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بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زنان 

 مطلقه در بافت فرهنگی شهر ورامین

 ،استادیار و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی اسماعیل اسدپور

  چكیده

تی زنان مطلقه در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناخپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی 

 . صورت گرفتبافت فرهنگی  شهر ورامین 

از  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی . پس آزمون با گروه کنترل بود -طرح تحقیق در این پژوهش، طرح پیش آزمون

زنان مطلقه موسسه خیریه ای حضرت زینب جامعه آماری پژوهش  .ها استفاده گردیدریف جهت گردآوری داده

 24، (RSPWB)مین بودند که  با در نظر گرفتن نمره پایین در مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف شهر ورا( س)

سپس مداخالت درمانی به شیوه  .زمایش و گروه کنترل قرار گرفتندنفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آ

طرفه نشان داد که بین گروه نتایج تحلیل کوواریانس یك . جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد 8گروهی به مدت 

از اعمال متغیر مستقل از نظر بهزیستی روان شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد  آزمایش و کنترل بعد

(001/0<p  .)در بهبود بهزیستی روان  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یافته های پژوهش حاضر نشان داد که

 .هر ورامین موثر واقع شده استشناختی زنان مطلقه در بافت فرهنگی و مدهبی ش

 بافت فرهنگی شهر ورامین  ،زنان مطلقه بهزیستی روانشناختی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 dr.iasadpour@yahoo.com                                  اوره دانشگاه خوارزمی استادیار و عضو هیئت علمی گروه مش.    

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:dr.iasadpour@yahoo.com
mailto:dr.iasadpour@yahoo.com
http://www.sid.ir


Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in the 

PsychologicalWellbeing of Divorced Women in the Cultural Context of Varamin City, 

Iran 

Esmaeil Asadpour 

Assistant Professor and Faculty Member, Department of Counseling, Faculty of Psychology 

and Educational Sciences, Kharazmi University, Karaj, Iran (Email: 

dr.iasadpour@yahoo.com) 

Abstract 

The present study aimed to determine the effectiveness of acceptance and commitment 

therapy (ACT) in the psychological well-being of divorced women in the cultural context of 

Varamin city, Iran. Research instrument was the Ryff Scales of Psychological Well-

Being (PWB). This quasi-experimental study was conducted using a pretest-posttest design. 

For this purpose, 24 subjects were selected via purposive sampling from the women referring 

to Hazrat Zeinab Charity Institution, who were randomly divided into two groups of 

experimental and control. Both groups completed the PWB, and the treatment plan based on 

the ACT was performed in 8 sessions of counseling (90 minutes each). Results of covariance 

analysis showed a significant increase in the overall psychological well-being score at 

posttest (P<0.001). Findings of the study confirmed the efficacy of the ACT in the 

psychological well-being of divorced women.  

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Psychological Well-being, Divorced 

Women, Cultural Context of Varamin city. 
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 مقدمه

 در جوامع که ای پدیده. است  طالق نام به واقعیتی روبروست با آن همیشه ای جامعه هر که هایی چالش ترین مهم از یكی

 و والدین بر خصوص روانی، به و اجتماعی اقتصادی، نظر از آور زیان و آثاری است افزایش حال در ی زیاد سرعت با امروزی

 بین همبستگی و شود می خانواده گرم کانون شدن پاشیده هم از باعث طالق (.811 ی، بانكی، امیری و اسعد)دارد  کودکان

 می پایان آنان مشترك زندگی و صمیمی ی رابطه و شوند می جدا یكدیگر از زوجین طالق اثر بر. گسلد می را مرد و زن

 مختل زندگی یك پایان طالق. انجامدمی سرگردانی و تنهایی به بودن هم با و اتحاد عداوت، و کینه به محبت و عشق و پذیرد

 (. 83 الشریف و همكاران، )است  ریخته هم به و

طالق دارای آثار و پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی، روانی، قانونی و والدینی بر مردان و زنان مطلقه، فرزندان طالق و 

ق با اعتیاد، جرم و بزهكاری، روان پریشی، عدم تعادل بسیاری از بررسی های انجام شده، از رابطه بین طال. باشد اجتماع می

کنند، که بسیاری از آنها مانع توسعه  شخصیتی، مسائل آموزشی و تربیتی، خودکشی، جامعه ستیزی و نظایر آن حكایت می

 زگاریسا طالق، ی تجربه. بوده و سیاست گذاران مسائل اجتماعی نباید از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن غافل شوند

 و عملكرد کاهش باعث و دهد می قرار تأثیر تحت( و هیجانی اجتماعی جسمانی، شناختی، روان) ابعاد تمام در را زوجین

تواند بر طیف گسترده  ؛ بدین ترتیب طالق می(222 ، 8براون اسمیت، پرتز،) گردد می از طالق پس خانواده اعضای ناکارآمدی

 .گذاردای از سازه های روان شناختی تاثیر 

 خلقی، های اختالل موجب و می گردد خانواده افراد عاطفی ـ روانی تعادل خوردن برهم به منجـر زنـدگی فروپاشی و طالق

 کاهش و اجتماعی روابط در تغییر شغلی، عملكرد تضعیف خودپنداره، و زندگی سبك در تغییر مواد، مصرف سوء اضطرابی،

 به ،838 گاتمن،)کند می درگیر نیز را اجتماع سیستم خانواده سیستم عالوه برو  (221 گارنر،)باشد می اجتماعی حمایت

 (.832 شیخی و همكاران،  از نقل

 بسیار استرس یـك طالق کـه آنجـا از. نمود توجه مطلقه در کشورمان زنان بر طالق پیامدهای به می توان میـان، این در

 دهندة تشكیل شاخص صفت عاطفی ظرافت کـه زنان در خصوصبه  روانی اختالالت به ابتال می شود، محسوب شدید

 (.2 2  گالر،) است محتمل بسیار امری باشد می آنان شخصیت

 عهده بر را فرزندان مسؤولیت تنهایی به مجبورند و داده اند دسـت از طالق اثر بر را خود همسران که زنانی تعداد امروزه

 علیرغم و نماینـد مـی درمانـدگی احـساس اقتـصادی و اجتمـاعی فـشارهای یـلبه دل زنان این .اسـت افزایش به رو بگیرند

 عدم موجب زندگی شان منفی ویژگی های و دارنـد دردناکی و محدود زندگی اغلب غیردولتی و دولتی مالی حمایت های

 زنـان این که می رسد نظر هب بنابراین(. 811  فرزادفر، از نقل به ؛831  مطیع،) می گردد آنان افسردگی احساس و شادی

 ؛ به311 اگرنس، ) نیازهـا بـه نیـل یا و رضامندی شكل به زندگی کیفیت که چرا. کنند تجربه را پایین تری زنـدگی کیفیـت

 خویشتن به احترام سایرین، با مناسب و خوب ارتباط: قبیل از شـرایطی دارای افراد، که درجاتی و( 311 ، هرنكوسیت از نقل

 .  مـی شـود تعریـف و توصـیف(. 33 هانـستید،  از نقل به ؛311 نیس، )هستند  شاد پایـة خلـق از ورداربرخـ و

 و عاطفی بهزیستی روانشناختی واکنش های .شناختی اشاره کرد  روان از دیگر تبعات طالق می توان به اختالل در بهزیستی

 و رشد و اجتماع با مناسب رابطه در جهان با مؤثر و کارآمد تعامل، شخصی های ویژگی و توانمندی ها درك برای شناختی

 زنان(. 223 ،کارادماس)است مثبت خلق و انرژی، زندگی از رضایت دربرگیرنده که می باشد زمان طول در مثبت پیشرفت

در  یمشكالت جد زندگی، امید، تغییر در سبك آشفته، فقدان فردی، هویت و بین متعدد فردی کشمكش های با مطلقه،

 زنان دیگر از داری معنا طور به ها آن اجتماعی تعارض های و اضطراب، افسردگی و هستند مواجه و شغلی اجتماعی شبكه

 (. 81 یزادگان، ترجمه ،332 آماتو،) است باالتر
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رایندهای از فرایندهای پذیرش،تمرکز ذهنی،تعهد و ف  با توجه به این موضوع که رویكرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد

از این رویكرد درمانی می توانیم برای ( 221 هیس و مسودا،)تغییر رفتار به منظور ایجاد انعطاف پذیری روانی استفاده می کند

شناختی مبتنی  این روش مداخله روان. افزایش بهزیستی و انعطاف پذیری روانشناختی زنان آسیب دیده از طالق استفاده کنیم

را به شیوه های مختلفی با راهبرد های تعهد و تغییر رفتار در  1 دهای پذیرش و توجه آگاهیبر شواهد است که راهبر

در این رویكرد عموماً از شش اصل بنیادین زیر . شود شناختی انجام می این امر با هدف افزایش انعطاف پذیری روان. آمیزد می

هایی برای  یادگیری روش: گسلش شناختی - :شود ه میشناختی مراجعان استفاد پذیری روان برای کمك به افزایش انعطاف

اجازه دادن به آمد و رفت افكار بدون اینكه : پذیرش  - افكار، تصورات، هیجانات و خاطرات کاهش تمایل به واقعیت پنداشتن

مشاهده  - مندی   آگاهی از اینجا و اکنون؛ و تجربه آن با گشودگی و عالقه: تماس با لحظه اکنون  -8ها مبارزه شود  با آن

اکتشاف اینكه چه چیزی برای : ها ارزش -1یافته از خود؛ تسلسلی از آگاهی که تغییرپذیر نیست  دستیابی به حسی تعالی: خود

ها و تالش متعهدانه برای رسیدن به آن  ریزی اهداف بر اساس ارزش طرح: اقدام متعهدانه  -1خود واقعی فرد بسیار مهم است  

هدف اصلی این رویكرد آن است که فرد با کنترل موثر دردها،رنج ها و تنش هایی که زندگی (.  2 یس،هیس و لیل)اهداف

شناسایی و تشخیص مرزهایی که افراد را از .الجرم برای او ایجاد کرده یك زندگی پربار و معناداری را برای خود ایجاد نماید

ایفرت و )مان مبتنی بر پذیرش و تعهد را تشكیل می دهندزندگی مطلوب باز داشته است مولفه های کلیدی مداخالت در

این .هدف درمانگر در این رویكرد کاهش عالیم نیست بلكه درمانگر تالش می کند تا مراجع از عالیم رها شود(.221 فورسیث،

ك ننموده و حتی یاد رویكرد ارتباط بین افكار و احساسات مشكل زا را تغییر می دهد تا افراد آن را به عنوان نشانه مرضی در

 (.223 ،1هریس)درك کنند(حتی اگر ناراحت کننده و ناخوشایند باشد)بگیرند تا آن را بی ضرر

با این حال نور .  پژوهش های انگشت شماری در کشورمان با توجه به اهمیت موضوع و در ارتباط با آن صورت پذیرفته است

به ن مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مطلقه شهر اوز اثر بخشی درمادر پژوهشی تحت عنوان ( 831 )افشان 

  .زنان مطلقه شده است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش معنادار کیفیت زندگی این نتیجه دست یافت 

ایش سازگاری پس نشان داد، گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افز(   83 )همچنین نتایج پژوهش نجفی سوالری 

از طالق،شادکامی،امیدواری و کاهش افسردگی و احساس تنهایی زنان مطلقه گروه آزمایشی، در مقایسه با گروه کنترل شده 

بهزیستی روان در مبتنی بر پذیرش و تعهد مطـالبی کـه در مـورد کارآیی رویكرد موضوع و ـه اهمیـت با توجه ب .است

رویكرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر   اثربخشی پـژوهش حاضـر بــا هــدف مطالعــه، بیان گردید شناختی زنان مطلقه

 .انجام گرفت بهزیستی روان شناختی زنان آسیب دیده از طالق
 

 روش 

نمونه های بالینی این . طرح تحقیق در این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد

زن مطلقه داوطلب موسسه که نمره آنها در آزمون بهزیستی روان شناختی پایین بودند  1 طی فراخوانی از بین پژوهش در 

برنامه درمانی بر .نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند   

دقیقه به  32جلسه و هر جلسه به مدت  1دستورالعمل ها در طی مبنای رویكرد مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر کاربرد 

همه ی اعضای گروه های آزمایش و کنترل قبل و .انجام شد(س)صورت مشاوره گروهی در موسسه خیریه ی حضرت زینب 

از اجرا و  به لحاظ اخالقی پژوهشگر بعد. بعد از اجرای روش درمانی ،پرسش نامه های بهزیستی روان شناختی را تكمیل کردند

با استفاده از روش نمونه گیری در .اتمام مداخالت درمانی برای گروه آزمایش ،همین جلسات را برای گروه کنترل نیز اجرا کرد

شهر ورامین با در نظر گرفتن نمره پایین در مقیاس ( س)دسترس، از بین زنان مطلقه موسسه خیریه ای حضرت زینب 

                                                           
4
 . Acceptance and commitment therapy 

5
 . Mindfulness 

6
 . Harris R. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 12)و گروه کنترل ( نفر 12)نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش  24، (RSPWB)بهزیستی روان شناختی ریف 

 .     قرار گرفتند( نفر

   ابزار پژوهش

( 1387)بیانی و همكاران . طراحی نمود 1980این مقیاس را ریف در سال : 3(RSPWB)مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف 

مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف، ضریب پایایی به روش بازآزمایی را برای این در پژوهش خود با عنوان روایی و پایایی 

و خرده مقیاس های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و  82/0پرسشنامه 

ها، همبستگی مقیاس همچنین آن . ، به دست آوردند78/0و  70/0، 77/0، 78/0، 77/0، 71/0رشد شخصی به ترتیب 

بهزیستی روان شناختی را با مقیاس رضایت از زندگی، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ به 

 .  به دست آوردند 46/0و  58/0، 47ترتیب 

 

ای برگزار دقیقه  90جلسه  8طی (   2 ) پروتكل جلسات درمان مبتنی بر کتاب پذیرش و تعهد هیز، استروسال و ویلسون

پژوهشگر بصورت خالقانه ای در این پژوهش از استعاره های .  ارایه شده است 1شد و خالصه ی محتوای هر جلسه در جدول 

 .مبتنی بر بافت فرهنگی نیز استفاده کرده است

 
 

تكلیف . انیآشنایی اعضا با درمانگر و یكدیگر، شرح قوانین گروه، آشنایی و توصیف کلی از رویكرد درم: جلسه ی اول

 .  نمونه از مهم ترین مشكالتی که بیماران در زندگی با آن مواجه اند 5فهرست نمودن : خانگی

استخراج تجربه ی )  ACTاز نگاه اعضای گروه بررسی تكلیف جلسه ی قبل، سنجش مشكالت: جلسه ی دوم

معایب و شیوه های کنترل  تهیه ی فهرستی از  مزایا و: تكلیف خانگی(. اجتناب، آمیختگی و ارزش های فرد

 .  مشكالت

بررسی تكلیف جلسه ی قبل، تصریح ناکارآمدی کنترل رویدادهای منفی با استفاده از  استعاره ها و : جلسه ی سوم

موفق به کنارگذاشتن  اعضای گروهثبت مواردی که : تكلیف خانگی. آموزش تمایل نسبت به هیجانات و تجارب منفی

 .  ل شده اندشیوه های ناکارآمد کنتر

( استعاره فنجان بد)بررسی تكلیف جلسه ی قبل، آموزش جدا کردن ارزیابی ها از تجارب شخصی : جلسه ی چهارم

ثبت مواردی که بیماران موفق به مشاهده و عدم : تكلیف خانگی. و اتخاذ موضع مشاهده ی افكار بدون قضاوت

 .  ارزیابی تجارب و هیجانات شده اند

استعاره ی )رسی تكلیف جلسه ی قبل، ارتباط با زمان حال و در نظرگرفتن خود به عنوان زمینه بر: جلسه ی پنجم

قادر به نظاره ی افكار با اعضای گروه ثبت مواردی که : تكلیف خانگی. و آموزش فنون ذهن آگاهی( صفحه شطرنج

 .  استفاده از فنون ذهن آگاهی شده اند

و سنجش ارزش ها بر  اعضای گروهشناسایی ارزش های زندگی  بررسی تكلیف جلسه ی قبل،: جلسه ی ششم

 .  تهیه ی فهرستی از موانع پیش روی در تحقق ارزشها: تكلیف خانگی. مبنای میزان اهمیت آنها

بررسی تكلیف جلسه ی قبل، ارایه ی راهكارهای عملی در رفع موانع ضمن بكارگیری استعاره ها و : جلسه ی هفتم

گزارشی از گام های پیگیری ارزش ها و : تكلیف خانگی. عهد نسبت به پیگیری ارزش هابرنامه ریزی برای ت

 .  اندیشیدن  پیرامون دستاوردهای جلسات

جمع بندی مفاهیم بررسی شده در طی جلسات، درخواست از اعضا برای توضیح دستاوردهایشان از : جلسه ی هشتم

 .  گروه و برنامه آنها برای ادامه ی زندگی

                                                           
7 . ryff's scales of psychological well-being (RSPWB)  
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 ها یافته

فرضیه پژوهش حاضر عبارت . مستقل و تحلیل کواریانس یك طرفه استفاده شد tبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش 

 آیا که نكته این بررسی برای .موثر است رویكرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه: بود از این که

 این میانگین خیر، یا هست تفاوتی آزمون در مرحله پیش آزمایش و گواه گروه دو در شناختینمرات بهزیستی روان  میانگین بین

   آزمون آماری روش از استفاده با ها
t سپس برای آزمون فرضیه از روش تحلیل کوواریانس یك . گرفت قرار مقایسه مستقل مورد

 .  طرفه استفاده شد

 پیش آزمون و پس آزمون بهزیستی روان شناختی گروه ها در ی میانگین و انحراف استاندارد نمره ها .1جدول 

 
پیش  250/42 5/178 249/50 6/375 22 0/387 0/703

 آزمون

 پس آزمون 317/50 5/010 252/50 6/070 22 1/429 0/001

        

 
ن گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون تفاوت معنی نشان می دهد که بین میانگی 1نتایج به دست آمده در جدول شماره 

>05/0)داری وجود ندارد 
  p) 001/0)؛ اما در پس آزمون تفاوت این دو گروه معنی دار است<

  p  .)   

 

 

 نتایج بررسی همگنی شیب های رگرسیون برای بهزیستی روان شناختی : جدول 

 سطح معناداری  
         

F    

میانگین   

                                                 مربعات

درجه   

                     آزادی

مجموع 

 مجذورات
 بعمن

                   0/124        
    

  گروه    8/482    1                                   8/482   2/577

 

 05/0)باالتر از نقطه برش می باشد ( p    > 124/0)آمده  ، سطح معنی داری یا ارزش احتمالی به دست2در جدول شماره 

<  p) که نشان می دهد، از مفروضه همگنی شیب های رگرسیون که پیش شرط ورود برای تحلیل کوواریانس است، تخطی ،

  .پس می توان تحلیل کوواریانس را برای بررسی تفاوت های بین گروه های مداخله ادامه داد. نشده است

 

    گروه

     وضعیت

‘ 
ه آزمایش         گروه  کنترل    گرو   

هگروه               

  

 درجه  

 آزادي
  

t   
      معنی داری   

    ميانگين
 انحراف  

    استاندارد
    ميانگين

 انحراف  

    استاندارد
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 نتایج بررسی یكسانی واریانس ها برای بهزیستی روان شناختی   .3جدول 

 F  1درجه آزادی  1درجه آزادی     سطح معناداری    

  0/279      22                               1    1/181 

 

> 05/0)برش می باشد باالتر از نقطه ( p   > 279/0)، سطح معنی داری یا ارزش احتمالی به دست آمده 3در جدول شماره 
 

  p)که نشان می دهد، از مفروضه یكسانی واریانس ها که پیش شرط ورود برای تحلیل کوواریانس است، تخطی نشده است ، .

 .  پس می توان تحلیل کوواریانس را برای بررسی تفاوت های بین گروه های مداخله ادامه داد

 

 بهزیستی روان شناختی در پس آزمون   نتایج تحلیل کواریانس نمرات باقیمانده .4جدول 

سطح   تاثیر ضریب 

 معناداری

 F              

         

میانگین   

                       مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مجذورات
 منبع  

  0/732 

  0/876 

  

0/001   

  

0/001    

 60/241 

181/444 

  213/157 

  642/026 

  1   

  1   

 

213/157 

 

642/026

    

 گروه 

بهزیستی روان 

 شناختی

 

. بررسی مقدماتی برای اطمینان از خطی بودن، عدم تخطی از همگنی شیب های رگرسیون و یكسانی واریانس ها انجام شد

در نمره های پس از ( گروه آزمایش و گروه گواه)بعد از تعدیل نمره های قبل از مداخله، تفاوت معنی داری بین دو گروه 

 -این نتایج بیانگر تأثیر روان درمانی عقالنی(. =p   001/0؛  =f  241/60)در بهزیستی روان شناختی وجود داشت  مداخله

همچنین ضریب تأثیر به دست آمده نشان می . رفتاری به شیوه گروهی در افزایش بهزیستی روان شناختی زنان است -عاطفی

 -یستی روان شناختی در پس آزمون، مربوط به تأثیر روان درمانی عقالنیاز تفاوت های گروه ها در نمرات بهز 73/0: دهد که

رفتاری به شیوه  -عاطفی -بر این اساس، فرضیه پژوهش، مبنی بر روان درمانی عقالنی. رفتاری به شیوه گروهی است -عاطفی

نتایج نشان داد، رابط نسبتاً قوی همچنین . گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان تاثیر دارد، تأیید و فرضیه صفر رد می شود

بین نمره های قبل از مداخله و بعد از مداخله در آزمون بهزیستی روان شناختی وجود دارد که به وسیله ارزش مجذور اتای 

 .  نشان داده شده است 87/0جزئی برابر

 بحث و نتیجه گیری 

ت که عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می طالق، از جمله عوامل گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده اس

پژوهش حاضر  با توجه به اهمیت موضوع و آسیب های روان شناختی که . تواند منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی شود 

برای بخصوص زنان در جامعه ما پس از طالق دچار آن ها می شوند و مداخالت و پژوهشهای انگشت شماری  که در کشور ما 

هدف از اجرای پژوهش حاضر تعیین .انجام شدبهبود و بازسازی روانشناختی زنان آسیب دیده از طالق صورت گرفته است،

گروه  آزمون فرضیه نشان داد که بین. بود درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقهاثربخشی 

درمان مبتنی بر یعنی، . ن بهزیستی روان شناختی تفاوت معنی داری وجود داردمداخله، از نظر میزا آزمایش و گواه بعد از
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نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش .  شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه موثر است پذیرش و تعهد به

به کارگیری درمان پذیرش و تعهد سطح  و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه موثر است و می توان نتیجه گرفت که با

 .امید به زندگی و سالمت روانی  و بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه را بهبود بخشید

. در ارتباط با همسو بودن یا نبودن پژوهش حاضر با پژوهش های دیگر ،پژوهش های  مرتبطی با موضوع پژوهشی یافت نشد

ش گر کاربرد این رویكرد درمانی را بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه به کار می توان گفت برای اولین بار است که پژوه

برده است و امید است که پژوهشگران و متخصصین از یافته های پژوهش حاضر در بازسازی زندگی پس از طالق زنان مطلقه 

 .بهره مند شوند

های مبتنی بر  یكی از رفتاردرمانی (ACT) پذیرش درمان مبتنی بر تعهد ودر تبیین یافته های پژوهشی می توان گفت که 

درمان مبتنی بر . های بالینی معلوم شده است ای از وضعیت است که اثربخشی آن برای درمان طیف گسترده 1توجه آگاهی

ر این درمان د .است آگاهی-شود نوعی رفتاردرمانی مبتنی بر توجه شناخته میاکت  (ACT)  تعهد و پذیرش که با عنوان

های تجربه گرایانه و  ای از تمرین و طیف گسترده های توجه آگاهی های متناقض نما و مهارت التقاطی از استعاره، جمله رکیبیت

ایجاد یك زندگی غنی و پرمعنا در حالی است   ACT   هدف .شود کاربرده می ها به شده توسط ارزش مداخالت رفتاری هدایت

مخفف جالبی است چون این درمان درباره انجام اقدام ( اقدام)به معنی  ACT پذیرد یکه فرد رنج ناگزیر موجود در آن را م

تنها از . که ما کامالً آماده و متعهد هستیم هم درحالی شود آن های ما هدایت می ترین ارزش وسیله عمیق مؤثری است که به

که برای ساختن چنان زندگی تالش خود را  ه همینالبت. توانیم یك زندگی پرمعنا بسازیم طریق اقدام هشیارانه است که ما می

افكار، تصورات، )رو خواهیم شد  های درونی ناخواسته و نامطلوب روبه آغاز کردیم با انواع و اقسام موانع به شكل تجربه

را به ما  های مؤثر توجه آگاهی های درونی مهارت برای اداره این تجربه  ACT( ها و خاطرات های بدنی، تكانه احساسات، حس

 .آموزد می

در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هدف این است که به افراد کمك شود تا افكار آزاردهندهشان را به عنوان یك فكر تجربه 

. کنند و از ماهیت ناکارآمد افكارشان آگاه شوند و به جای پاسخ به آنها، به انجام آنچه در زندگی برایشان مهم است، بپردازند

مبتنی بر پذیرش و تعهد ،آموزشهایی مانند اینكه افكار منفی را رها کرده و به جای خود مفهوم سازی شده ،خود در درمان 

مشاهده گر را تقویت نمایند، رویدادهای درونی را به جای کنترل بپذیرند ،ارزشهایشان را تصریح کنند و به آنها بپردازند، ارائه 

رند که احساساتشان را بپذیرند تا اینكه از آنها فاصله بگیرند و به افكار و فرایند در این درمان افراد یاد می گی. می شود

پذیرش و تعهد درمانی . تفكرشان به وسیله ذهن آگاهی بیشتر پرداخته و آنها را در جهت فعالیتهای هدف محور پیوند دهند

واقعی برای سازگاری روانشناختی ،بپذیرند و در  افراد را ترغیب می کند که فرایندهای فكری را به عنوان یك عملكرد الزم و

این رویكرد درمانی افراد را قادر می کند تا به شیوه مؤثرتری   .نتیجه طرحواره های شناختی منفی در افراد کاهش می یابد 

 (.  2 هیز و همكاران،)شرایط سخت و بحرانی را مدیریت کنند 

است  و پذیرش، یك عامل مهم در ایجاد و حفظ آسیب های روانی، اجتناب تجربیبه باور نظریه پردازان درمان مبتنی بر تعهد 

که به معنای ارزیابی منفی اغراق آمیز از تجارب درونی مانند افكار، احساسات و هیجانات و عدم تمایل به تجربه آن هاست که 

هدف درمان تعهد و پذیرش، . داخله کندبه تالش برای کنترل یا فرار از آنها منجر می شود و می تواند در عملكرد شخص م

کاهش اجتناب تجربی، افزایش انعطاف پذیری روانشناختی از طریق پذیرش احساسات ناخوشایند غیر قابل اجتناب و پریشان 

کننده مانند اضطراب، پرورش ذهن آگاهی به منظور خنثی کردن درگیری مفرط با شناخت ها و مشخص کردن ارزش های 

اهداف رفتاری است و بیمار تشویق می شود تا در حالی که به سوی اهداف ارزشمند خود در حرکت است، با شخصی مرتبط با 

تجربیات به طور کامل و بودن مقاومت ارتباط برقرار کند و آن ها را بدون قضاوت در مورد درستی یا نادرستی شان ،در هنگام 

با وجود موانع غیر قابل اجتناب می شود و شخص را ترغیب می کند تا  این امر باعث افزایش انگیزه برای تغییر. ظهور بپذیرد

                                                           
8
 . mindfulness 
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در جهت تحقق اهداف ارزشمند زندگی خود، تالش کند و این امر می تواند به بهبود سالمت روانی و امید به زندگی در زنان 

 (. 8 2 هیز ،)مطلقه منتهی شود

س تجربه است که شامل پذیرش فعال و آگاهانه رویدادهای از طرفی تعهد و پذیرش یك جایگزین مهم برای اجتناب بر اسا

شوند و با عدم تالش الزم برای کاهش فراوانی یا تغییر شكل آن رویدادها،  شخصی است که با تاریخچه ی فرد مرتبط می

که در فعالیت متعهدانه فرد تشویق می شود  .مخصوصا زمانی که باعث آسیبهای روان شناختی می شوند، مرتبط هستند

در واقع در این نوع درمان هدف اصلی ایجاد . نهایت فعالیت و تالش خود را در جهت رسیدن به هدف به کار گیرد

انعطافپذیری روانی است؛ یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی در بین گزینه های مختلف که متناسب تر باشد، نه این که عملی 

درمان مبتنی . ا یا تمایالت آشفته ساز انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل شودصرفا جهت اجتناب از افكار، احساسات، خاطره ه

بر تعهد و پذیرش دارای دو بخش ذهن آگاهی و عمل و تجربه در زمان حال است و به افراد آموزش داده می شود که با 

کرده و بهتر با چالش های پذیرش احساسات و هیجانات خود و خودداری از اجتناب تجربی، در لحظه حال و اکنون زندگی 

 . بعد از طالق مقابله کنند

 قدردانی و تشكر

جناب آقای عبداللهی و همكاران ایشان که ما را در انجام این پژوهش ( س)در پایان از مدیر موسسه خیریه ای حضرت زینب 

 .یاری نمودند قدردانی می کنیم

 منابع 

      ترجمه محمد                                                                                                                   . بزرگساالن پیامدهای طالق برای کودکان و (.332 ) .پل آماتو،

 دوره اول چاپ اول ، (. 81 ) یزادگان

فصلنامه  آنان، سازگاری اصفهان بر شهر در تلفیقی رویكرد با طالق مادران گروهی آموزش اثربخشی(  83 .) و فاتحی زاده، م. ، بهرامی، ف.الشریف، م

   -2 ،   فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره 

دو ، گرفته طالق والدین کودکان افسردگی در و جدایی اضطراب بر میزان گروهی درمانی کتاب اثربخشی(. 811 .)و اسعدی، س. ، امیری، ش.بانكی، ی

  -1، 83وهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره پژ -ماهنامه علمی

 33- 1،  ،شماره فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده.درك معنای طالق و کشف پیامدهای مثبت آن(.832 .)شیخی ، خالد و همكاران 

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی .فهانتاثیر آموزش شادمانی به شیوه فوردایس بر کاهش افسردگی زنان بی سرپرست شهر اص(.811 .)فرزادفر،م

 3 -1 (.  )8عمومی،دانشگاه آزاد واحد خوارسگان،فصلنامه روانشناسان ایرانی ،

، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مطلقه شهر اوز (.831 .)،ف نورافشان

 .اد واحد نجف آبادبالینی،دانشگاه آز
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