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کز بر  درمان و ترک اعتیاد کیفیت زندگی همسران معتادین مرا

 شهرستان اصفهان
 2عابدی درضاوحهّ ، 1دصادقیوحهّ  ویراکرم 

 8/9/94تاریخ پذیرش:  _ 29/4/94تاریخ دریافت:  چکحده

 تعهـــد پـــ یرش و گروهـــی وبتنـــی بـــروشـــادره  هـــدر پـــژوهش حاضـــر بررســـی تـــأثیر هتتتدف:
(ACT) ، بود. وعتاد افرادبرکی ی  زندگی ههسران 

تـر  اعتیـاد شهرسـتان  دروـان و جاوعه آوایی پژوهش شاول کلیـه ههسـران وعتـادین وراکـنروش: 
 سـپچ بـه صـورت تصـادفی در به صورت در دسترس انتخاب وآنها بین  از ن ر 17اص هان بود، که 

گـروه  پیییـری بـا ه گهارده شدند. طرح پژوهش پیش آزوـون، پـچ آزوـون وگوا گروه آزوایش و دو
کننـدگان بـه پرسشـناوه کی یـ  زنـدگی سـازوان جهـانی بهداشـ  بـه عنـوان  شـرک  گواه بود. ابتـدا

بـریدی گـروه  ACTتعهد، ) پیش آزوون پاسخ دادند. سپچ وداخالت دروانی )یدیشرد پ یرش و
بالفاصــله پــچ از اجــرای وداخلــه دیــک وــاه  گردیــد. ای اجــرا دقیقــه 97جلســه  8آزوــایش طــی 

 به پرسشناوه کی ی  زندگی پاسخ دادند. وشددًا بعدازآن، شرک  کنندگان 
و  بـر پـ یرشن گروه آزوایش که وداخله وبتنـی کنندگا نتایج پژوهش نشان دادکه شرک  ها: یافته 

پـچ آزوـون کی یـ  زنـدگی  ن گـروه گـواه درکنندگا دییاف  کرده بودند، نسب  به شـرک  را تعهد
ح ـ  شــده  ورحلـه پیییـری نیـن هـای آن( نهـره بهتـری داشـتند. ایـن افـنایش نهـره در وقیاس )دزیـر
تـوان نتیشـه گرفـ  کـه وشـادره گروهـی  های ایـن پـژوهش وی باتوجـه بـه یافتـه گحری: نتحجته .بود

 دارد. دایی بر کی ی  زندگی زنان افراد وعتاد تأثیر وعنی و تعهدوبتنی بر پ یرش 
 .وعتاد، ههسران، کی ی  زندگی، تعهد و بر پ یرشوشادره وبتنی  :ها کلحدواژه

کارشناسی ارشد، رشته وشاوره و راهنهایی، دانشگاه آػاد اسالوی وا1  حد ظهةنی شهر.. 
وروه وشاوره دانشگاه اصمفهان، پسم  الکترونةم   استاد . نوخسنده وسجول:2 ایمن . ) M.r.Abedi@Edu.ui.Ac.irتهام 

کارشناسی ارشد رشته وشاوره و پاخان وستصرح اػ ،وقاله  (.شهر اس  دانشگاه ظهةنی راهنهایی اػ ناوه 
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 وقدوه
که اثرات روانی شدخد در اعتةاد کمه ایمن  وغارد وی وعتاد نزدخکان فرد خ  بیهاری اس  

حاشد. هةر ههسری وسجول بیهماری اعتةماد شموهر ظمود  وی روی ههسر اثرات اػ ههه بیشتر
 ظممود ا رفتارهممای حممه ضاودرسمم  ظممود وشمموقی بممرای بهبممودی ههسممرتوانممد حمم وممی اومما، نةسمم 

تصممهةهات  آنهمما توانممد سممبب شممود وممی حاشممد. آووػشممهای وناسممب حممه ههسممران وعتممادین
کننممد ػنممدوی هنگممام روحممه روشممدن حمما وناسممبی در ، فالحممی، ابوالقاسممهی) وشممکالت اتصمماع 

خممادی حممه علمم  فشممار افممراد وعتمماد (. ههسممران3123، حاحمماجی وحسمم  وشممکالت  حمما ی رنممذ ی
کمممه  کننمممد ومممی سممماػواری وتنممموعی اسمممتفادههای  و اػ وکانةسمممن شممموند ومممی ػنمممدوی وتحهممم 

 اخسماد ایمن افمراد آخنده در در وةدی راا ااحساس ن تطاحقی بوده و تةر تعدادی اػ این راهکارها
، تمرس، خمأس و نما اوةمدی وعتماد (. وشمکالت عهمده ههسمران افمراد2665،  1دونالمد) کنمد وی

وناه اعتةادحمه  .(2665، 2لمورا آبراهمام و) حاشمد وی افسردوی و انیواطلبی، کشیظود، احساس 
 حممه ظطممر را سممالوتی افممراد، ػنممدوی کلةممه احعمماد کممه داردنممه تنهممادرای  دلةمم  واهةمم  پیشةممده

، هةسممانی، اضتهمماعی، ضسممهانی، سممالو  روانممی سمموء آن حممه وضمموح بممر انداظتممه حلکممه آثممار
کةفة  ػندو حطور شناظتی و وعنوی و  نةمز ههسمران آنهما افرادظمانواده ظصوصما ی دخگرکلی 
، افراد ضسهانیکةفة  ػندوی شاو  سالو   (.2660، 4لةندلی و 3ضوػ ) شود وی وسترده

وشصصممی اسمم  وبراسمماس  حاورهممای وعنمموی، رواحمم  اضتهمماعی، یشممناظت روانوضممعة  
خمممابی خمممادی 2661، 5رابینسمممون) شمممود ومممی تسمممارب عهنمممی افراداری  را(. پژوهشمممگران عواوممم  ی

کرده تموان  ومی ضهلمه ایمن عواوم  کةفة  ػنمدوی ههمراه حاشمد. اػ  حا تواند وی که اند وشصر 
 حمما وممؤثروقاحلممه  نمماتوانی در، ػنممدوی وممؤثرنداشممتن وهارتهممای ، اسممترس حممه سممبکهای وقاحلممه حمما

کمممرد ،تةلمممور، اسمممهة ، حممماربور،  2661، 7، حلممموول2667، 6اسمممهة ) وشمممکالت ػنمممدوی اشممماره 
                                           

1. Donald,c. 
2. Abraham, P.,&Laura, S. 
3. Joseph, S. & Lindly, A. P. 
4. Lindly,A.P. 
5. Robinson, P.F. 

6. smith, K.P. 

7. Blavol, A. 
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کممه  عواطممف واحساسممات ویرانگممر وضممود دارنممد اػای  (. وسهوعممه2661، 1هممافهن، اسمم رخنگ
کنمار  کةفةم  ػنمدوی رفتاری و، سالو  روانی کمردن در  اعضمای ظمانواده راحمه علم  ػنمدوی 

اػ: اضمممطراب  رفتارهممما عبارتنمممد وونمممه احساسمممات و انداػنمممد. ایمممن ومممی  ظطمممر  حمممه وعتممماد فمممرد
وناه، وتشوخش راحطمه  بمر ترین ضرحه اعتةادوهه اولةن و. انکار و شروندوی، ظشن، احساس 

عهنمی ، رفتماری، وشمکالت ضسمهی حمه دنبمال آن دخگمر طبعاً  حاشدو وی عاطفی اووههسرش
 (.2662، فرووسمممن) وغاشممم  ههسمممران آنهممما ظواهمممد بمممر را ناظوشممماخند وشممم لی نةمممزاین تمممأثةر

کمه در اعتةادپدخمده ورفتممه شممود.  خمما نگةمرد ههسممر وممورد توضمه قممرار رواحمم  حما ای نةسمم   نادخمده 
 حما ناپاخمدار فقدان رواح  صهةهی پاخمدار خما وضود خا و ههسر کةفة  راحطه حا در حاػتاب اعتةاد

تواندصممهةهة  بممین  وممی رقممن ػنممد. اعتةمماد آخنممده خمم  راحطممه ػناشممویی را توانممد ، وممیههسممر
 حمه ورطمه یوالمی تمدرخسی حکشماند خا حه آن آسةب برساند خا و دهد قرار تهدخد وورد ههسران را

 ظممانواده طممالق اسمم . اعتةممادػن خمما در وههتممرین پیاوممدهای اعتةمماد اػ(. 3110، ووسمموی)
عممدم  رواحمم  بیهاروونممه و اخسماد، ػنممدوی، اونةمم  روانممی ووضممب بممرهن ظمموردن آراومش و شموهر

 حعمد احسماس وسمجولة  طمه در عمدم پمغیرش و، آشمکار و اظتالفمات وکمرر ساػواری تموأم حما
سسممتی پیونممد ، م تربیمم  صممحةح فرػنممدانعممد، ههسممر فرػنممدان و حعممد طممه در اقتصممادی و
 نهاخمم  طمممالق در و، فرػنمممدان و ضنسمممی ههسممر ضسممهی و آػار، اعضممای ظمممانواده عمماطفی حممما

کةمد  سالهای اظةر (. در3111، وةری آشتةانی) شود وی وضمعة   بمر پژوهشمها حسمةاری اػتأ
کنمون وحققمان حمه درون آن اسم . در وصمدر وموادکننده  رواح  وصمر  نظام ظانواده و ایمن  ا
 و حاشمد ومی سرنوشم  اعضمای ظمود حصمش وههمی اػ ومغار که ظمانواده پاخمه  اند نتةسه رسةده
 لمممغا، اعضمممای آن ارتبمماط دارد ظمممانواده حمما سممالو  روانمممی افرادحممه نحممموه عهلکممرد درسممتی و

، سممهوعی) رسممد وممی سمماػنده ضممروری حممه نظممر وحممة  سممالن و آومموػش ظممانواده بممرای اخسمماد
کممه در، روانممی ۀوداظلمم تنهمما، تعهممد دروممان پممغیرش و (.3172 آن راهبردهممای  تسربممی اسمم  

ومماهی حممه ههممراه تعهممد پممغیرش و کارورفتممه رفتممار راهبردهممای ت ةیممر و عهممن آ کممه  شممود وممی حممه 

                                           

1. Taylor, J.L., Smith, B . M., Barbour, K., Hoffman, B., & Sepring, D. 
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ورطممه دروممانگران شممناظ   (.2661، 1هممایز) افممزاخش دهممد ی راشممناظت روانپممغیری  انعطمما  ا
 در سممماظتاراعممما ت ةیمممر اسمممتفاده اػتعمممدادی راهبردهمممای شمممناظتی رفتممماری ح درومممانی حممما

کاومم   تعهممد هممد  پممغیرش و اومما وردنممد ها وممی عهلکردشممناظ  دروممانی افممزاخش پممغیرش 
کمه شماو  آشمفتگی  احساسمات و، حاورهما، افکمارها،  حةطه وسةعی اػ تسارب عةنمی اسم  

خافتهممای حسممی شممان  کةفةمم  ػنممدویی حممه سممه  ارتقمما را افممراد و نهاختمماً  حاشممد وممی حممدنی، در
، فمورون) وردد وی افکارش تهرکز اصالح فرد حا و روی ت ةیر بر این روخکرد کند. در وی هداخ 
ووضموع آن ، رفتاردروانی اس  اص  خ  در 3تعهد (. دروان پغیرش و2662، 2ووخترا ، هربرت

کمه او ً ، نه هرعهلیاّوا ، عه  اس  تعهمد  درومان پمغیرش و ارػش وحمور حاشمد. حلکه عهلی 
که   ظواهمد اػ ومی او سم م اػ و بمراخش وهمن اسم  را حشناسمد عاً آنشه واق کند وی حه وراضع 

کنمد. ثانةماً  این ارػشها بمرای همداخ  ت ةیمرات رفتماری در کمه عهمن ، ػنمدوی اسمتفاده  عهلمی 
که حا هشةاری و واهانه حاشد. عهلی  وشموده بمودن نسمب  حمه  وی کاو  انسام حضور آ شمود: 

کاومم  در آنشممه انسممام تسرحممه و در (. 3222، 4وخلسممون  ستروسممال وا، هةممز) شممود وممی وشممارک  
ههةشممه اّومما ، شمموند وممی تلقممی وهممن و وممرتب  حممه رفتممار آشممکار، افکارواحساسممات دروممان ایممن

که هد  نه افکار، ػوةنه اس  خعنمی ، حاشمند ومی روخکمرد در ایمندروانی های  و احساسات 
کةمدکماهش نشمانه  بمر حه ضای اخنکمه صمرفاً  تعهد دروان پغیرش و در  ت ةیمرای  ػوةنمه، شمود تأ
کهم  و دهمد ومی آن رد در، فکمر ومزاحن ومثالً ، کمه ایمن نشمانه شمود وی داده  سم م حمه وراضمع 
کندای  وونه حه شود وی  (. در3122، ایزدی و عاحمدی) حاشدتر  ش ونطبقهاخ رػشا اکه ح عه  

افمزاخش  بمر وتهرکمز کاهش نشمانه دارد و بیشمتر کهتری بر تعهد تهرکز حقةق  دروان پغیرش و
(. در درومان وبتنمی بمر 2633، 5پیسمتورلو و بمو نگر، پالومب، لموین، هةمز) ػندوی اس کةفة  
افممزاخش  ی عبممارت اسمم  اػشممناظت روانپممغیری  انعطمما  تعهممد و تعهممد، پممغیرش وپممغیرش 

آن لحظمه  براسماس آنشمه در شان درػومان حمال و ارتباط حاتسرحه توانایی وراضعان برای اخساد
                                           

1. Hayes, S. C.  
2. Forman, E. M., Herbert, J., & Moitra, E. 
3. Acceptance & Commitment Therapy. 
4. Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. 
5. Hayes, S. C., Levin, M., Plumb, J., Boulanger, J.,& pistorello, J. 
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کننممدا، وکممان پممغیر اسمم ا ابممرای آنهمم ارػشممهای  عهمم  نهاخندکممه حمماای  حممه شممةوه، نتصمماب 
 طریممق شممش فراخنمممد ی اػشممناظت روانی پممغیر انعطا انتصمماب شممده شممان ونطبممق حاشمممد. 

، 3حمه عنموان ػوةنمه ظمود، 2وسملش، 1که عبارتنمد اػ: پمغیرش شود وی ییرحنایی اخساد اصلی و
حمه دنبمال بررسمی (. 2636، 7هةمز و استروسمال) 6عهم  وتعهمد و 5ارػشمها، 4ارتباط حاػومان حمال
کممه دروممان پممغیرش 2632) 8رویممز، تحقةقممات وصتلممف نتمماخذ بهتممری را  و تعهممد( نشممان داد 
کةفةمم  ػنممدوی نسممب  حممه دروممان، درکمماهش افسممردوی رفتمماری و در ، شممناظتی بهبممود فمموری 

اوما ، رفتاری حمه دنبمال دارد، وانند دروان شناظتی، کاهش عالجن اضطراب حا درضه خکسان
دو شمةوه ، (2662) 9کانکرو بوش، حاروخ داند. وی ت بیشتر را در این ػوةنه  ػمانسام تحقةقا

سماله  16تما 26های  روی آشفتگی ػناشویی یوح بر یوح دروانی سةستهی و پغیرش و تعهد را
که روخکرد پمغیرش  همای  تهمام وت ةر و تعهمدوورد وقاخسه قرار دادند. نتاخذ آػوونها نشان داد 

ولةنمگ ، برخنمگ، آلکوخسم ، وخکسم  وح درومانی بهبمود حصشمةده بمود.ارتباطی را پیش اػ ی
دادنمممد.پم اػ  قمممرار تعهمممد پمممغیرش وبیهاروبتالحمممه دردرا تحممم  درومممان 23، (2661) 10وآلسمممون
تممرس ، رضمماخ  ایػنممدوی، درد نمماتوانی ناشممی اػ داری در وعنممی طممور وممروه دروممان حممه، دروممان
کردنمدولی درنهمره ی نشناظت روانپغیری  انعطا  افسردوی و، اػحرک  کسمب  هرات بهتمری 

وروه شدت دردهةر خ  اػ ، (3121) ػاده طموب فمروش .تفاوت وعناداری وشاهده نشد دو 
آوموػش نوروفةمدح  وترکةمب ایمن و تعهمد،  بر پغیرشپژوهش ظوداثرحصشی دروان وبتنی  در
کةفةمممم  ػنممممدوی بیهمممماران وبممممتال حممممه وولتةپمممم    دو در، اضممممطراب دروممممان برافسممممردوی و دو

 و تعهممد بمر پمغیرشبررسممی قمرارداد. نتماخذ نشممان دادکمه درومان وبتنممی  ومورد را 11ویخماسمکلر

                                           

1. Acceptanc. 
2. Cognitive defusio.  
3. Self as acontext.  
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تحقةقی تح  عنوان بررسمی و وقاخسمه اثرحصشمی درومان ، (3123) ایزدی داشته اس .تأثةر
کةفةم  ، وبتنی بر پغیرش و تعهد و دروان شناظتی و رفتاری بمرعالجن و حاورهمای وسواسمی

افسمممردوی و اضمممطراب بیهممماران وبمممتال حمممه وسمممواس ، یظتشمممنا روانی پمممغیر ، انعطا ػنمممدوی
بمر عهلی وقاوم حمه درومان انسمام داد. نتماخذ تحقةمق نشمان داد روش درومانی وبتنمی  -فکری
و اثرحصشممی دروممان پممغیرش ، (3123) انمموری بمموده اسمم . تأثةروممغارو تعهممد دروممانی  پممغیرش
 ه پنمممداری وفاضعممم، افسمممردوی، اضمممطراب، اسمممترس، دردهای  شممماظر وروهمممی رابمممر تعهمممد

نتماخذ نشمان  بررسمی قمرار داد. ومورد درد ومزونرضاختهندی ایػندوی در بیهماران ومردوبتال حمه 
 فوق داشته اس .های  وعناداری برویخنه تأثةر که این روخکرد داد
وروهمی ، حا  شده در توضه حه وباحا عکر حا  پژوهشگر بر آن شدتاحه بررسمی تمأثةر وشماوره 

کةفةممم  ػنممممدوی و شممممناظت ، روانبرکةفةمممم  ػنمممدوی (ACTو تعهمممد )وبتنمممی بمممر پممممغیرش  ی 
 وضعة  ضسهانی ههسران وعتادین بپرداػد. 

 روش پژوهش

 اپمم آػومون وپیگةمری حم، طمرح اػنموع نةهمه آػواخشمی حماطرح پمیش آػومون، پژوهش در این
وواه کزدرومان  حاشد. وی وروه  کلةه ههسران وعتمادین ورا ضاوعه آواری پژوهش حاضرشاو  

کمز درومان و ضهم  انسمام پمژوهش اػ انمد. سمتان اصمفهان بمودهوترک اعتةاد شهر تمرک  بمین ورا
 لممغا حممه ههکمماری شممدند. حاضممر ورکممز 1 وعتمماد ههسممران افممراد، شهرسممتان اصممفهان اعتةمماد
ومممروه  32احتمممدا  دسمممترس بمممود. در در وةری ، نهونمممهپمممژوهش حاضمممر وةری نهونمممهروش  نفمممر در 

وواه حه صمورت تصمادفی نفر در 32 آػواخش و ومروه آػوماخش  وروه  کمار در  ورفتنمد. درحمةن  قمرار 
ومواه حمغ  شمدند. اػ نفر 5که حه صورت تصادفی  رسةد نفر 31تعداد حه   سمتفاده اػا احم ومروه 
کةفةمم  ػنممدوی سمماػوان ضهممانیپممژوهش وةری ابممزار انممداػه کممه پرسشممناوه  بممود،  1بهداشمم  ، 

وروه آػواخش و کةفة  ػندوی  ومروه آػوماخش  وواه حه عنوان پیش آػوون وشمصر وةزان  شمد. 

                                           
1. World Health Organization Quality Of Life-Brief. 
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کممه درهفتممه خکبممار 1حممه وممدت  و تحمم  آومموػش روخکردپممغیرش ، خمم  ونممةن سمماعته() ضلسممه 
ومواه وشماوره قرار تعهد ومروه  خافم  نکمرد. آوموػش دارای خکسمری اهمدا  ای  ورفتنمد. ولمی  در

 آظممر در وتنمماقج اسممتفاده شممد وای  تهرخنممات تسرحممه وها  اسممتعاره بممود. درطممول ضلسممات اػ
وردخمد   پمم آػومون اضمرا، وروه آػواخش ووواه  دو هر پاخان ضلسات در شد. در وی تکلةفی اراجه

 ییممر ضهمم  ورحلممه پیگةممری انسممام شممد. در آن خمم  آػوممون دخگممر فاصممله خمم  ومماه پممم اػ و حمما
وروه آػواخش عکر ظالصه وداظالت اعهال شده در  وردخده اس : وورد 

 گروه آزما ش  الصه مدا الت اعمال  ده تی: 1جدول
 خالصه جلیه جلیه

 اول
کمردن وسمجله راػداری -آشنایی حا اعضا   صمحب  در ومورد -صمحب  در ومورد اهمدا  و نموع درومان -وطرح 
 اضرای پیش آػوون. -تکلةفدادن -وة  و ظاطرات(، عالجن حدنی، احساس، فکر) شناسایی عهن

 دوم

کمرد درومانگر – تکلةمف ومرور -واکنش حه ضلسه قب  ورور کهم   کا حمه اعضما  کماهش خماههمه  کمه بمرای   رهمایی 
خداد  حسمنسند راهما  دهنمد را حشناسمند و اثرحصشمی ایمن راهبرد وی درونی و اضطراب انسامهای  اضتناب اػ رو
کندن استفاده شد. )درواندوی ظالق( کار اػ استعاره  کمه وضمود دارد افتمادن درطماه و).برای این   تنهما طةمزی 

کندن وی ت اػاین ووقعة  برای نسا بیلشه اس  پم افراد در کمه  کنند طاه شروع حه  و این شبةه ایمن اسم  
خممداد درونمی ظممود، کممه  دهنمد، وممثالً  انسمام وممی احساسممات، عالجمن ضسممهی و... افکمار،   افرادبمرای رو کارهمایی 

دهنمد  و...انسمام ومی هما ووقعةم  ظمود، اضتنماب اػ برای ایبمین بمردن اضمطراب وثم  حواسم رتی، صمحب  حما
کندن تکلةفود. دادن ش ولی روػ حه رویبیشتر وی  .(های ظود در وورد شناسایی 

 سوم

کممنش حممه ضلسممه قبمم  ومرور کنتممرل حممه عنمموان ، حمما رسممةدن اعضمماحه دروانمدوی ظممالق -تکلةممف ومرور -وا وعرفممی 
 دنةای بیمرون و درون و قموانةن آن توضمةح داده شمد. وورد در استعاره استفاده شد. در این ضلسه نةز اػ وسأله

وفته شد.) ورا  اره پلیاستعاره حشه و استع همای  خعنمی شمةوهها  این اسمتعاره ونظور اػ دستگاه حساس( نةز 
کمار ومی که برای روخدادهای درونمی حمه  کمه بمرای حدسم  آوردن طةمزی  بمرخن و کنترلی  کمودکی اسم   ایمن وثمال 

کردن نةاػ او حه این روش، حاعا خادورفتن او حمه ایمن روش  کند و وی قشقرق حه پا  همر حمار حما  شمود، و ومی برآورده 
کار  :تکلةف دادن .صدای حلندتری کنترل حه  که حه عنوان  کارهایی  کنند وی تهام     .برند شناسایی 

 طهارم

کممنش رنممذ ناپمماک بممرای  رنممذ پمماک و ای. ححمما پممغیرش/تهای  تسرحممه -تکلةممف وممرور -حممه ضلسممه قبمم  وممرور وا
کن ضماخگیخنی، ومورد تهایم  توضمةح در اعضا توضةح داده شد. کمردن اسمتعاره دو حما، تمرلبمرای   وقةماس بیمان 

خمدادهای درونمی خعنمی افکمار، هةسمان، و... ، کمردن درضمه رو کمن  که حه ضمای  درضمه تهایم  ظمود  حدین ونظور 
   .حعد ضلسه تهای  برای تکلةفدادن  -ببرند. حا  نسب  حه آنها را
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 خالصه جلیه جلیه

 پنسن

کمنش حمه ضلسمه قبم  ضلسمه بمرای نشمان دادن  در ایمن بررسمی تکمالةف اعضما. اػ تهرخنمات واسمتعاره -ورور وا
وةم  و عالجمن حمدنی هسمتند و نباخمد حمه عنموان واقعةم  تلقمی ، ظماطرات، احساسمات، اخنکه اخنها فق  افکمار

حدانمد ای  خعنی وراضع ظمود را حمه عنموان صمفحه وسلشخا ،استعاره صفحه شطرنذ استفاده شد که اػ، شوند
خممدادهای درونممی را اسممتعاره  .احساسممات و...( نممه ضنگةممدن حمما افکممار ، دارد کممه فقمم  وظةفممه نگهداشممتن رو

)ضمماخگیین سمماظتن ظممود حممه عنمموان ػوةنممه  ،وفهمموم ظودهمما بیممان شممد بیممان شممد.نةممز حممه ههممةن ونظممور اتوبمموس 
خمدادهای درونمی ناظوشماخند ساػی شده ،خعنی وراضع حتوانمد خاحم وتعالی اػظود، حه ضای ظود وفهوم  را رو

کردن ظود قادر اخد وحه سادوی تسرحه نه ػوان حال در  شمود(. افکمار ناظوشماخند واکنش، ظماطرات و اػ حه ضدا
که وراضع  رفتاری تعهدبیان  کند(. درصد حتواند آن را366)تعهدی   حفد 

 ششن

وماهی درػومان حمال تهرخنمی حمه عنموان ظمود  ورور وطالمب ضلسمه قبم . تکمالةف ورورشمد. بمرای اخسماد عهمن آ
ور انسام شد.برای تهرین بی کمردن حمه افکارواحسسمات و ههشنمةن حرکم  دروشاهده  ضهم   شتربرای نگماه 

ودادم در، واػ استعاره قطار  ها ارػش کمه ههمه افکمار،  پرداػنمد ها حمه ایمن ومی این استعاره استفاده شد استعاره 
که پدخدار  احساسات و ومدایی ومی شوند و وی ظاطراتی  خن وثم   کمه وارد وههمانی وما آنها رادوس  ندار  واننمد 

ورحواسهان فقم  حمه او حاشمد، حاعما ومی وندش وی همد  ظمود خعنمی وههمانی را اػدسم  حمدهةن خعنمی  شمود ا
خممداد کمردن رو  تکلةمف سممنسةدن .پممرداظتن حمه ارػشمهای ػنممدوی درونمی ظممود حاشمةن تما فقم  حمه دنبممال بیمرون 

کردن ارػشها ا وارػشه  .وشصر 

 هفتن

اهمدا  ، اعضماهمای  حعمد اػ شناسمایی ارػش ضلسه قب  بر طر  شد. تکلةمف بررسمی شمد. وورد ابهاوات در
کمممه اعضممما رادرراسمممتای ایمممن ارػش هاسممموق دهمممدتعةین شمممد.برای سممموق دادن اعضممما حمممه اعهمممال  واعهمممالی 
وتعهدانه استعاره درظتکاری بیان شد. استعاره حباب نةزوفته شد. حه عنوان تکلةمف فمرم شمرح ارػشمها حمه 

کوتمم وراضعممان داده شممد. و  حنوخسممند و ووانممع را نةممز حلنممد وممدت ظممود را اه وممدت واػ آنهاظواسممته شممداهدا  
کنند و اػ  نسب  حه آنها وتعهد شوند. آنها ظواسته شد بررسی 

 هشتن
ضلسات قب  توس  وراضعان انسام شد. تکمالةف ههمه اعضما ومورد بررسمی های  استعاره تهام وطالب و ورور

ورفم . ت ةیممر رفتمار اعضمما در اظتتممام  م دادن طنممدین همد  توسمم  اعضما.انسما، راسمتای ارػشممها اخسماد قمرار 
پاخان اضرای پم آػوون.  ضلسات. در

 
استفاده شده  SPSS-37ها اػنرم افزارآواری در این پژوهش برای تسیخه وتحلة  داده

که شاو  ویژوةهای ضهعة  شناظتی  اس . احتدا حا استفاده اػ روشهای آوارتوصةفی 
روشمهای آومار اسمتنباطی  اسمتفاده اػ ها توصةف شدند.س م حا آػوودنی هاس ، داده

خممانم حمما انممداػه ورفتنممد. ابزاروممردآوری  وةری وکممرر داده تحلةمم  وار همما وممورد بررسممی قممرار 
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کةفةمم  ػنممدوی سمماػوان ضهممانی بهداشمم  بممود. ایممن پرسشممناوه  اطالعممات، پرسشممناوه 
انسممام  3212الهللمی درسمال  ورکمز بین 31توسم  سماػوان بهداشم  ضهمانی حاههکماری 

کةفةمم  ػنممدوی شممده اسمم  وممروه سمماػندوان وقةمماس  وممزارش شممده توسمم   . در نتمماخذ 
کمه در الهللمی ایمن سماػوان انسمام شمده، ضمرخب  ورکمز بین 31ساػوان بهداش  ضهانی 

کرونباد بین  ومزارش 12/ تا 71آلفای  / برای ظرده وقةاسهای طهاروانه وکم  وقةماس 
راحطه اضتهاعی  حةطه سالو  ضسهانی، سالو  روان، 5شده اس . این پرسشناوه 

 و 1، 0، 7حه ترتةب دارای  ها سنسد )هرخ  اػ حةطه سؤال وی 25وسالو  وحة  راحا
وضمممعة   ها تعلمممق نمممدارد و سمممؤال اول حمممه همممةر خممم  اػ حةطمممه حاشمممد(. دو سمممؤال وی 1

خممابی قممرار وی سممالو  و کلممی وممورد اری دهنممد. حنممابراین ایممن  کةفةمم  ػنممدوی را حممه شممک  
هممر حةطمممه  های  ػم در ل دارد. پمممم اػ انسممام وحاسمممبهسممؤا 20وسهممموع  پرسشممناوه در

، 5کممه درآن  آوممد حةطممه حممه تفکةمم  حدسمم  ظواهممد ، بممرای هممر26تمما 5اوتةمماػی وعممادل 
اسم . ایمن پرسشمناوه  نشانه ی بهترین وضمعة  حةطمه وموردنظر 26نشانه ی حدترین و

کممویی، نمماجةنی و 3111سممال  در شممده  ترضهممهوسممدػاده،  توسمم  نسممات، ونتظممری، هال
ای در حةطمممه سمممالو   شممماظر ههبسمممتگی درون ظوشمممه وقمممادیر پاخمممایی حمممااسممم . 
نهاخ  در حةطه  در / و71/، در حةطه اضتهاعی 77/، در حةطه روانی 77 ضسهانی

کةفة  ػندوی در شراخ  15سالو  وحة  برابر  / بود. پرسشناوه ترضهه شده فارسی 
 3307سمنسی ایمن ابمزار حاشد. برای اعتبمار پاخایی قاب  قبولی وی کشوری دارای روایی و

ورفتنممممد.  وممممورد نفممممر اػ وممممردم تهممممران حممممه صممممورت تصممممادفی انتصمممماب و خممممابی قممممرار  اری
کنندوان براساس وضود خاعدم وضود بیهاری وزون خاتةر وزون حمه ادعمای ظمود،  شرک 
وردخدند. پاخایی پرسشناوه حا استفاده اػ 5حه  کرونباد و وروه تقسةن  ههبستگی  آلفای 

 یزاقاحلةم  وتهم   اػ آن وسدد سنسةده شد. روایی پرسشناوه حماای حاص درون ظوشه
خممابی واقممع  وروههممای سممالن وبیهمار حمما اسممتفاده اػ در ایمن ابممزار اػ رورسممةون ظطمی وممورد اری

ومماترخم ههبسممتگی سممؤا ت حمما  شممدو ضهمم  سممنسش عواومم  سمماظتاری پرسشممناوه اػ
وةمممانگةن  و 0/10کنندوان  ها اسمممتفاده شمممد. نتممماخذ وةمممانگةن نسمممبی شمممرک  حةطمممه
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ای آلفمممای  حدسممم  آومممد. وقمممادیر ههبسمممتگی درون ظوشمممه 1/33سمممالهای تحصمممةلی 
کن در این حةطه حا سؤا ت حساس  / بودکه وی11کرونباد  تواند حه عل  تعداد سؤال 

سممایر  اػ / ومموارد، ههبسممتگی هرسممؤال حمما حةطممه اصمملی ظممود11طرفممی در آن حاشممد.اػ
وروههممای سممالن و ها حمما تر حةطممه های وصتلممف اظممتال   وبیهممار در حةطممه اوتةاػهممای 

کمن 3111وعنادار داشتند )نسات و ههکماران،  کمه تعمداد سمؤا ت ایمن ابمزار  (. اػآنسما 
حاشمممد )نسمممات وههکمممماران،  وطالعمممات وصتلممممف راحممم  وی آن در اسممم  اسمممتفاده اػ

خماد  درضمه 1(. پاسز حمه هرسمؤال حماطةف 3111 خماد، ی کمن نمه ی کمن، نمه  کمن،  ای )ظةلمی 
خمماد(  کلممی، شممود.  حنممدی وی ضممهدروظةلممی ی کةفةمم  ػنممدوی حصممورت  در ایممن پممژوهش 

ورفتمه و دو حعمد  سالو  روان و وضعة  ضسهانی ههسران وعتادین ومورد بررسمی قمرار 
رواحمم  اضتهمماعی و سممالو  وحممة  حممه دلةمم  رد شممدن و تأییممد نشممدن وممورد بررسممی قممرار 

کمممه شممماو   توصمممةفی اسمممتفاده اػ روشمممهای آومممار حممما ایمممن پمممژوهش احتمممدا در وةمممرد. نهی
 هممما توصمممةف شدند.سممم م حممما داده ، هاسممم  شمممناظتی آػومممودنی ویژوةهمممای ضهعةممم 

خمانم حما انمداػه استفاده اػ هما ومورد  وةمری وکمرر داده روشهای آوار اسمتنباطی تحلةم  وار
ورفتند. خمه و در بررسی قرار  -37آوماری افمزار نمرم اػ هما تحلةم  داده این پژوهش بمرای تسی

SPSS  استفاده شده اس. 

 پژوهشهای  تهیاف
انحممرا  ، آومماری واننممدوةانگةنهای  توصممةفی ایممن پممژوهش شمماو  شمماظرهای  خافتممه 

کممه درضممدول  تعممدادآػوودنیوعةممار و  وروههممای آػومماخش و2هاسمم   وممواه دروراحمم  پممیش  در 
 پیگةری درح شده اس . پم آػوون و، آػوون
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هاخ  گروه تی وغعیت جسمانی و ، سالمت روانکیفیت زندگیهاخ  نمره انحراف معیای میانگین و: 2جدول
 پیگیرخ آزمون و پس، مراح: پیش آزمون گواه تی آزما ش و

 تعدادنهونه انحراف وعحار وحانخحن آزوان گروه وتغحر

 زندگی کحفحت

 آزوایش

 31 21/31 50/77 پیش آػوون

 31 00/36 71/23 پم آػوون

 31 01/36 71/21 پیگةری

 گواه

 31 25/35 16/71 پیش آػوون

 31 21/31 31/76 پم آػوون

 31 12/2 16/01 پیگةری

 سالوت روان

 آزوایش

 31 12/5 20/37 پیش آػوون

 31 61/1 71/23 پم آػوون

 31 03/2 50/22 پیگةری

 گواه

 31 21/5 20/37 پیش آػوون

 31 32/5 66/30 پم آػوون

 31 60/5 71/31 پیگةری

 وضعحت جیهانی

 آزوایش

 31 21/1 21/22 نپیش آػوو

 31 33/1 31/27 پم آػوون

 31 22/1 31/27 پیگةری

 گواه

 31 57/5 26/22 پیش آػوون

 31 22/5 31/23 پم آػوون

 31 20/2 60/23 پیگةری

 



 1194 زوستان ، 56شهاره  ، 14جلد  ، پژوهشهای وشادره ............................................................................. 177

 

کةفةمم  های  هوؤلفمم کممه در دهممد وممی نشممان 1همما( درضممدول  وةممانگةن) نتمماخذ توصممةفی
 پمم آػومون وهمای  وةانگةن نهره، وه آػواخشور وضعة  ضسهانی در و سالو  روان، ػندوی

ومممواه ومممروه  ت ةیمممرات وحسوسمممی ، پیگةممری نسمممب  حمممه پمممیش آػومممون ت ةیمممر خافتممه اسممم .در 
 شود. وشاهده نهی

کةفة  ػنمدوی،  در خمانم حم پمیش اػوت ةر  وکررحمه ونظمور  وةری نمداػها اانسمام تحلةم  وار
خممانم وردخممد آػوممون لمموین اػ همما بررسممی برابممری وار کةفةمم   کممه دردادتمماخذ نشممان ن. اسممتفاده 

خممانم هممابرابر هسممتند 61/6سممطح وعنمماداری بیروتممر اػ، ػنممدوی  اسممتفاده اػ و اسمم ؛ لممغا وار
خانم  تحلة  و پاخمایی نتماخذ حدسم  آومده اػآن تأییمدهمای  ادهدر دار  پمژوهش حالومانع بموده و

خممانم وممردد. وی کممروی بممودن ومماترخم وار خممانم وت ةممر _  بممرای بررسممی  ةفةمم  )ک واحسممته کووار
کلی اسممتفاده شممد. ػنممدوی(، اػ آػوممون خمم  ومما کلی اػ حممه دلةمم  وعنممادار کرو  شممدن آػوممون ومما

وممرین همماوساثممرات درون آػهممای  ضمدول آػوون نتمماخذ  .اسممتفاده شممد وةمیر _ ومودنی، اپسممةلن 
  حاشمممد وعنمممادار ومممیاضمممرای آػومممون اػلحممما  آوممماری  کةفةممم  ػنمممدوی در وت ةمممرکمممه  نشمممان داد

(61/6 >p). خمم در همما تحلةمم   بممرون داده تکممراری خکممی اػهای  نممداػها اانم حمماضممرای تحلةمم  وار
خانم طندوت ةری اس  تفماوت بمین سمه حماراضرادر دو  . برای توضمةح بیشمتر خعنمی وضمودوار

که درضمدول  وروه پرداظته شد  نتماخذ  آومده اسم . 1وروه حه وقاخسه یوضی سه آػوون در دو 
کةفةم  ػنمدوی  ای پمژوهش درآػوونهای طهاروانه وربوط حمه تفاضم  وت ةرهمدهد،  نشان وی

وروهمی  حاشمد. حمه عبمارت دخگمر وعنمادار ومیلحما  آوماری  آػومون اػ دراضرای سه حمار وشماوره 
ومواه در  کةفة  ػندوی بر بر تعهد پغیرش و وبتنی بر ومروه  ومروه آػوماخش نسمب  حمه  وةمانگةن 

عاوم   رتفماوت د . وةزان این تأثةرخا(p<61/6) پیگةری تأثةر داشته اس  ورحله پم آػوون و
کفاخم  حسمن  حاشد. توان آوماری حما  نهاخمانگر وی 27/6اضرای آػوون برابر کةفة  ػندوی در
وممروه در سممه حممارآػوون،  ههشنممةن در نهونممه اسمم . پممم وقاخسممه یوضممی دو  دروممروه آػومماخش در

آػوون وپیگةری نسب  حه پیش آػوون تفاوتهایی اخسادشده اسم . ولمی درپیگةمری تفماوت 
ومواه بمین پمیش آػومون وپمم آػومون و درحاشد.  وعنادار نهینسب  حه پم آػوون  پمیش ، وروه 
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آػوون وپیگةری تفاوت وعنمادار اسم . ولمی درپیگةمری نسمب  حمه پمم آػومون تفماوتی وضمود 
   ندارد.

گروهی : 3جدول  ومقا سه ندا ج تح ی: مانوامربوط به تأثیرعضو ت 
گروه تی سه بایآزمون  کیفیت زندگی زوجی تو 

 توان وجذوراتا df Sigخطا dfفرضحه F وحاان  اثر

نتاخذ تحلة  
 وانوا

 71/6 27/6 63/6 27 2 37/1 27/6 اثر پیالیی

 وبدای 
خلکز  و

72/6 37/1 2 27 63/6 27/6 71/6 

 71/6 27/6 63/6 27 2 37/1 11/6 اثرهوتلةنگ

بیروترین 
خشه روی  71/6 27/6 63/6 27 2 37/1 11/6 ر

وقاخسه یوضی دو 
ه حار وروه در س
 آػوون

 وعناداری ظطا تفاوت وةانگةن آػوون آػوون وروه

 آػواخش

پیش 
 آػوون

پم 
 آػوون

207/35- 200/2 666/6 

 666/6 626/1 -207/30 پیگةری

پم 
 آػوون

 367/6 301/3 -666/2 پیگةری

 وواه

پیش 
 آػوون

پم 
 آػوون

007/1 502/3 620/6 

 630/6 110/3 666/1 پیگةری

پم 
 نآػوو

 261/6 661/3 111/3 پیگةری
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خممانم حمما پممیش اػدروت ةممر سممالو  روان،  حممه ونظممور  وةممری وکممرر انممداػه انسممام تحلةمم  وار
خانم وردخمد لوین ها اػ آػوون بررسی برابری وار حعمد سمالو  کمه دردادنتماخذ نشمان . اسمتفاده 

خانم 61/6سطح وعناداری بیروتر اػروان،  تحلةم   ه اػاسمتفاد و برابر هسمتند ها اس ؛ لغا وار
خانم  پاخایی نتاخذ حدسم  آومده اػآن تأییمدهای  ادهدر دوار  ومردد. وی پژوهش حالوانع بوده و

خممانم کممروی بممودن ومماترخم وار خممانم وت ةممر واحسممته_  بممرای بررسممی  )سممالو  روان(، اػ  کووار
کلی استفاده شد. آػوون کلی اػ کروخ  وا همای  ضمدول آػوون حه دلة  وعنادارشدن آػوون وا

وممرین همماوسن آػاثمرات درو  وت ةممرنتمماخذ نشممان دادکممه  .اسممتفاده شممدوةیر _ وممودنی، اپسممةلن 
   .(p< 61/6) حاشد وی وعنادارلحا  آواری  اضرای آػوون اػ درسالو  روان 

خانم ح خمانم  های تکمراری خکمی ایبمرون داده نمداػها ادراضرای تحلة  وار هما تحلةم  وار
ومروهت بین سه حماراضرابرای توضةح بیشتر خعنی وضودتفاو طندوت ةری اس  . حمه  در دو 

وروهوقاخسه یوضی سه آػوون  که درضدول  در دو  آومده اسم .نتاخذ نشمان  5پرداظته شد 
حعدسممالو  روان  دهممد، آػوونهممای طهاروانممه وربمموط حممه تفاضمم  وت ةرهممای پممژوهش در وی

وروهمی  حاشد. حمه عبمارت دخگمر وعنادار ویلحا  آواری  آػوون اػ دراضرای سه حار وشماوره 
ومواه در  و تعهد بر پغیرشنی وبت ومروه  ومروه آػوماخش نسمب  حمه  برسالو  روان بروةمانگةن 

 . وةممزان ایممن تأثةرخاتفمماوت در(p<61/6پیگةممری تممأثةر داشممته اسمم  ) ورحلممه پممم آػوممون و
کفاخم   حاشمد. تموان آوماری حما  نهاخمانگر وی 22/6عاو  سالو  روان دراضرای آػوون برابر
ومروهسمه یوضمی حسن نهونه اسم . ههشنمةن دروقاخ حمارآػوون، درومروه آػوماخش  در سمه دو 

پمممم آػومممون وپیگةمممری نسمممب  حمممه پمممیش آػومممون تفاوتهمممایی اخسادشمممده اسممم . ولمممی  در
وواه بین پیش آػوون  و درحاشد.  درپیگةری تفاوت نسب  حه پم آػوون وعنادار نهی وروه 

ةممری پمم آػوممون، پیگ وپیگةمری تفمماوت وعنمادار اسمم . ولمی درپممیش آػوممون، پمم آػوممون و
 تفاوتی وضود ندارد. 
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گروهی  مربوط به تأثیر ندا ج تح ی: مانوا-4جدول  مقا سه  وعضو ت 
گروه تی سه بای  سالمت روان آزمون زوجی تو 

 توان وجذوراتا df Sigخطا dfفرضحه F وحاان  اثر

نتاخذ تحلة  
 وانوا

 12/6 22/6 662/6 27 2 07/1 22/6 اثر پیالیی

 وبدای 
خلکز  و

76/6 07/1 2 27 662/6 22/6 12/6 

 12/6 22/6 662/6 27 2 07/1 52/6 اثرهوتلةنگ

خشه  بیروترین ر
 روی

52/6 07/1 2 27 662/6 22/6 12/6 

وقاخسه یوضی دو 
وروه در سه حار 

 آػوون

 وعناداری ظطا تفاوت وةانگةن آػوون آػوون وروه

 آػواخش

پیش 
 آػوون

پم 
 آػوون

507/5- 716/6 666/6 

 666/6 101/6 -266/1 پیگةری
پم 
 611/6 120/6 -711/6 پیگةری آػوون

 وواه

پیش 
 آػوون

پم 
 آػوون

207/3 127/6 612/6 

 651/6 012/6 111/3 پیگةری
پم 
 آػوون

 112/6 571/6 207/6 پیگةری
 

 

خممانم حمم پممیش اػوت ةممر وضممعة  ضسممهانی،  در وکررحممه  وةری نممداػها اانسممام تحلةمم  وار
خانمونظور بررسمی بر وردخمد لموین هما اػ آػومون ابمری وار حعمد کمه در دادنتماخذ نشمان . اسمتفاده 

خمممممانم همممممابرابر  61/6سمممممطح وعنممممماداری بیروتمممممر اػوضمممممعة  ضسمممممهانی،  اسممممم ؛ لمممممغا وار
خانم  پاخایی نتماخذ حدسم  های  ادهدر دهستندواستفاده اػتحلة  وار پژوهش حالوانع بوده و

کممروی  وممردد. وی آوممده اػآن تأییممد خممانمبممرای بررسممی  خممانم وت ةممر -بممودن ومماترخم وار کووار
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کلی اسمتفاده شمد. )وضعة  ضسهانی(، اػ آػوون واحسته حمه دلةم  وعنادارشمدن  کروخ  وا
کلی اػ ومممرین هممماوساثمممرات درون آػهمممای  ضمممدول آػوون آػومممون وممما  وةمممیر -ومممودنی، اپسمممةلن 
اری اضمرای آػومون اػلحما  آوم دروضمعة  ضسمهانی  وت ةرنتاخذ نشان دادکه  .استفاده شد
 .(p< 61/6) حاشد وعنادار وی

خممانم حمم در  خممانم  تکممراری خکممی ایبممرون دادههای  نممداػها ااضمرای تحلةمم  وار همما تحلةمم  وار
ومروه حمه  اضمرا تفاوت بمین سمه حمار طندوت ةری اس  . برای توضةح بیشتر خعنی وضود در دو 

کمه در وروه پرداظته شمد  اخذ نشمان آومده اسم . نتم 1ضمدول  وقاخسه یوضی سه آػوون در دو 
وضمممعة   حعمممد آػوونهمممای طهاروانمممه وربممموط حمممه تفاضممم  وت ةرهمممای پمممژوهش دردهمممد،  وی

وشماوره  حاشمد. حمه عبمارت دخگمر وعنمادار ومیدراضرای سه حارآػوون اػلحا  آوماری ضسهانی 
ومروه آػوماخش نسمب  حمه  بمروضمعة  ضسمهانی  بمر تعهمد پغیرش و وروهی وبتنی بر وةمانگةن 

وواه در ورحله پمم آػومون   خما . وةمزان ایمن تمأثةر(p<61/6) پیگةمری تمأثةر داشمته اسم  ووروه 
 ههشنممةن درحاشممد.  وممی 32/6 اضممرای آػوممون برابممر دروضممعة  ضسممهانی عاومم   تفمماوت در

وروه در سه حمار پمم آػومون وپیگةمری نسمب  حمه  درآػومون،  وقاخسه یوضی دو  ومروه آػوماخش در
  حممه پممم آػوممون پیگةممری تفمماوت نسممب شممده اسمم . ولممی در پممیش آػوممون تفاوتهممایی اخسمماد

وواه تفاوت وعناداری و در حاشد.  وعنادار نهی  حار آػوون وضودندارد. در سهوروه 

گروهی  مربوط به تأثیر ندا ج تح ی: مانوا: 5جدول  مقا سه  وعضو ت 
گروه تی سه بای  وغعیت جسمانی آزمون زوجی تو 

 توان وجذوراتا df Sigخطا dfفرضحه F وحاان  اثر

نتاخذ تحلة  
 وانوا

 11/6 32/6 61/6 27 2 11/1 32/6 اثر پیالیی

 وبدای 
خلکز  و

16/6 11/1 2 27 61/6 32/6 11/6 

 11/6 32/6 61/6 27 2 11/1 25/6 اثرهوتلةنگ

بیروترین 
خشه روی  11/6 32/6 61/6 27 2 11/1 25/6 ر
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 توان وجذوراتا df Sigخطا dfفرضحه F وحاان  اثر

وقاخسه یوضی دو 
وروه در سه حار 

 آػوون

 اداریوعن ظطا تفاوت وةانگةن آػوون آػوون وروه

 آػواخش
پیش 
 آػوون

 663/6 636/3 - 266/5 آػوون پم

 662/6 676/3 - 266/5 پیگةری

 666/3 521/6 666/6 پیگةری پم آػوون

 وواه

پیش 
 آػوون

 332/6 021/6 607/3 آػوون پم
 310/6 130/6 311/3 پیگةری

 231/6 127/6 607/6 پیگةری آػوون پم

 گحری نتحجهبحث و
کةفةمم  ػنممدوی در، حممه نتمماخذ توضممه حمما لحمما  آومماری  اضممرای سممه حممار آػوممون اػ وت ةیممر 
که وت ةیر وی شد. پموعنادار ورف   کةفة  ػنمدوی  توان نتةسه  وستق  پغیرش و تعهد بر 

کمه ، (2667) 1تموهیهمای  نتماخذ پژوهش ه حماتمایمن خاف .داشمته اسم  تمأثةرههسران وعتمادین 
وروهتفاوت وعناداری بین  کةفةم   تن آراوی در و تعهد پغیرش و تنی بردروان وب دو  وت ةیر 

کممرد، ػنممدوی کممه  نشممان داد، (2632) ههشنممةن رویممز ههصمموانی دارد.، پممم اػدروممان وشمماهده 
کةفة  ػندوی نسمب  حمه نتاخذ بهتری در تعهد پغیرش و دروان وبتنی بر  CBT بهبود فوری 
و تعهممد دروممانی پممغیرش  های (، تحمم  عنمموان اثرحصشممی شممةوه3123) ایممزدی .حممه دنبممال دارد
ی، افسممردوی شممناظت روانی پممغیر انعطا کةفةمم  ػنممدوی،  حاورهممای وسواسممی بممر بممرعالخن و

وفمم  وممی درتبةممین ایممن خافتممه .واضممطراب بیهمماران، ههصمموانی دارد اسمماس دروممان ، تمموان 
د در کنم ومی کهم  ودل ضدخدی اػشناظ  آدومی اسم . ایمن ومدل حمه افمراد و تعهدپغیرش 

که ػندوی آن   حه وشکالت وخدواه ظوخش نسبد  ت ةیمر اخسماد آن ضرخان دارد در ها وسةری 
که  ها دروان کنند. حسةاری اػ حساس بهتمری داشمته حاشمند. ا اکنند ت وی حه دروانسوخان 

                                           
1. Twohig, M.P.  
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اخنکمه ػنمدوی بهتمر  اػ نظر دارد. صر  تهرکز ػندوی بهتر بر صراحتاً  و تعهدولی دروان پغیرش 
(. خکی اػاهدا  ومداظالت 2667، 1هةز و والسر، لووا) اشد.نب خا حا احساس بهترههراه حاشد

کمماهش نشممانه وعنمما در وراضعممان بممود. حمما پممژوهش اخسمماد خمم  ػنممدوی تنممی و در ایممن  هممد  
طریمق  پمغیرش و تعهمد اػ عالخن حدنی( نبود. دروان وبتنی بمر، ظاطرات، احساسات، افکار)

کممرد فضممایی را، آومموػش  احساسممات و،   حممه افکممارنگرشممی وثبمم تمما بممرای وراضعممان اخسمماد 
که در کننده ظاطرات ناراح   بوضود آورد. ، اند بوده رو آن روحه ػندوی حا ای 
کی اػپژوهش حاضر،  ههشنةن در که روش درومان وبتنمی بمر نتاخذ حا  پمغیرش آن اس  

 لحما  آوماری وعنمادار شمد. اػ و اسم  ومؤثرسمالو  روان ههسمران وعتمادین  حعمد  بمر و تعهد
کارسون ونتا این خافته حا  عهنمی را تهرکمز تعهمد و کمه درومان پمغیرش و، (2667) 2ههکاران خذ 

ومممروهیوح 55روی  بمممر کمممه  دادنمممد و نتممماخذ نشمممان داد ومممواه ومممورد بررسمممی قمممرار آػوممماخش و در دو 
وردخده بود ساػی ارتباطات یوضةن و وداظالت سبب تنی ههصموانی  سالو  روانی فردی 

نشمان دادنمد ای  وطالعمه کمه در، (2667) 3 اورسمةلو و روروومههشنةن این خافته حا نتماخذ  دارد.
 کمماهش واضممحی درشممدت عالخممن حممالةنی اػضهلممه اضممطراب وبممر پممغیرش، روخکممرد وبتنممی 

کةفةم  ػنمدوی وراضعمان  رد داضتنماب اػتسمارب درونمی و ههشنمةن بهبمو تمرس و، افسردوی
خافتمممه حممما ایمممن  تمممداوم داشممم  ههصممموان اسممم . پیگةمممری سمممه واهمممه نةمممزو در درومممان  پمممم اػ

 و 5اخفمرتههصموانی دارد.  نةمز (3123) ( و ایمزدی2667) تموهی، (2661) 4وخکسم پژوهشهای 
کردنمممد. آنهممما  در را تعهمممد پمممغیرش ودرومممان ، (2661) ههکممماران ومممورد بیهممماران اضمممطرابی اضرا

کردنممد افمممزاخش ، درومممان درکمماهش رفتارهمممای اضتنممابی اػ کمممه ت ةیممرات وثبتمممی حعممد وممزارش 
اضممطراب اخسادشممد. نتمماخذ حمما ایممن خافتممه نةممز  انممداػه پرخشممانی و در کمماهش، کةفةمم  ػنممدوی

وفمم  وممی تبةممین ایممن خافتممه درحاشممد.  وممی ههسممو تعهممد  برحسممب دروممان پممغیرش و، تمموان 

                                           

1. Luma, J.B., Hayes, S.E. & Walser, R.  
2. Carson. J. W., Carson, K, M., Gil, K, M. & Baucom, D, H.  
3. Roemer, L., & Orsillo, S. M.  
4. Wicksell, R. K.  
5. Eifert, G.H.  
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وممراخش افمراد حممه ػنممدوی  کمماوالً در دآوةصتگمی خعنممی  کمه  یحمان لفظممی سمماظتار خافتممه  حمما نةممایی 
کندوتوهی، هةممز، واسممودا) اسمم   توانممد نهممی فممرد دهممد وممی ةصتگممی رد(. وقتممی آو2665، 1سمما

کممه حممه طممور کممه وسممتقةهاً  سمماػی و کالوممی وفهمموم دنةممایی   تسرحممه ارػشممةابی شممده را اػ دنةممایی 
کالوممی آوةصتممه وتهممایز سمماػد. وقتممی وراضعممی حمما، شممود وممی  آن وحتمموا، شممود وممی وحتمموای 
کاولی بر رفتار او داشته حاشد . وقتی آوةصتگی حا تواند وی نگی وبنمی بمر فرههای  پیام تلبه 

خممدادهای درونممی ونفممی طرظممه حسممةار ، شممود وممی ترکةممب ػا هسممتند وضممر و آسممةب، اخنکممه رو
کی اخساد خمداد وی ظطرنا کنتمرل رو و  تمر درونمی سمص های  شود. هرطه وراضع برای حغ  و 

خکمی اػ فراخنمدهای . (3222، ههکماران هةز و) شود وی کند بیشتر آوةصته وی تالش تر سص 
 شمود ومی ی ونسمرشمناظت روانپمغیری  کمه حمه انعطما  و تعهمد بر پمغیرش اصلی دروان وبتنی

حقةقمم  هممد   در(. 2660، 2واسممود اولةلممةم، حانممد، لوومما، هةممز) شممناظتی اسمم  وسمملش
کماهش  تعهمد پمغیرش و دروان وبتنی بمر کمه حمه ونظمور  خمدادهای  و تمأثةرآن اسم   اههةم  رو
، 3پمانکی وومرس، هةمزت ةیمر دهمد ) را دهد وی رآن ردد دکه این روخداای  ػوةنه، درونی دشوار

خمدادهای درونمی را آووػد وی وسلش شناظتی حه وراضع طریق فراخند اػ دروانگر (.2662  کمه رو
خمداد کمه ظمود طمور ببةنند نه آن هستند که واقعاً  طور ههان نهاخم   ووخنمد. ایمن در ها ومی آن رو
وسمممملش اػ، رد دهممممد فراخنممممد پممممغیرش بهتممممر شممممود وممممی حاعمممما  و، ارػشممممةابی ،افکممممار طممممون 

خممدادهای درونممی حممه عنمموان ووانممع روان کممارکرد شممود وممی حاعمما، احساسممات تی شممناظ ایممن رو
کی  کردنمد وی طول ضلسات بیان آنشه وراضعان در(. 2632، 4کاهش خاحد )هةیولةلةم اػ حما

نمماتوان ، افسممردوی، اضممطراب، وةممدیاان، نمماووفقهای  تسرحممهها،  ضهلممه شکسمم  وممواردی اػ
 اوممور وسمماج  و نداشممتن در تهرکممز، لممغت نبممردن اػ ػنممدوی، ظممودهممای  عالة انسممام ف بممودن در
 دروانی درضلسات آووػش بمرای وراضعمان ایمن اوکمان را تعهد وداظالت پغیرش و بود. ظود

 راکننمده  ظماطرات ناراح ، احساسمات، افکمار، تسربیات نما ظوشماخند درونمی تا فراهن آورد
                                           

1. Masuda, A., Hayes.,S. C. Sackenth, C. F., & Twohig, M. P.  
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کننمممد حمممدون تمممالش حمممه ونظمممور کهتمممر  و کنتمممرل احسممماس  کمممار حاعممما شمممد آنهممما  انسمممام ایمممن 
کمماهش خافمم . در شممان بممرتأثةر و برسممند حممه نظممرکننممده  تهدخد هممای  تکنة  روی ػنممدوی فممرد 

کممارهممای  بینی پیش  و تفاسممةرهمما،  روی وممواردی طممون تفاوت وسمملش شممناظتی بممر  وراضعممان 
ػش داده حمه وراضعمان آومو و شمد پنهان یحان برای وراضعةن آشکار حقةق  عهلکردو در  شد

توضمه حمه  ههشنمةن حما احساساتشمان ضمدا ببةننمد. هةسانمات و افکمار و اػ شد تا ظودشمان را
وروهممی وبتنممی نتمماخذ،  وضممعة  ضسممهانی ههسممران وعتممادین  تعهممدبر و بممر پممغیرشوشمماوره 
 ایممن خافتممه حانتمماخذ قرایممی اردکممانی و ههکمماران .لحمما  آومماری وعنممادار شممد اػ و داشمم  تممأثةر
شممدت تسرحممه  در دروممانی را تعهممد پممغیرش و اثرحصشممی روخکممرد آنهمما رد.ههصمموانی دا (3123)

بمر و نتاخذ نشان دادکمه درومان وبتنمی  وزون انسام دادند ػنان وبتال حه اظتالل سردرد در درد
ههشنمةن  بوده اسم . وؤثروزون  ػنان وبتالحه سردرد در کاهش تسرحه درد در و تعهد پغیرش

روی  تعهممد را دروممان پممغیرش وآنهمما ههصمموان اسمم .  (2661) ههکمماران نتمماخذ وخکسمم  و حمما
ومروه آػوماخش حمه طمور وعنماداری  پم اػ و اضرا حه درد بیهاران وبتال که  کردند  دروان وشاهده 

ی پمممغیر و انعطا افسمممردوی ، حرکممم  تمممرس اػ، ػنمممدوی رضممماخ  اػ، درد نممماتوانی ناشمممی اػ در
کردندشناظت روان کسب  وواه  وروه  همةر  رد دنهره شدت درو در  ی نهرات بهتری نسب  حه 
وممروه خمم  اػ وفمم ، در  ةممین ایممن خافتممه ویبت درتفمماوت وعنمماداری وشمماهده نشممد.  دو  تمموان 

احساسممات ، افکممار ابممزار اصمملی بممرای وقاحلممه حمما، پممغیرش، تعهممد و بممر پممغیرشروممان وبتنممی د
( . درحقةقم  پمغیرش 2661، 1آسهوندسمون همافهن و) ظماطرات اسم  احساسات و، حدنی

ومماهی اػتسممارب درونممی   اػعبممارت اسمم پممغیرفتن فعممال آنهمما، عالخممن حممدنی و...(، افکممار) آ ، و
کمماهش  حممدون اقممدام براسمماس ضنبممه لفظممی آنهمما. خمم  ووضمموع  وآنهمما حممدون اقممداوی بممرای 

کمه  وداظالت دروان پغیرش و حسةاری اػ وشترک در له اسم  أکنتمرل وسم»تعهد ایمن اسم  
کنتمممرل در تسربمممی حممماای  وراضعمممان حمممه شمممةوه« نمممه راه حممم   و حممموػه افکمممار اثمممرات وتنممماقج 

کارآوممد آشممکارهممای  تفاوت و شمموند وممی احساسممات حممدنی و... وواضممه در کنتممرل  بممین نتمماخذ نا

                                           
1. Hofman. S. & Asmundson, G. 
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خمماد وقابمم  فواخممد در حمموػه همما ایممن  نشممان دادههمما  آنػنممدوی حممه  دخگممرهممای  حوػه کنتممرل در ی
کمه  وی تهرخنمات  و هما هطریمق اسمتعار وراضعمان اػ، شمود ومی تهرکمز بمر پمغیرششود. ههشنمان 

ػوةنمه انمواع  وهارتهمای پمغیرش در و وةرنمد ومی خماد تفماوت بمین پمغیرش و تحهم  را، وصتلف
خممدادهای درونممی دشمموار تمموان احساسممات  وممی کممه آووػنممد وممی وراضعممان کننممد. وممی تهممرین را رو

کرد شدخد را کرد حه احساسات حدنی شدخد خا تسرحه  آسمةبی حمه آنهما وارد  حدون اخنکمه، توضه 
، دروممان پممغیرش و تعهممدهممای  (. درضلسممات آووػشممی تکنة 2662، هةممز و ههکمماران) شممود

اسممتفاده اػایممن  حما عالخمن نارضمماختی را حممه ظموبی هممد  قراردهنممد. اػضهلمه پممغیرش توانسممتند
کماهش داده ، درد، ضهله بیهاری آیردوی اػ ناراحتی و وةزان، روش بی ظوابی و... وراضعان 
کرداین تکنة  حه ور استفاده اػ شد. که   عالخن حمدنی و احساسمات راحمه ، فکارا ات اضعان 

که هس  بپغیرند.  ههان صورتی 
وروهمی برومزار اػ کوط  بمودن نهونمه، حصمورت  شمدن و  ضهله وحدودختهای این پژوهش 
شهرسمتانهای دخگمر، حصمورت فمردی و در  شمود در اصفهان بود. حنابراین پیشنهاد وی در شهر

ایمن  تمأثةرتوضمه حمه  حاحا اطهةنان حا تری برآورده شود.  وةرد تاآػوون قرار  وروههای بیروتر وورد
ایمن روش   اػ شمود پیشمنهاد ومی سمالو  ضسمهانی سالو  روان و، کةفة  ػندوی بر روخکرد

کمممز درومممان و درومممانی در کمممز وشممماوره و، تمممرک اعتةممماد ورا کهممم  حمممه  ورا کمممز آووػشمممی ضهممم   ورا
 وردد. ضاوعه استفاده اقشار دخگر وعتادین وهای  ظانواده

 وناجع
 ( .وقاخسممممه اثرحصشممممی آوممموػش دلگممممرم3123ابوالقاسمممهی، ش، فالحممممی، م، حاحمممماجی، ط، و حسممم ، ک .) سمممماػی و 

 .221-166(، 1) 35. وسله دانشگاه علوم پزشکیظودکارآودی ههسران وعتادین.  های ػندوی بر وهارت
 ( .3123انوری، م .)اضمطراب، افسمردوی، فاضعمه های درد، اسمترس شماظر بمر تعهمد اثرحصشمی درومان پمغیرش و ،

کارشناسی ارشمد، رشمته روان . پاخاندرد وزونوبتالحه  بیهاران ورد ػندوی در رضاختهندی اػ پنداری و شناسمی  ناوه 
 حالةنی، دانشگاه اصفهان.

 ( .3123ایزدی، ر .)و بمر پمغیرشوقاخسه اثرحصشمی درومان وبتنمی  بررسی و ( تعهمدACTو) شمناظتی رفتماری  درومان
(CBTبمممر) کةفةممم  ػنمممغوی،  عالخمممن و اضمممطراب  ی، افسمممردوی وشمممناظت روانی پمممغیر انعطا حاورهمممای وسواسمممی، 
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