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چکیده
هدف از اجرای اين پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد بر افسردگی و ساازگاری
دختران نابینای شهر شهرکرد بود .روش تحقیق از نوع نیمه آزمايشی (پیشآزمون -پسآزمون با گاروه کنتارل
بود .جامعهی آماری ،کلیهی دختران نابینای شهرکرد که با استفاده از روش نمونهگیری در دساتر  03نفار از
آنها بهطور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمايش گمارده شدند .پیشآزمون بر روی آزمودنیها اجارا گردياد
و بعد از اتمام جلسات آموزشی ،پسآزمون مجدد از دو گروه گرفته شد .ابزار پژوهش پرسشنامهی ساازگاری
بل و مقیا افسردگی بک میباشد .دادهها با استفاده نرمافزار  SPSS-20و باا تحلیال کووارياانس در سا
معنیداری  P < 3/39تحلیل شد .نتايج نشان داد که آما وزش مبتنای بار پاذيرش و تعهاد منجار باه کااهش
افسردگی و افزايش سازگاری دختران نابینا میگردد .اين روش میتواند روشی مناسب برای کاهش افساردگی
و افزايش سازگاری در دختران نابینا باشد.

کلید واژگان :آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد ،افسردگی ،سازگاری ،دختران نابینا

 .1دانشجوی کارشنا

ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،اصفهان ،ايران (نويسنده مسئول
Sj.Tajvar@gmail.com

 .9کارشنا

ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،اصفهان ،ايران

 .0استاديار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،اصفهان ،ايران
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مقدمه
نابینايی معلولیتی است که احتماالً فرد را تحات فشاار بصابی رارار داده و احساا

بادم

امنیت و ناکامی را در او پرورش میدهد (کرو کشنک . 1491، 1نابینايی ياک وعاعیت جادی
است که میتواند تعادل روانی و سازمان يافتگی کلی شخصیت فرد نابیناا را تحات تارثیر رارار
دهد ،اما نابینايی به خودی خود سازمان يافتگی و شخصیت فرد نابینا را از بین نمایبارد ،بلهاه
نگرش فرد نابیناست که در سازمان يافتگی شخصیت او ترثیر میگذارد .بعضی افراد نابینا تحت
ترثیر نگرش منفی به نابینايی ،مستعد و مبتال به افسردگی و سااير مشاهالت بااطفی مایشاود
(ريبرو 9و همهااران . 9319 ،همچناین افاراد نابیناا از مشاهالت هیجاانی بمادهای همچاون
افسردگی ،غم ،تر  ،ناامیدی ،انزوای اجتمابی و احسا

بدمکفايت رنج میبرند (اوسالی 0و

همهاران . 9331 ،اين ناکامیها به خاطر نابیناا باودن گااهی از اوراات ،احساا

گرفتگای ياا

ناراحتی ايجاد میکنند اما اين احساسات معموال گذرا هساتند و در خاالل چناد روز فراماوش
میشوند .ولی در زمانی که شخص آشفتگی و بینظمی افسرده کنندهای دارد اين افساردگی در
زندگی و فعالیتهای معمولی وی ترثیر میگذارد (آلتشولر و هندريج1441، 9؛ حر ،بابادی و
ب اری . 1041 ،هر انسانی در مقاطع متفاوتی از سان خاود ممهان اسات افسردگی را تجربه
کند .ايان بیمااری میتواناد ساالمت جسمانی ،احساسات ،رفتار و سالمت روحی انسانهاا را
تحاات الشااعاع راارار دهااد (امااانی ،سااهرابی ،صااادریه و مشااعوفی . 1019 ،م العااه نريمااانی،
طالبیجويباری و ابوالقاسمی ( 1049حاکی از آن است که باین داناشآماوزان بیناا و نابیناا در
ابعاد مختلف اسنادی (درونی -بیرونی ،ناپايدار و پايدار و کلی و جزيی که منجر به افساردگی
میشود ،تفاوت معنادار وجود دارد.
افسردگی يک اختالل روانی است که با بالئم و نشانههايی همچون خلق افسرده ،از دسات
دادن بالره به فعالیتهای لذت بخاش ،اشاهال در توجاه و تمرکاز ،کنادی روانای -حرکتای،
کمخوابی يا بیخوابی ،ناتوانی در تصامیم گیاری ،احساا

گنااه و افهاار مرباوم باه مار

و

1. Cruickshank
2. Ribeiro
3. Owsley
4. Altshuler & Hendrich
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خودکشی مشخص میشود (رعابی . 1014 ،امروزه درمانهای مختلفی برای بهبود افساردگی
بهار میرود و در اين بین يهی از حی ه هايی که برای کاهش افسردگی موردنظر اسات درماان
مبتنی بر پذيرش و تعهد میباشد .برای مثال در پژوهشی بارانستیتر ،ويلساون ،هیلدبرانادت و
ماتچ 9339( 1با استفاده از دو روش درمان شناختی -رفتاری سنتی و درمان پذيرش و تعهد بر
روی بیماران سرطانی به اين نتیجه دست يافتند که درمان پذيرش و تعهد بهطاور معنااداری در
کاهش افسردگی نسبت به روش شناختی -رفتاری مؤثر است.
معلولیت بحرانی است که هر فرد ممهن است در مسیر زندگی خود با آن روبرو شود و بار
اثر آن در مورعیتی متفاوت از گذشته يا متمايز از ديگران ررار گیرد .ناتوانی سازگاری فرد را نیز
مترثر میکند (شیهان1411 ،؛ ترجمه میرهاشامی و گنجای . 1010 ،سااازگاری بااه گروهاای از
راههارهای شناختی و رفتااری فارد اشاره دارد که برای مقابله با مورعیاتهاای اساتر

را از آنهاا

استفاده میشود (کامپبل سیلز ،کوهان و استین. 9339 ،9
سازگاری توانايی و ابزار کنارآمدن با شاراي متییار محی ای درونای مایباشاد و يهای از
فرايندهای روانشناختی اطالق میشود که در آن فرد با خواساتههاا (تماايالت و چاالشهاای
روزمره ،مقابله میکند يا آنها را در کنترل خود در میآورد (لی ،روو و هوانگ . 9319 ،0فردی
که از سازگاری برخوردار است در پاسخ به محرکهايی که بر او وارد میشود ،بهترين تعامل را
نشان میدهد ،در نتیجه میتواند به میازان کاافی فعالیات کناد ،از اعا را

و تعاارر دوری

جويد ،با مشهالت مواجه شود ،درباره آنها بیانديشد ،تصمیم بگیارد ،بمال کناد و از زنادگی
خود لذت ببرد .همچنین بر بواطف و احساسات خود کنترل داشته ،از تصوير ذهنای و ابتمااد
به نفس خوبی برخوردار باشد (دی-ريدر ،جینین ،کويیر و ون میداندورپ . 9331 ،9نظريههای
سازگاری بموماً بر ترثیر مثبت سازگاری مبتنی بار وییفاه و تارثیر منفای ساازگاری مبتنای بار
هیجانات ترکید میکنند (کامپبل سیلز و همهاران. 9339 ،
در اين زمینه پژوهشهايی انجام شاده از جملاه بررسای اثربخشای آماوزش مهاارتهاای
1. Branstetter ,Wilson, Hildebrandt, & Mutch
2. Campbell-Sills, Cohan, & Stein
3. Li, Rew, & Hwang
4. De-Ridder, Geenen, Kuijer, & Van Middendorp
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اجتمابی بر بزت نفس دانش آموزان نابینا (بهپژوه ،خانجانی ،حیدری و شهوهی يهتا 1011 ،؛
اثربخشی آموزش فلسفه بر رضاوت اخالری و بزت نفس دانشآموزان نابینا (اکرمی ،رمرانای و
يارمحمديان 1040 ،؛ ترثیرآموزش مهاارت مثبات نگاری بار شاادکامی و باورهاای غیرمن قای
دانش آموزان نابینا (ارجمندنیا ،وطنی و حسنزاده 1041 ،؛ اثربخشی ذهن آگاهی بار اعا را
اجتمابی نابینايان در شهر گرگان (افتخارالدين و اسدی. 1049 ،
يهی از حی ههايی که برای کاهش سازگاری و پذيرش شراي برای افراد میتاوان اساتفاده
نمود و بابث کاهش بیماریهای روانی (اع را  ،ناامیدی و افسردگی و  ...مایشاود درماان
مبتنی بر پذيرش و تعهد میباشد .اين درمان يهی از درمانهای موج سوم رفتاردرماانی اسات کاه
توس هیز و همهارانش از ابتدای دهه  1413معرفی و با نام اختصاری  ACTشاناخته شادACT .
ريشه در نظريه فلسفی بمیقی دارد که زمینهگرائی بملهردی خواناده مایشاود و باه لحاا نظاری
مبتنی بر نظريه چهارچو راب ههای ذهنی است که چگاونگی ايجااد رناج توسا ذهان انساان و
روشهای بیفايده مقابله با آن و نیز رويهردهای زمینه ای جاايگزين بارای ايان حاوزه ماا را تبیاین
میکند (هیز و استروسهال . 9313 ،1رويهرد مبتنی بر پذيرش و تعهد از استعاره ،تمرينات تجرباهای
و تنارض من قی برای رهائی از محتوای لفظی زبان و ايجاد ارتبام بیشتر با جريان ماداوم تجرباه در
زمان حال استفاده میکنند (ايزدی و بابدی . 1049 ،با توجه به اينکاه پاذيرش و تعهاد در زنادگی
میتواند حس اراده و اختیار در مقابل زندگی را به افراد القا کند و بر روی افاراد نابیناا پژوهشای در
اين زمینه مشاهده نشد لذا اين پژوهش درصدد پاسخگويی به اين سؤال انجاام شاد کاه آياا درماان
پذيرش و تعهد بر روی افسردگی و سازگاری دختران نابینای شهرکرد ترثیرگذار میباشد؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری کلیه دختران نابینای شهر شهرکرد که نمونه پژوهش شامل  03نفر از دختاران نابیناا
شهر شهرکرد است ،که به روش نمونهگیری در دستر

انتخا میشوند .گروهای از دختاران نابیناا

که به مرکز آموزش بهزيستی مراجعه میکنند ،برای حضور در جلسات تشويق مایشاوند و باهطاور
1. Hayes & Strosahl
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تصادفی در دو گروه  19نفری آزمايش و کنترل ررار میگیرند و پیشآزماون در هار دو گاروه اجارا
میگردد سپس بسته آموزشای بار روی گاروه آزماايش اجارا مایگاردد و ساپس از هار دو گاروه
پسآزمون گرفته میشود .در اين پژوهش از آمار استنباطی مانند تحلیل کواريانس استفاده میشود.

ابزار پژوهش
پرسشنامه سازگاری .1پرسشنامه  113سؤالی سازگاری روانی که توس بال 1419( 9سااخته
شده است و برای هر گزينه سه طیف برای جوا

دادن وجود دارد :بلای( ، 1خیار ( ، 9نمیادانم

( . 0سؤال های مربوم باه ابعااد مختلاف ساازگاری (ساازگاری در خاناه ،ساازگاری بهداشاتی،
سازگاری اجتمابی ،سازگاری باطفی و سازگاری شیلی بهصورت پراکنده در پرسشانامه منظاور
شدهاند و هر سؤال با انتخا يهای از ساه گزيناه بلای ،خیار و نمایدانام پاساخ داده مایشاود.
نمرهگذاری هر سؤال ،طبق جدول هنجار شده انجام میگیرد .در اين آزمون ،تنهاا پاساخ بلای ياا
خیر ،امتیاز دريافت میکند .بر اسا

جدول هنجار شده ،به گزينه انتخابی بدد صفر يا يک تعلاق

میگیرد .نمره سازگاری فرد ،برابر با مجموع امتیازهايی است که از تمام سؤالهاا باهدسات آماده
است .بالوه بر نمره کل ،میتوان نمرههای ساازگاری فارد را در هار ياک از ابعااد ساازگاری در
خانه ،بهداشتی اجتمابی ،باطفی و شیلی محاسبه نمود که نشاندهنده میزان سازگاری فارد در آن
بعد میباشد .الزم به ذکر است که نمرات در هر بعد به دو رسمت نمرات مربوم باه نموناههاای
مرد و زن تقسیم میشود .س

نمرات اين دو گروه تا حدی با هم تفااوت دارد .ابتباار آزماون-

آزمون مجدد اين پرسشنامه در راهنمای آزمون از مقادير  3/93تا  3/40و عريب همسانی درونای
آن از  3/99تا  3/40گزارش شده است .بل عرايب ابتبار (پاياايی را بارای خارده مقیاا هاای
سازگاری در خانه ،سازگاری بهداشتی ،سازگاری اجتمابی ،سازگاری باطفی و ساازگاری شایلی
و باارای کاال آزمااون بااهترتیااب  3/19 ،3/41 ،3/11 ،3/11 ،3/41و  3/49گاازارش کاارده اساات.
همچنین ،اين آزمون روايای باااليی در تشاخیص گاروههاای بهنجاار از نوروتیاک و همبساتگی
آزمونهای شخصیت آيزنگ نشان داده است (بل 1419 ،به نقل از فتحی آشتیانی. 1011 ،
1. Dyadic Adjustment Scale
2. Bell
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پرسشنامه افسردگی بک .)BDI( 1پرسشنامه افسردگی بک برای اولاین باار توسا باک،
وارد مندلسون موک و ارباف 1411( 9معرفی شد ،در سال  1491مورد تجديدنظر ررار گرفات
و در سال  1491منتشر گرديد .اگرچه در فرم اخیر ( ، BDI-IAمادههای پرسشنامه بهصاورت
روشنتری بیان شده اند ،اما م العاتی که بعدها انجام شد نشان داد که ايان دو فارم همبساتگی
بااليی ،در حدود  ،3/49با يهديگر دارند .بک ،استريس 0و براون 1441( 9برای تحت پوشاش
ررار دادن دامنه وسیعی از نشانهها و برای هماهنگی بیشتر با مالکهای تشخیصی اخاتاللهاای
افسردگی راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ( ، DSM-IVيک تجديدنظر اساسای
در آن انجام دادند .در اين فرم تجديدنظر شده ،به منظور انعها
شديدتر همراه هستند (مثل تشويش ،احساا

نشانههايی کاه باا افساردگی

بایارزشای ،اشاهال در تمرکاز ،از دسات دادن

انرژی  ،چهار ماده آن تیییر داده شد .همچنین برای نشان دادن کاهش اشاتها و خاوا  ،در دو
ماده آن تجديدنظر به بمل آمد .به بالوه ،متن يا جملهبندی بسیاری از ماادههاای ديگار تیییار
يافت .مقايسه بین  BDIو  BDI-IIنشان می دهاد کاه اوالً مراجعاان در پاساخ دادن باه فارم
 ،BDI-IIيک يا دو نشانه را بیش از فرم اولیه تريید میکنند و ثانیاً آزمودنیهای سا و بااالتر
افسردگی بیش از افسردههای س و پايینتر ،نشانهها يا مادهها را تريید میکنند .بلیرغم نمرات
نسبتاً باالتر در  ،BDI-IIبه طورکلی همبستگی بااليی بین اين دو فرم وجاود دارد و باا انادکی
احتیام میتوان گفت که  BDI-IIبا فرم ربلی خود کامالً رابال مقايساه اسات و نتاايج بیشاتر
پژوهشهای انجام شده در مورد  BDIرا میتوان به  BDI-IIتعمیم داد.
اين پرسشنامه که شامل  91سؤال است ،به منظور سنجش بازخوردها و نشانههاای بیمااران
افسرده ساخته شده است و مااده هاای آن اساسا ًا بار مبناای مشااهده و تلخایص نگارشهاا و
نشانههای متداول در میان بیماران روانی افسرده تهیه شدهاناد .باه بباارت ديگار ،ايان ماواد و
وزنهای آنها بهطور من قی انتخا

شدهاند .محتوای اين پرسشنامه ،بهطور جامع نشانهشناسی

افسردگی است ،اما بیشتر بر محتوای شاناختی ترکیاد دارد .پرسشانامه افساردگی باک از ناوع
آزمونهای خودسنجی است و در پنج تا ده دریقه تهمیل میشود .مادههای آزمون در مجموع از
1. Beck Depression Inventory
2. Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh
3. Steer
4. Brown
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 91ماده مرتب با نشانههای مختلف تشهیل میشود که آزمودنیها بايد روی يک مقیا

چهاار

درجهای از صفر تا سه به آن پاسخ دهند .اين ماادههاا در زمیناههاايی مثال غمگینای ،بادبینی،
احسا

ناتوانی و شهست ،احسا

گناه ،آشفتگی خوا  ،از دست دادن اشتها ،از خاودبیزاری

و  ...هستند .به اين ترتیب که  9ماده از آن به باطفه 11 ،ماده به شناخت 9 ،ماده باه رفتارهاای
آشهار 9 ،ماده به نشانههای جسمانی و  1ماده به نشانهشناسی میانفردی اختصاص يافته اسات.
به اين ترتیب اين مقیا  ،درجات مختلف افسردگی را از خفیف تا بسیار شديد تعیین میکناد
و دامنه نمرات آن از حدارل صفر تا حداکثر  10است.
مالحظات اخالقی .از افراد خواسته شد که نام و نام خانوادگی خود را ذکار نهنناد ،بارای
هر فرد نابینا يک همیار برای تهمیل سؤاالت پرسشنامه اختصاص داده شاد ،از شارککننادگان
رعايت شفاهی گرفته شد.

روش اجرا
بسته آموزشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد (برگرفته از کتا
تعهد ايزدی و بابدی ( 1041و کارگاه درمان وسوا

درمان مبتنی بار پاذيرش و

مبتنای بار پاذيرش و تعهادخانم دکتار

ايزدی که متناسب با نابینايان از استعارهها خاص استفاده گرديد .جلسات در طای جلساه ياک
سابته (هفتهای يک بار برای گروه ازمايش اجرا شد.
جلسه اول :مقدمه ،آشنايی با ابضای گروه و بررراری راب اه درماانی ،بحاث در ماورد رازداری،
صحبت در مورد اهداف ،نوع درمان ،شروع درماندگی خالق و استعاره ببر ،دادن تهلیف.
جلسه دوم :مرور واکنش به جلسه ربل ،بررسی تهلیف ،ادامه درمانادگی خاالق و اساتعاره
چاه ،دادن تهلیف.
جلسه سوم :معرفی کنترل به بنوان يک مساله ،بحث پیرامون دنیای درون و بیرون ،معرفای
تمايل /پذيرش با (استعاره دستگاه پلیگراف  ،تعهد رفتاری ،تهلیف.
جلسه چهارم :ادامه کنترل مساله اسات ،اساتعاره دو مقیاا
مهمان ،اشاره به احسا

بارای ايجااد تمايال ،اساتعاره

پاک و ناپاک ،بررسی تعهد رفتاری ،تهلیف.

جلسه پنجم :ايجاد گسلش (استعاره ابداد و (استعاره اتوبو

 ،تعهد رفتاری ،تهلیف.

جلسه ششم :خود بهبنوان زمینه (صحبت از من و من مشاهدهگر  ،بررسی ارزشها ،تهلیف.
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جلسه هفتم :خود بهبنوان زمینه (استعاره صفحه ش رنج  ،بررسی ارزشها ،تهلیف.
جلسه هشتم :استعاره حبا  ،استعاره نهال ،مرور جلسات ربل ،ارزيابی تعهد به بمل ،انجام
پس از آزمون.

یافتهها
در جدول  1شاخص های مربوم به آمار توصیفی برای نمونه مورد بررسی شامل میانگین و
انحراف استاندارد برای متییرهای مورد بررسی در اين پژوهش آورده شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیر پژوهش
متییر
افسردگی

سازگاری

پسآزمون

پیشآزمون
گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تعداد

ازمايش

90/40

1/19

99/91

9/91

19

کنترل

99/10

9/19

90/11

9/39

19

ازمايش

10/31

1/90

14/91

1/10

19

کنترل

99/00

1/39

99/91

9/34

19

برای اطمینان از اينکه دادههای اين پژوهش مفروعههای زيربناايی تحلیال کووارياانس را
برآورد میکنند ،ابتدا پیشنیازها و پیشفررهای تحلیل کواريانس بررسی شدهاند .جدولهاای
 9و  0بهترتیب آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزيع میانگین دادهها و نتايج
آزمون همگنی واريانس لوين متییرهای پژوهش را نشان میدهند.
جدول  .2آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع میانگین دادهها
مرحله
پسآزمون

گروه

مقدار آماره

سطح معناداری

کنترل

3/14

3/91

آزمايش

3/99

3/44
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معناداری در جدول  9مشخص میشود کاه متییرهاا دارای توزياع نرماال

است ( P≥3/39و پیش فرر نرمال بودن توزيع نمرات متییرها تريید میگردد.
جدول  .3نتایج آزمون همگنی واریانس لوین متغیرهای پژوهش
اثر

متغیر وابسته

گروه

F

سطح معناداری

درجه آزادی  1درجه آزادی 2

افسردگی

1

91

1/99

3/149

سازگاری

1

91

9/19

3/11

نتايج بهدست آمده در جدول  0نشان میدهند که آزمون لوين در متییرهای وابساته پاژوهش در
مرحله پسآزمون معنیدار نمیباشد ( . p≥3/39بنابراين واريانس گروه آزمايشی و گاروه کنتارل در
متییرهای افسردگی ،سازگاری بهطور معنیداری متفاوت نیستند و فارر همگنای وارياانسهاا تريیاد
میشود .جدول  9نتايج تحلیل کوواريانس چندمتییره برای مقايسه میانگین پسآزمون متییرهای
پژوهش با کنترل پیشآزمون را نشان میدهد.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای مقایسه میانگین پسآزمون متغیرهای پژوهش با
کنترل پیشآزمون
متغیر

منبع تغییرات

پیشآزمون

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح

مجذور

معناداری ضریب اتا

توان
آزمون

0109/41

1

0109/41

9/99

3/339

3/99

3/44

افسردگی گروه

1041/11

1

1041/11

3/10

3/391

3/94

1

خ ا

11414/99

99

930/09

سازگاری
روانی

پیشآزمون 91199/94

1

3/3331 419/41 91199/94

3/49

1

گروه

9993/99

1

3/3331 44/94 9993/99

3/91

1

خ ا

909/49

99

99/99

پس از کنترل اثر پیشآزمون ،ترثیر درمان پاذيرش و تعهاد بار نمارات پاسآزماون دو گاروه
آزمايش و کنترل در متییرهای وابسته پژوهش (افسردگی ،سازگاری و بهزيستی معناوی بررسای
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شد .همانطور که دادههای جدول  9نشان میدهند ،بین میانگین دو گروه در هر دو متییر تفااوت
معناداری وجود دارد .بنابراين فرعیه پژوهش حاعر مورد تريید ررار مایگیارد .ايان نتیجاه بادان
معناست که درمان پذيرش و تعهد در متییرهای افساردگی ،ساازگاری ،در آزماودنیهاای گاروه
آزمايش در مرحله پسآزمون مؤثر بوده است بر اسا

عريب ترثیر  3/94از تفااوت گاروههاا در

نمره افسردگی در پسآزمون ،مربوم به ترثیر درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد است همچناین تارثیر
مداخله درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در متییر سازگاری  3/91میباشد.

بحث و نتیجهگیری
نتايج نشان میدهد بین میانگین دو گروه در هار دو متییار تفااوت معنااداری وجاود دارد.
بنابراين فرعیههای پژوهش حاعر مورد تريید ررار میگیرد .اين نتیجه بدان معناست که درماان
پذيرش و تعهد در متییرهای افسردگی و سازگاری ،در آزمودنیهای گروه آزماايش در مرحلاه
پسآزمون مؤثر بوده است.
يافتههای حاعر با يافتاههاای پاژوهشهاای مهردوسات ،نشاامدوسات و بابادی (، 1049
رئیسیان ،گلزاری و برجعلی ( ، 1043بیجاری ،رنبری هاشمآبادی ،آرامحمديان شعرباف و هماايی
( ، 1011ربام میلی ،مهرابایزاده هنرمناد ،زرگار و کريمای خويگاان ( ، 1049حار و همهااران
( ، 1041رجبی و يزدخواستی ( ، 1040نريمانی ،بباسی ،ابوالقاسمی و احادی ( ، 1049همساو و
همخوان است .بهطور مثال همانطورکه براون و راياان9330 ،1؛ باه نقال از نريماانی و همهااران
( 1049در پژوهشی به بررسی آموزش درمان پذيرش و تعهد بر سازگاری ،اساتر

و اعا را

و بهزيستی روانی -اجتمابی پرداختند که نتايج نشان داد که مداخالت باباث کااهش اساتر
اع را

و

و افزايش بهزيستی روانی -اجتمابی شده اسات .همچناین زيادان ،جانساون ،دياموناد،

داويد و گولهسیان 9313( 9نیز نشان دادند که درمان پذيرش و تعهد از طريق ترکیب سارزندگی
و واع ديدن تجربیات و پذيرش آنها میتواند تیییرات مثبتی را در سازگاری و بهزيستی ايجااد
نمايد .در تبیین يافتههای بهدست آمده میتوان بیان نمود که تمرينات رويهرد پذيرش و تعهاد باه
1. Brown & Ryan
2. Zeidan, Johnson, Diamond, David, & Goolkasian
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فرد کمک میکند که افهار و احساسات خود را بادون رضااوت مشااهده کناد و آنهاا را وراايع
ذهنی سادهای ببیند که میآيند و میروند به جای آنکه آنها را بهبناوان رسامتی از خودشاان ،ياا
انعها

از وارعیت در نظر بگیرند .اين نوع نگرش ،مانع تشديد افهار منفای در الگاوی نشاخوار

فهری که مخصوص افراد افسرده است میشود .بمل کردن با آگاهی (درمان مبتنی بار پاذيرش و
تعهد بابث کاهش باليم افسردگی و اع را
با مقیا

میشود ،زيرا متمرکز ماندن بر تجربه حال حاعر

اصلی افسردگی يعنی نشخوار فهری درباره حوادث گذشته در تنارض است.

همه می دانیم که بعضی افهار بیمارگونه و مريضاند .بعضی افهار بربهس شادی بخاش و
انرژی آفريناند .بعضی افهار هم خنثی هستند .فرد ذهن آگاه با همه ايان افهاار و احساساات
مهربان است .او به همه آنها اجازه میدهد جلوی چشمانش رژه بروند و هار جلاوهگاری کاه
دوست دارند را انجام دهند ،اما در بین حال ،فرد ذهن آگاه روياً بر اين باور است که اين افهار
و ايدهها و احساسات رب ی به خود وارعی او ندارند .فرد ذهن آگاه با افهار باد نمای جنگاد و
طرف افهار خو

را نمیگیرد .با افهار خنثی کنار نمیآيد و خالصه خود را وارد بازی خساته

کننده و انرژی بر فهرچرخی نمیکند.
رويهرد مبتنی بار پاذيرش و تعهاد ( ACTبار اساا

ايان انگااره رارار دارد کاه رناج

روان شناختی معموالً به واس ه فرار از تجربیات روانشناختی باد ،گرفتاار شادن در دام افهاار
خودمان و در نتیجه ناتوانی در زندگی بر اسا

ارزشهای بنیادی شخصیمان ايجاد مایشاود.

اين رويهرد به افراد ياد میدهد تا بهسربت راب ه خود با تجار

مشهلآفرين درونی خاود را

بور کنند و در همان حال رفتار خود را تیییر بدهند نه اينکه منتظار باشاند تاا آن افهاار ياا
احساسات مشهلآفرين بروند .گاهی درباره افسردگی بهبنوان يک احسا

صحبت میشود اما

افسردگی چیزی بیشتر از اين حرفها است .افسردگی با يک دستورالعمل هدايت میشاود« :از
حال بد دوری کن» .ورتی فرد افسرده هست توانايی يا تمايل کمتری برای احسا

کاردن دارد

و به دلیل توانايی يا تمايل کمتری به اردام کردن پیدا میکند .به ببارت ديگر ورتی نمیخواهاد
چیزی را احسا

کند ،احساسی به او دست میدهد که نامش افساردگی اسات ACT .بساام

اين نگرش را به هم میزند و در بور روی اين تمرکز میکند کاه چگوناه درهرحاال و هار
وععیت فهری به سوی آنچه از صمیم دل میخواهد پیش بارود ACT .ايان نهتاه را روشان
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می کند که آن احساسات نام لو
سو

فق افسردگی نیست بلهه شايد پای خشم ،تر  ،غصاه ياا

هم در میان است .اگر فردی برای حال بهتر داشتن بخواهد که اول افساردگیاش از باین

برود در وارع امر محالی را آرزو میکند .در بور اگر ياد بگیريم که چگونه افهار افسارده وار
خود را مورد توجه ررار دهیم و احساساتمان بمداً و کاامالً احساا

کنایم آن موراع خاواهیم

فهمید که حتی بلیرغم احساسات افسرده وار و افهار افسردگیزا میتوانیم زندگی کنیم.
غصه ،فقدان ،اع را

يا خشم  +بدم تمايل به احسا

غصه ،فقدان ،اع را

ياا خشام

در حین زندگی در جهت ارزشمند= افسردگی.
مراجعین افسرده اغلب از مورعیتهای اجتمابی کنار میکشند تا از افهار ناراحاتکننادهای
نظیر «من خسته کننده هساتم؛ چیازی بارای گفاتن نادارم ،از خاودم خوشام نمایآياد» و نیاز
احساسات ناخوشايندی نظیر اع را

و خستگی و تر

از طرد شدن اجتنا

کنناد .دوری از

فعالیت اجتمابی شايد در کوتاه مدت حس آسودگی را نتیجه بدهد اما در طوالنی مدت انزوای
اجتمابی پايیز بمر افسردگان را سردتر خواهد کرد .مخصوصااً در دختاران نابیناا کاه افهاار و
احساست منفی به سراغشان میايد و آنها را گوشهگیر و به تنهايی و انزوا میکشااند و دوبااره
شروع به فهر کردن درباره گذشته خود میکنند و همینطور گذشته خود را نشاخوار مایکنناد
تا به يک جوا

رانعکننده برای مسرله خود پیدا کنند .لذا ما در آموزشهاا و درماان مبتنای بار

پذيرش و تعهد به دختران نابینا ياد داديم با استفاده از استعارههای (گودال ،سگ ،مردا
و  ...که فهر را آدم حسا

و ابار

نهنند! فهر فهر است .همین و بس! حوزه ویايف مشخصای دارد.

برای حل مسرله بدرد میخورد .اما نمیتواند در حوزه هويت درونی فرد وارد شاود و در ايان
حوزه سهم بخواهد و دنبال "من" بارای خاودش بگاردد .احساا
احسا

هام در جاای خاود فقا

است و چیزی بیشتر از آن نیست .مهم اين است که افراد باه ايان مرتباه از بیاداری و

هشیاری رسیدند که خودشان را با افهار و انديشههايشان يهی نگیرند .همین طاور باا افهاار و
ايدهها و نظرات ديگران خودشان را يهی نپندارند.
در تبیین کاهش افسردگی دختران نابینا میتوان بیان نمود کاه افاراد نابیناا اغلاب باه دلیال
ناتوانی های فیزيهی با تیییراتی در شیوه زندگی ،اشاتیال ،فعالیات هاای اجتماابی و ارتباطاات
خانوادگی روبرو هستند .مواجهه با فشارهای روانی ناشی از اين تیییرات سالمت روانی آنان را
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مورد تهديد ررار میدهد (گلآراايی ،صاالحی و رفیعای . 1013 ،نابیناايی خاود باه تنهاايی از
بواملی است که بر کیفیت زندگی افراد اثرگذار است ،هر ردر سن فرد در زمان نابیناشدن کمتر
باشد ،ردرت ت ابق و کنار آمدن با آن بیشتر در وی تقويت میگردد و سريعتر به روند زنادگی
بادی بر میگردد .همچنین نابینايی در بزرگسالی مشهالت فیزيهای و روانای گساتردهتاری را
ايجاد میکند .اثر فقدان بینايی بر کارايی حسهای باریمانده يک مسارله بحاث انگیاز و بسایار
مهم است .نابینايان ،بالوه بر بیماری های جسمی که مزيد بر نابینايی آنهاا باوده از مشاهالت
روانی هم که به سبب ناتوانی در ديدن و همچنین مشهالت در کنارآمدن و سازگاری با ناتوانی
بر آنها تحمیل شده است ،رنج میبرند .نابینايی بابث ايجاد مشهالت جسمی -روانی و بادم
سازگاری گستردهای میشود (غفوری فرد ،پیامی بوساری و حیدری صومعه. 1049 ،
يهی از اين مشهالت ،سازگاری اجتمابی میباشد .بیشترين افراد نابینا سازگاری عاعیف و
يا متوس ی دارند .نقص بینايی بهبنوان يک ماانع در تعاامالت اجتماابی باباث مایشاود کاه
نابینايان نسبت به همساالن خود ارتبام اجتمابی کمتری داشته و فارد ردرت ابراز وجود باشند
(ساجدی ،آتشپور ،کامهار و صمصام شريعت . 1011 ،رفتار آدمی تحت ترثیر بوامل اجتمابی
ررار دارد و شخصیت انسان در صورتی به کمال میرسد کاه باین او و محای تعاادل و تباادل
مناسبی برررار باشد .البته بايد به اين نهته نیز اشاره کرد که سازگاری اجتمابی يک امار نسابی
است که آنرا بايد مناسب با شراي بومی و اجتمابی تعريف کرد .سازگاری طیاف گساترده ای
دارد و جنبههايی چون خانواده ،همساالن و اجتماع را در بر میگیارد کاه در ر

هماه آنهاا

سازگاری اجتمابی ررار دارد و سازگاری اجتماابی نیاز باا باواملی از ربیال وراثات ،محای ،
خانواده ،بضويت گروهی و غیره ارتبام دارد (توزناده جاانی ،صاديقی ،نجاات و کماالپاور،
 . 1011از طرف ديگر ،سازگاری در زمینه ارتباطات اجتمابی مفید شهل مایگیارد (رحیمیاان
بوگر ،شاره ،حبیبی بسگرآباد و بشارت . 1011 ،بنابراين در اين دوره به دختاران نابیناا کاه باا
مسايل اجتمابی -خانوادگی مواجه بودند و بابث شده بود آنها دچار بادم ساازگاری بشاوند
ياد داده شد که به افهار و احساسات خود نچسبند و آنها را فق مشاهده کنند (گسلش و در
لحظه حال زندگی کنند و ورايع را همانطور که اتفاق میافتند بررسی کنند و تحت ترثیر فهرو
باورها و آمیزش با احسا

ررار نگیرند تا بتوانند بهتر با شراي خود سازگار شوند.
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