمون( به لحاظ آماری آزمون( بر متغیر وابسته )پسبیانگر این است كه اثر متغیر كمكي )پیش 7در جدول مقادیر برآورد شده 

فرض اثر خطي و توان گفت این اثر یك اثر خطي است. بنابراین پیش(. و با توجه به نمودار زیر ميSig < 38/3معنادار است )

 .باشدمعنادار متغیر كمكي بر وابسته برقرار مي
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 آزمون(: بررسی اثر خطی متغیر کمکی )پیش آزمون( بر متغیر وابسته )پس1نمودار

 همگنی رگرسیونی

 فرض ضمن استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه از نمودار پراكنش نیز استفاده شده است:به منظور بررسي این پیش

 نی رگرسیونیفرض همگ، برآورد آنالیز واریانس دو طرفه به منظور بررسی پیش2-جدول 

 اثرات تعاملی

 در آنالیز واریانس دوراهه

 F Sigآماره  Df میانگین مربعات

 732/3 72/7 3 28/77 آزمونگروه * نمرات پیش

-آزمون بر متغیر وابسته( و نمودار زیر بیانگر این است كه پیش)اثر تعاملي غیرمعنادار متغیر گروه و پیش 3مقادیر برآورد شده در جدول

 ني رگرسیوني برقرار است.فرض همگ
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 فرض همگنی رگرسیونی با استفاده از پراکنش: بررسی پیش2نمودار 

 

 آزمون فرض

ها مربوط به آزمون تحلیل كوواریانس در ارتباط با فرض پژوهش برقرار است در زیر برآوردهای فرضبا توجه به اینكه پیش

 مربوط به این آزمون جهت آزمون فرضیه گزارش شده است.

 

 آزمایش و کنترل ، برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه میانگین استرس در بین گروه3-جدول

 گروه
میانگین 

 ایحاشیه

مجموع  آزمون لوین

 مربعات
DF 

میانگین 

 مربعات
 F Sigآماره 

مجذور 

 اتا
F Sig 

 83/25 كنترل

3/7 395/3 87/378 7 87/378 72/739 333/3 773/3 

 03/08 شآزمای

آزمون استرس بین دو گروه آزمایش و كنترل پس از كنترل توان گفت نمره پسمي 0بر حسب مقادیر برآورد شده در جدول 

-(. به عبارت دیگر نمره استرس گروه آزمایش به طور معناداری پایینSig ≤ 38/3آزمون دارای تفاوت معنادار است )نمره پیش
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در نتیجه فرض پژوهش مبني بر اینكه بین گروه آزمایش و كنترل به لحاظ میزان استرس در مرحله  تر از گروه كنترل است.

 شود.آزمون تفاوت وجود دارد، تأیید ميپس

 

 آزمون استرسهای پس: مقایسه میانگین گروه آزمایش و گواه  با توجه به نمره3نمودار 

 

 
 

  گیریبحث و نتیجه

 
به اهداف و ماهیت پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشي و طرح پیش آزمون و پس آزمون  طرح كلي این پژوهش با توجه

همراه با گروه كنترل بود. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دختر دانشكده فني شهر میبد یزد، تشكیل داد كه بنا به 

ي این دانشجویان امكانپذیر نبود از نمونه گیری در نفر بوده اند. از آنجا كه دستیابي به تمام 833برآوردهای اولیه بالغ بر 

دسترس از بین دانشجویان دختر دانشكده فني شهر میبد یزد،  با مراجعه به اداره اموزش دانشكده، تعدادی از آنان انتخاب شده 

ر بود، به عنوان و پس از اجرای آزمونهای استرس، دانشجویاني كه نمره آنها در آزمونهای مذكور از حد وسط آزمون باالت

نفره گواه و آزمایش تفكیك شدند. سپس  78دانشجو انتخاب شده و به دو گروه  03دانشجویان برخوردار از استرس باال، تعداد 

جلسات درماني پذیرش و تعهد بر روی گروه آزمایش اجرا شده و بعد از پایان دوره، پس آزمون اجرا شد. ابزار اندازه گیری 

موقعیت استرس زا در تعیین دگرگوني زندگي افراد در  27( بوده كه این مقیاس شامل 7697ز و راهه )استرس، مقیاس هولم

 نمره و واردسازی از پس آزمون چهار در آموده دست به های یكسال گذشته كه تعیین كننده نمره استرس افراد بود. داده

براساس فرضیه اصلي تحقیق؛  .شد گذاشته آزمون به فرضیات و شده آماری تحلیل و توصیف ، SPSS33 محیط در گذاری

بر میزان استرس دانشجویان اثر دارد. و به عبارت دیگر؛ میانگین استرس در بین گروه آزمایش و گواه در  ACTرویكرد درماني 

رات آزمون متفاوت است. نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین كه نشان دادند؛ آموزش پذیرش/ تعهد نممرحله پس

( را به دنبال دارد 3332( )هایس، 3339( كاهش پریشاني روان شناختي )استاین، 3336پایین اضطراب )زیدان و همكاران، 

(، همسو مي باشد. همچنین نتیجه بدست آمده نتیجه تحقیق كوگ و همكاران را كه نشان 789: 7063)نریماني و همكاران، 

ی دیگر، با درد، ناتواني و استرس رابطه دارد و مداخله ی درماني با استفاده ی داد حساسیت به اضطراب، بیشتر از متغیر ها

همزمان از سه متغیر درماني پذیرش، ذهن آگاهي و ارزش ها، تاثیر حساسیت به اضطراب را كاهش و كیفیت زندگي و عملكرد 

یج رضایت بخش و دالیل منطقي برای نتا ACT( و تحقیقات اخیر روی 0: 7060كلي را افزایش داده است)انوری و دیگران، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

855 

 

در كار بالیني و مخصوصا كار با بیماران مبتال به اختالالت اضطرابي فراهم كرده اند. )ایزدی و همكاران،  ACTاستفاده از 

 ( را نیز تأیید مي نماید.37: 7060

 های سال طول در نیز متعددی شناختي روان های درمان دارویي، های درمان بر عالوه روانشناختي، مشكالت درمان برای

 شرطي های دیدگاه ی پایه بر تحلیلي، روان اولیه رویكرد با تقابل در رفتاری رویكردهای اول نسل. است شده ابداع متوالي

 ،" شناختي – رفتاری " درمان عنوان تحت درمانها این دوم نسل. شدند مطرح 7693 و 7683 های دهه در عاملي و كالسیك

 ها، شناخت باورها، نقش بر ها درمان نوع این تأكید كه آمدند وجود به شناختي های جنبه بر تر بیش تاكید با 7663 دهه تا

 ها آن در مختلف تكنیكهای با باید درماني روان در اینكه و بود رواني اختالالت ایجاد در اطالعات پردازش نظام و ها واژه طرح

 مي را آنها كه هستیم مواجه ها درمان نوع این سوم نسل با امروز. كرد حذف كلي هب را  ها آن یا شود ایجاد تعدیل یا تغییر

 و  فراشناختي درمان ، آگهي ذهن بر مبتني شناختي درمان مانند نامید؛  پذیرش بر مبتني مدلهای كلي عنوان تحت توان

 افكار با فرد شناختي روان ارتباط تا دشو مي سعي ها، شناخت تغییر جای به ها درمان این در. ACT   تعهد و پذیرش درمان

 با مرتبط اضطراب افسردگي، بر ACT اثربخشي پیشین، مطالعات در(.7060 رضاییان و همكاران،) یابد افزایش احساساتش و

 به مربوط باورهای نظیر درد گری میانجي های متغیر تعدیل بر پزشك، به مراجعه تعداد و شغلي عملكرد ناتواني، احساس درد،

 (.0: 7060 دیگران، و انوری) است شده گزارش خودكارآمدی و درد پنداری فاجعه حركت، از ترس درد، از ناشي آسیب

اخیراً پژوهش های روان شناسي به مطالعه پذیرش / تعهد و كاربردهای مهم آن در سازگاری، استرس، اضطراب و بهزیستي 

تجربي در مورد تأثیر این روش در ماني در مورد اختالالتي مانند  (. شواهد3337 اجتماعي پرداخته اند )موسبي، –رواني 

( و 3339(، هراس اجتماعي )اوسمان و همكاران، 3333(، پسیكوزها )باچ و هایس، 3339 ،افسردگي )كانتر، باروچ، گاینور

( مشخص شده 3332؛ گیفورد و همكاران، 7666رفتارهای پر خطر مانند مصرف الكل و مواد )هایس، استروسال، ویلسون، 

 23( در بررسي تأثیر این روش در مبتالیان هراس اجتماعي با میانگین سني 3336است. در تحقیقي مشابه، اسمن و همكاران )

سال، به این نتیجه رسیدند كه عالئم اجتنابي و اضطرابي در گروه تحت درمان به طور معناداری كاهش یافت.همچنین 

داخله گروهي تنظیم هیجان مبتني بر پذیرش تأثیر مثبتي بر كاهش آسیب رساندن به خود، تحقیقات پیشین نشان دادند؛  م

عدم تنظیم هیجان و نشانه های ویژه ی اختالل شخصیت مرزی و كاهش نشانه های افسردگي، اضطراب و استرس دارد 

كاربردهای مهم آن در سازگاری،  ( اخیراً پژوهش های روان شناسي به مطالعه پذیرش / تعهد و3339)گراتتس و گاندرسون، 

(. شواهد تجربي در مورد تأثیر این 3330اجتماعي پرداخته اند )والتر به نقل از گلیمور ،  –استرس، اضطراب و بهزیستي رواني 

و  ( نشان داد كه پذیرش3333(، رایان و داسي )3339روش در ماني در مورد اختالالتي مانند افسردگي )كانتر، باروچ، گاینور، 

تعهد ممكن است به مردم در تعدیل الگوهای رفتاری منفي وافكار اتوماتیك كمك نماید و این امر نیز منجر به تنظیم رفتارهای 

(. به عبارت دیگر، پذیرش / تعهد از طریق تركیب سر زندگي و واضح دیدن 3337مثبت مرتبط با سالمتي مي شود )موسبي، 

 (.3330ییرات مثبتي را در سازگاری و بهزیستي ایجاد نماید )والتر به نقل از گلیمور، تجربیات و پذیرش آن ها مي تواند تغ

فرد بیمار بررسي كردند.  8را به عنوان درماني برای وسواس با  ACTدر داخل كشور، ایزدی، عسگری، نشاط دوست و عابدی، 

ي، میزان اعتقاد به افكار وسواسي، شدت نتایج حاكي از كاهش چشمگیری در فراواني اعمال وسواسي، شدت عالیم وسواس

عالیم وسواسي، میزان اعتقاد به افكار وسواسي، پریشان زدایي و لزوم پاسخ دهي به آنها و نیز نمرات افسردگي و اضطراب در 

 (. 37: 7060بیمار بود و این كاهش تا یك ماه س از درمان تداوم داشت)ایزدی و همكاران،  8سنجش پس از درمان در هر 

برخي پژوهش های مرتبط با آنها نیز منتشر شده است. از جمله مي توان به برنامه های آموزشي والدین در ارتباط با كودكان 

كم توجه، كودكان مبتال به اختالالت اضطرابي و كودكاني كه مشكل رفتاری دارند، اشاره كرد. نتایج این تحقیقات  –بیش فعال 

ا در كاهش عالیم كودكان، بهبود عملكرد و ارتباط بین والدین و اعضای خانواده، كاهش سطح نشان دهنده موثر بودن این روشه

 (.3: 7063افسردگي و استرس والدین است)ربیعي و شهریور،  –اضطراب 

را بر اضطراب اجتماعي  Act( دریك مطالعه، براساس روش مشابه این تحقیق)شبه آزمایش(، تأثیر 7063پور فرج عمران )

نمود. آزمودنیها به دو گروه كنترل و آزمایش تقسیم شده و گروه آزمایش تحت درمان براساس رویكرد پذیرش و تعهد بررسي 
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قرار گرفته و سپس پس آزمون اجرا شد، نتایج تحقیق نشان داد كه درمان گروهي پذیرش / تعهد بر درمان اختالل اضطراب 

قرار گرفته بودند، اضطراب اجتماعي نسبت به  Actكه تحت درمان  اجتماعي موثر است. بصورتي كه در بین گروه آزمایش

پیش آزمون و همچنین گروه گواه، كاهش یافته بود. این نتیجه همسو با نتیجه تحقیق حاضر نشان دهنده تأثیر مثبت روش 

 درماني پذیرش و تعهد بر اختالالت رواني بوده است. 

(، مي باشد. در مطالعه آنا عالوه بر 3372ن همسویي نشان مي دهد مطالعه ی آنا)از دیگر تحقیقاتي كه نتیجه تحقیق حاضر با آ

بر استرس نتیجه گیری شده است.  ACTاضطراب بر استرس و شیوه های مقابله با آن نیز تأكید شده و اثر بخشي مثبت 

نها و همچنین نسبت به گروه قرار گرفته بودند، نسبت به پیش آزمو Actبصورتي كه در بین گروه آزمایش كه تحت درمان 

 گواه كه در معرض درمان نبودند، میانگین نمرات استرس به مقدار زیادی كاهش یافته بود.

تحقیقات دیگری نیز در همین راستا انجام شده كه نقش متغیرهای واسطه ای و میزان اثر آنها را نیز بررسي نموده اند. برای 

( نشان داده است كه متغیرهای جنس، وضعیت تأهل و سن در اثر بخشي 7060مي)مثال، نتایج تحقیق رضائیان و كرمي جهر

( نیز نشان دادند كه 7060رویكرد درماني پذیرش و تعهد، نقش تعدیل كننده دارند. در تحقیقي مشابه، حدادی و كریمي )

یزان اثر بخشي رویكرد درماني تحصیالت و نوع شغل افراد ) كه بي شك از نوع رشته تحصیلي آنان اثر مي پذیرد( نیز در م

 پذیرش و تعهد بر استرس و فشارهای رواني اثر گذارند.
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