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هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک
بیماری در زنان مبتال به سندرم روده تحریکپذیر انجام گرفت .روش پژوهش :روش پژوهش
نیمه آزمایشی از نوع طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه همراه با پیگیری بود .جامعه آماری
این پژوهش كلیه بیماران زن مبتال به سندرم روده تحریکپذیر شهر اصفهان در سال  7931بود
كه با روش نمونهگیری در دسترس ،تعداد  93نفر انتخاب و بهطور تصادفی به یک گروه مداخله
به روش درمان پذیرش و تعهد و یک گروه گواه تقسیم شدند كه در نهایت پس از ریزش 82 ،نفر
باقی ماندند (گروه آزمایش  79نفر و گروه گواه  71نفر) .گروه آزمایش  2جلسه  33دقیقهای
تحت درمان پذیرش و تعهد براساس پروتکل هیز ،اورسیلو و روئمر ( )8373قرار گرفتند و گروه
گواه در لیست انتظار ماندند .جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه ادراک بیماری (برید بنت و
همکاران )8338 ،و پرسشنامه تنظیم هیجان (گراس و جان )8339 ،انجام پذیرفت و از آزمون
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به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
درون متن:

(مقتدایی ،ابراهیمی ،حقایق ،رضایی جمالویی و
ادیبی)7237 ،

تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرمافزار  spssاستفاده شد .یافتهها :نتایج
نشان داد روش درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی ( )P=3/337 ،F=82/33و ادراک بیماری
( )P=3/337 ،F=73/37در بیماران مبتال به سندرم روده تحریکپذیر تأثیر داشته است .همچنین
نتایج نشان داد كه روش درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در بیماران
مبتال به سندرم روده تحریکپذیر در مرحله پیگیری بادوام بود .نتیجهگیری :ازاینرو بر اساس
یافتههای پژوهش میتوان گفت كه روش درمان پذیرش و تعهد ،الگویی اثربخش در بیماران
مبتالبه سندرم روده تحریکپذیر است و میتواند بهعنوان یکی از روشهای درمانی و یا آموزشی
در برنامههای بیماران بهكاربرده شود.

کلیدواژهها :درمان پذیرش و تعهد ،تنظیم هیجانی ،ادراک بیماری ،سندرم روده تحریکپذیر

در فهرست منابع:

مقتدایی ،كمال ،.ابراهیمی ،امراله ،.حقایق،
سیدعباس ،.رضایی جمالویی ،حسن ،.و ادیبی،
پیمان .)7237( .بررسی اثربخشی درمان
پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک
بیماری در زنان مبتال به سندرم روده
تحریکپذیر .فصلنامه خانوادهدرمانی كاربردی،
 9(9پیاپی .711-737 :)78
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مقدمه
تحریکپذیر7

گوارشی8

شایع است كه با دردهای شکمی و تغییر در عادات
یک اختالل كنشی
سندرم روده
رودهای (اسهال ،9یبوست ،2درد 1یا تركیبی )1مشخص میشود و در غیاب یک نابهنجاری ساختاری مشخص
رخ میدهد (پلیسیر ،دانتزر ،كانینی ،متئو و بوناز .)8373 ،شیوع این سندرم بسته به مالکهای تشخیصی
قابل استفاده متفاوت است ،اما به طور كلی حدود  73تا  71درصد درصد از جمعیت را تحت تاثیر قرار
میدهد (گروس ،آنتونی ،مککیب و سوینسون .)8333 ،این در حالی است كه مطالعات اپیدمیولوژیک بیانگر
شیوع تقریبی  1/2نمونهای از جمعیت ایران است (حسینی اصل .)8339 ،به دلیل شیوع باالی بیماری و
ماهیت مزمن و ناتوانكننده نشانههای آن ،هزینههای سندرم روده تحریکپذیر برای جامعه قابل توجه است.
پژوهشهای مختلف بر نقش مجموعهای از عوامل زیستی-روانی -اجتماعی 1در پدیدآیی ،ویژگیهای بالینی
و شدت سندرم روده تحریکپذیر تاكید كردهاند (دروسمن ،چنگ ،بالمی ،گالو -تورس ،لمبو و همکاران،
 .)8379پیشینه پژوهشی و نظری نشان میدهد اختالالت روانشناختی اغلب به عنوان علت اساسی در این
بیماری مطرح بوده است .براساس مطالعات انجام شده بر روی بیماران مبتال به سندرم روده تحریکپذیر،
 13درصد آنها مبتال به استرس (فیلیپس ،رایت و كن 13 ،)8379 ،تا  33درصد به اختالل اضطراب منتشر
(راتر و راتر ،)8338 ،افسردگی و اختالالت سوماتوفرم (الیدیارد ،فالستی )7333 ،هستند .در همین راستا،
نورث ،هانگ و آلپر ( )8331معتقدند كه اساسا بیماری سندرم روده تحریکپذیر یک اختالل مرتبط با
استرس است .از طرف دیگر مبتالیان به برخی اختالالت روانی نظیر اضطراب و حمله هراس ،سطوح زیادی
از عالئم رودهای معدهای منطبق بر سندرم روده تحریکپذیر را گزارش كردهاند (صولتی .)7922 ،همچنین
این اعتقاد وجود دارد كه بین عالیم روانشناختی و شدت بیماری سندرم روده تحریکپذیر رابطه وجود
دارد(فیلیپس ،رایت و كن.)8379 ،
سایار ،سولماز و ترابلوز ( )8333معتقدند كه فشارهای روانی ،افسردگی ،اضطراب ،استرس و آشفتگی میتواند
ناشی از عدم تنظیم هیجانی مطلوب بوده باشد و همچنین ساز و كار تنظیم هیجانی بیماران سندرم روده
تحریکپذیر را بیش از پیش آسیب بزند .توانایی تنظیم هیجانات شامل فرایندهایی است كه از طریق آنها
تعیین میشود ،چه هیجانی ،در چه زمانی و چگونه تجربه و ابراز شود (شایگزی ،بزنی و بازینسکا.)8378 ،
نورث و همکاران ( )8331در این زمینه گزارش كردند كه ،اختالل در تنظیم هیجان با شدت عالئم گوارشی
و اختالالت روانشناختی بیماران سندرم روده تحریکپذیر ارتباط دارد .اختالالت هیجانی میتواند بر روند و
نحوه ارزیابی بیماران از بیماری خود و چگونگی ادراک و تفکر آنها اثرگذار باشد .منظور از ادراک بیماری،
بازنمایی شناختی سازمان یافته بیمار از بیماری خود میباشد (هایگر و اوربیل .)8331 ،لونتال و دیفنباخ
( )7331معتقدند كه ،بیماران رفتار و واكنشهای هیجانی خود نسبت به بیماری را بر اساس ادراكات خود
از علت ،پیش آگهی درمان ،خط زمانی ،كنترل درمان و تظاهرات هیجانی تنظیم مینمایند (بوسا-اسچیپرز،
1. Irritable bowel syndrome
2. functional gastrointestinal disorder
3. Diarrhea
4. Constipation
5 .Pain
6. Mix
7. bio-psycho-social
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ریاضی ،كرون ،اسچارلو ،هوینگ .)8331 ،متغیر ادراک از بیماری ،عامل واسطهای بین شدت عالئم ،تنظیم
هیجانی با كیفیت زندگی در بیماران سندرم روده تحریکپذیر است (دیگوچت.)8371 ،
مطالعات بسیاری ،كارآمدی مداخالت مبتنی بر رواندرمانی را در بیماران مبتال به سندرم روده تحریکپذیر
نشان دادهاند (كرید ،گودری و راتکلیف8331 ،؛ تک و بروكات)8331 ،؛ اما آنچه اهمیت دارد این است كه
با وجود گامهای مهمی كه در درمان اختالل سندرم روده تحریکپذیر برداشته شده است ،تعداد قابل مالحظه
ای از این بیماران با وجود دریافت كوششهای درمانی ،كاهش در نشانهها دارند ولی حتی ممکن است هیچ
كاهشی در پیامدها و عملکرد زندگی نشان ندهند ،لذا مداخالت درمانی دیگری الزم است تا شاخصهای
پیشآگهی ضعیف و مقاومت درمانی را هدف قرار دهد .این مداخالت جدید میبایست محدودیتهای
مداخالت درمانی فعلی را هدف قرار دهند .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک شکل از درمان شناختی-
رفتاری مبتنی بر زمینه گرایی عملکردی است و ریشه در نظریه جدیدی در مورد زبان و شناخت دارد كه
نظریه چهارچوب رابطهای نامیده میشود .در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد فرض بر این است كه انسانها
بسیاری از احساسات ،هیجانات یا افکار درونیشان را آزارنده میدانند و پیوسته سعی دارند این تجارب درونی
را تغییر داده یا از آنها رهایی یابند .این تالشها برای كنترل بیتأثیر بوده و به طور متناقض منجر به تشدید
احساسات ،هیجانات و افکاری میشود كه فرد در ابتدا سعی داشت از آنها اجتناب كند (هیز و همکاران،
.)7331
در رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد این اعتقاد وجود دارد كه انعطافپذیری روانشناختی واكنشی به
رویدادهای زندگی است و شامل اقداماتی است كه بر انتخاب نوع رفتار و سطوح رنج فرد تاثیر میگذارد و
این بسته به این موضوع دارد كه فرد تصمیم بگیرد كه رفتاری ارزشی سازگارانه را انتخاب كند یا از اقدامات
سازگارانه توام با رنج اجتناب كند (هیز ،استورسل ،ویلسون .)8331 ،لذا شاید بتوان گفت كه تاثیر تجربیات
فیزیولوژیکی ،شناختی و هیجانی بر روی پیامدهای رفتاری و كیفیت زندگی بیماران بهوسیلهی رفتار انعطاف-
پذیر ایجاب میشود .پژوهشهای قبلی نیز نشان دادند كه انعطافپذیری روانشناختی (انعطافناپذیری) و
یا برخی از اجزای آن (مثال پذیرش /اجتناب تجربه) واسطه بین عوامل فیزیولوژیکی ،شناختی ،هیجانی و
پیامدهای (ناراحتی ،ناتوانی ،كیفیت زندگی) در موقعیتها ی مختلف هستند .مطالعات از این فرض كه
انعطافپذیری روانشناختی بهاحتمال قوی واسطه بین پیشبینی و نتایج روده تحریکپذیر است میتواند
حمایت كند .در هر دو این مطالعات گزارش گردید كه پذیرش شرایط خاص ،یک واسطه مهم بین پیشبینی
و نتایج روانشناختی این بیماران بود .با توجه به اینكه بین موقعیت دو مطالعه مذكور (بیماران دارای درد
مزمن و وزوز گوش) با برخی از شرایط بیماران سندرم روده تحریکپذیر (طبیعت مزمن این بیماری ،درگیر
بودن حسهای بدن ی ،پریشانی ناشی از احساسات نسبت به تشخیص و پیامدهای بیماری) تشابهاتی وجود
دارد ،لذا این نتایج میتواند برای مداخالت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در حوزه سندرم روده تحریکپذیر
دلگرمكننده باشد.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بیماران مبتالبه بیماریهای مزمن از جمله سندرم روده تحریکپذیر،
انجامگرفته است و بعضا نتایج موفقیتآمیزی را به دنبال داشته است؛ اما باید توجه كرد كه مطالعهی
كنترلشدهای كه به صورت اختصاصی به آسیبشناسی طبق مدل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در
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جمعیت بیماران مبتال سندرم روده تحریکپذیر پرداختهشده باشد وجود ندارد؛ بنابراین هر نوع بررسی
روششناختی به منظور تعیین تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر برخی از ویژگیهای مشترک بیماران
مبتال سندرم روده تحریکپذیر ،نیازمند داشتن یک برنامهی درمانی ویژه برای این مبتالیان میباشد .پژوهش
حاضر به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر بود:
 -7آیا درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتال به سندرم روده تحریکپذیر
در مرحله پسآزمون موثر بود؟
 -8آیا درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتال به سندرم روده تحریکپذیر
در مرحله پیگیری پایدار بود؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی و از نظر روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پسآزمون
با گروه گواه همراه با مرحله پیگیری با فاصله زمانی  8ماهه بود .جامعه آماری این پژوهش كلیه بیماران زن
مبتال به سندرم روده تحریکپذیر شهر اصفهان در سال  7931بود كه با روش نمونهگیری در دسترس ،تعداد
 93نفر انتخاب و بهطور تصادفی به یک گروه مداخله به روش درمان پذیرش و تعهد و یک گروه گواه تقسیم
شدند كه در نهایت پس از ریزش 82 ،نفر باقی ماندند (گروه آزمایش  79نفر و گروه گواه  71نفر) .تعداد
نمونه الزم براساس مطالعات مشابه با در نظرگرفتن اندازه اثر  ،3٫23سطح اطمینان  ،3٫31توان آزمون 3٫23
و میزان ریزش  73درصد ،برای هر گروه  78نفر محاسبه شد .معیارهای ورود و خروج به پژوهش عبارتند از:
مالکهای ورود :داشتن  IBSطبق مالکهای تشخیصی  Rome-IVو سنجش و مصاحبه توسط متخصص
گوارش ،جنسیت زن ،دامنهی سنی بین  72تا  11سال ،عدم شركت در جلسات مداخالت روانشناختی و
مشاوره طی  1ماه گذشته ،رضایت از شركت در طرح كه توسط مجری و با فرم جمعیتشناختی سنجش
میشود؛ و مالکهای خروج عبارت بود از :داشتن عالئمی چون خونریزی گوارشی ،وجود خون در مدفوع،
تب ،كاهش وزن ،كم خونی ،اسهال شبانه ،دل دردی كه بیمار را از خواب بیدار كند و وجود تودۀ قابل لمس
در معاینه فیزیکی و همچنین آزمایشات كلینیکی چون  S/E, CBC, ESRتوسط مصاحبه بالینی متخصص
گوارش .به دلیل استفاده از روش  ACTكه جزء روشهای رفتار درمانی است ،بیمارانی كه وضعیت تحصیلی
آنها زیر پنجم ابتدایی است ،از نمونه پژوهش خارج گردیدند ،عدم تمایل بیمار نسبت به شركت در طرح
پژوهش ،افراد دارای تشخیص بیماری روانی یا تاریخ پذیرش بستری در اثر بیماری روانی طی  8سال گذشته،
سابقه تروما یا جراحی شکم شامل برداشتن دستگاه گوارش و بارداری یا قصد باردار شدن در طول مطالعه.
شركت كنندگان در طول مطالعه داروهای روتین مرتبط با گوارش خود و همچنین تا سقف  83میلی گرم
داروهای  TCAرا میتوانند مصرف نمودند.

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| پاییز 2072

| دوره 3

| شماره 3

| 723

ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه ادراک

بیماری.1

پرسشنامه ادراک بیماری دارای  3خرده مقیاس است كه توسط برید بنت

و همکاران ( )8338و بر اساس فرم تجدید نظر شده همین پرسشنامه طراحی شده است .هر خرده مقیاس
به شکل یک سؤال است كه به بهترین شکل از مادههای هر یک از خرده مقیاسهای  I PQ-Rبه صورت
اختصار در آمده است .همه خرده مقیاسها (به جز سؤال مربوط به علیت) در یک مقیاس درجهبندی از
صفر تا ده پاسخ داده میشود .هر خرده مقیاس یک مؤلفه ادراک از بیماری را میسنجد .پنج خرده مقیاس
واكنش شناختی به بیماری را مورد سنجش قرار میدهد كه شامل ادراک از پیامدها؛ طول مدت بیماری؛
كنترل شخصی؛ درمان پذیری؛ و شناخت عالیم میباشد .دو مورد واكنش عاطفی را مورد سنجش قرار
میدهد كه شامل نگرانی در مورد بیماری و عواطف است .یک مورد قابلیت درک و فهم بیماری را مورد
سنجش قرار میدهد .جهتگیری علی یک سؤال باز است كه از بیمار خواسته میشود سه مورد از مهمترین
عواملی كه باعث بیماری وی شده است را فهرست كند .ضریب پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی
برای هر یک از خرده مقیاسها از ( r =3/22قابلیت فهم بیماری) تا ( r =3/1پیامدها) بود .تعیین ضریب
روایی خرده مقیاس كنترل شخصی از پرسشنامه خود اثربخشی ویژه بیماران مبتال به دیابت استفاده شد
( .)r =3/17آلفای كرونباخ نسخه فارسی  3/22و ضریب همبستگی آن با نسخه فارسی (r =3/17 )R-I PQ
میباشد .به طور كلی نتایج استخراج شده از ارزیابی نسخه فارسی این مقیاس بیانگر اعتبار خوب و رضایت
بخش آن بوده است (باقریان و بهرامی.)7921 ،
 .2پرسشنامه تنظیم هیجان .2این مقیاس توسط گراس و جان ( )8339تهیه شده است .مقیاس فوق از
 73گویه تشکیل شده است كه دارای دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد ( 1گویه) و فرونشانی ( 2گویه) میباشد.
پاسخها بر اساس مقیاس لیکرت (هفت درجهای) از كامال مخالفم ( )7تا تا كامالً موافق ( )1میباشد .ضریب
آلفای كرونباخ برای ارزیابی مجدد  ./13و برای فرونشانی  3/29و اعتبار بازآزمایی بعد از  9ماه برای كل
مقیاس  3/13گزارش شده است (گراس و جان .)8339 ،ضریب همسانی درونی این مقیاس در كارمندان
ایالتی و دانشجویان كاتولیک دانشگاه میالن برای ارزیابی مجدد در دامنهای از  ./22تا  3/12و برای فرونشانی
 3/18تا  3/18به دست آمده است .ضرایب همبستگی ارزیابی مجدد با مقیاس عواطف مثبت  3/82و برای
عواطف منفی  -3/72و فرونشانی با مقیاس عواطف مثبت  -3/71و عواطف منفی  3/32گزارش گردید
(بالزوریتی ،جان و گراس .)8373 ،نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان در فرهنگ ایرانی
توسط قاسمپور ،ایلبیگی و حسنزاده ( )7937مورد هنجاریابی قرار گرفته است .در این پژوهش ،اعتبار
مقیاس بر اساس روش همسانی درونی (با دامنه آلفای كرونباخ  3/13تا  )3/27و روایی پرسشنامه مذكور از
طریق تحلیل مؤلفه اصلی با استفاده از چرخش واریماكس ،همبستگی بین دو خرده مقیاس ( )r =3/79و
روایی مالكی مطلوب گزارش شده است.
 .3درمان پذیرش و تعهد .در این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اساس بسته آموزشی هیز و
همکاران ( )7331تدوین و در هشت جلسه  33دقیقهای و هفتهای یکبار بهمدت دو ماه اجرا شد .همچنین
)1.The revised illness perception questionnaire (IPQ-R
2. Emotion Regulation Questionnaire
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روایی محتوایی این بسته آموزشی در پژوهش حاضر توسط سه تن از متخصصان روانشناس بالینی (دارای
مدرک دكتری و حداقل  1سال سابقه كار بالینی) تأیید شد و سپس در این پژوهش بهكار رفت .در جدول
 ،7خالصهای از جلسات درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،ارائه شده است.
جدول  .1جلسات مداخله مبتنیبر درمان پذیرش و تعهد
عنوان

جلسه
اول

معرفی و مبنای اساسی درمان

دوم
سوم

گزی نه ها و فراهم كردن م قد مات
درمان
یادگیری زندگی با استرس

چهارم

ارزشها و عمل ها

پنجم

تمایالت و افکار و احساسات

ششم

عمل – شروع به كار كردن

هفتم

تعهد

هشتم

حفظ دستاوردهای درمان

محتوای جلسه
خوشااامدگویی و آشاانایی و معرفه اعضااای گروه با درمانگر و با
یکدیگر ،بیان احساااسااات افراد قبل از آمدن به این جلسااه و
انتظاراتشان از جلسات درمانی ،اجرای پیش آزمون.
پرداختن رابطه بین استرس و پذیرش و مراقبت والدین ،پذیرش
والدین ،جمع بندی بحثهای مطرح شده در جلسه دوم.
پذیرش ا سترس ،پی بردن به ارزشهای زندگی ،تمرین پذیرش
و مراقبت ،جمع بندی بحثهای مطرح شده در جلسه سوم.
روشاان كردن ارزشها ،موانع ارزشها،اهداف و اعمال (رفتارها)،
جمع بندی بحثهای مطرح شده در جلسه چهارم.
ارت باط با ز مان حال و در نظر گرفتن خود به عنوان زمی نه و
آموزش فنون ذهن آگاهی و تحمل پریشااانی به منظور پذیرش
پذیرش هیجانهای منفی.
بازخورد ،بر نا مه ریزی ع مل ،خود مشاااا هده گر ،جمع ب ندی
بحثهای مطرح شااده و جمع بندی بحثهای مطرح شااده در
جلسه پنجم.
ت ما یل ،تع هد به ع مل و ارزش ها با وجود موانع ،جمع ب ندی
بحثهای مطرح شده در جلسه هفتم.
تعهد ،عود ،اجرای پس آزمون ،خداحافظی ،تکلیف دائم.

روش اجرا .مالحظات اخالقی در این پژوهش به این صورت بود كه شركت در این پژوهش كامالً اختیاری
بود .قبل از شروع طرح ،مشاركت كنندگان با مشخصات طرح و مقررات آن آشنا شدند .نگرش و عقاید افراد
مورد احترام بود .اعضای گروه آزمایش و گواه ،اجازه خروج از پژوهش در هر مرحلهای داشتند .عالوه بر این،
اعضای گروه گواه در صورت عالقهمندی میتوانستند بعد از اتمام طرح ،مداخله انجام شده برای گروه آزمایش
را در جلسات درمانی مشابه ،عیناً دریافت كنند .كلیه مدارک و پرسشنامهها و سوابق محرمانه ،تنها در اختیار
مجریان بود .رضایت نامه كتبی آگاهانه از همه داوطلبان اخذ گردید .در بررسی توصیفی دادهها شاخصهای
آماری مربوط به هر یک از متغیرهای پژوه ش محاسبه گردید .در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر و نرم افزار  SPSS-22استفاده گردیده است.
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یافتهها
نتایج نشان داد اكثر بیماران مبتال به سندروم روده تحریک پذیر ،متاهل ( 17/8درصد) ،دارای تحصیالت
تکمیلی ( 97/2درصد) و در رده سنی  87-97سال هستند و اكثر آنها از  7سال تا  2سال بود كه با این
بیماری درگیر بودند.
جدول  .2آمار توصیفی نمرات تنظیم هیجان و ادراک بیماری به تفکیک گروه گواه و آزمایش
زمان

متغیر

گواه

قبل مداخله
بعد مداخله
پیگیری
قبل مداخله
بعد مداخله
پیگیری

تنظیم
هیجان
ادراک
بیماری

آزمایش

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

47/47
46/07
46/67
43/60
45/20
43/93

5/13
4/62
4/27
5/45
5/39
5/18

46/69
38/15
40/23
45/00
40/00
42/15

4/53
3/78
5/67
4/58
1/87
5/23

نتایج نشان میدهد نمرات بعد مداخله در تنظیم هیجان كل در گروه آزمایش با میانگین  92/71كمتر گروه
گواه با میانگین  21/31است .میانگین نمره كل تنظیم هیجان گروه آزمایش در دوره پیگیری ()23/89
نسبت به زمان مداخله ( )92/71افزایش یافته است .همچنین نتایج نشان میدهد نمرات بعد مداخله در
ادراک بیماری در گروه آزمایش با میانگین  23كمتر گروه گواه با میانگین  21/83است .نتایج نشان میدهد
میانگین نمره كل ادراک بیماری گروه آزمایش در دوره پیگیری ( )28/71نسبت به زمان مداخله ()23
افزایش یافته است.
جدول  .3نتایج آزمون توزیع طبیعی نمرهها و آزمون همگنی واریانسها
متغیر

گروه

تنظیم

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

هیجان
ادراک
بیماری

کولموگروف-اسمیرنف
درجه
آزادی
79
71

آماره

معناداری

7/31
3/121

3/783
3/117

79
71

3/183
3/319

3/221
3/932

آزمون لوین
درجه
آزادی
81
81

موخلی

آماره

معناداری

آماره

موخلی

معناداری

3/228

3/911

8/11

3/39

3/93

7/313

3/887

8/72

3/23

3/91

نتایج تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر چند متغیری در بین گروههای مورد مطالعه در متغیرهای تنظیم
هیجان و ادراک بیماری نشان داد اثر بین آزمودنی (گروه) معنادار میباشد و این اثر بدین معنی است كه
حداقل یکی از گروهها با یکدیگر در حداقل یکی از متغیرهای تنظیم هیجان و ادراک بیماری تفاوت دارند.
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اثر درون آزمودنی (زمان) برای متغیرهای پژوهش نیز معنادار بود كه بدین معنی است كه در طی زمان از
پیش آزمون تا پیگیری حداقل در یکی از متغیرهای میانگین با تغییر همراه بوده است.
جدول  .4تحلیل واریانس تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و ادراک بیماری
متغیر وابسته

منبع تغییرات

تنظیم هیجان

زمان*گروه
گروه
زمان*گروه
گروه

ادراک بیماری

درجه

میانگین

آزادی

مربعات

7
7
7
7

1/13
291/31
23/12
722/97

آماره F
3/81
82/33
7/18
73/37

سطح

مربع

معناداری

ضریب اتا

3/17
3/3337
3/87
3/339

3/373
3/22
3/313
3/83

نتایج از جدول  2نشان داد نسبت  Fبهدستآمده در عامل گروهها بر تنظیم هیجانی ( )p<3/37و ادراک
بیماری ( )p<3/37معنادار است .این یافته بیانگر این است كه درمان پذیرش و تعهد موجب بهبود تنظیم
هیجان و ادراک بیماری در بیماران مبتال به سندرم روده تحریکپذیر شد .در این خصوص ،یک تحلیل
واریانس با اندازه گیری مکرر برای گروه آزمایش در سه مرحله مداخله درمانی صورت گرفت كه نسبت F
مشاهده شده در بهبود تنظیم هیجانی ( )p<3/37و ادراک بیماری ( )p<3/37بود.
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی درون گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و
ادراک بیماری در گروه آزمایش
متغیر

اختالف

زمان

خطای معیار

Si g

میانگین
تنظیم هیجان

ادراک بیماری

پس

1/31

7/81

3/337

پیش

پیگیری

2/33

7/97

3/337

پس

پیگیری

7/22

7/83

3/131

پیش

پس

2/21

7/81

3/337

پیگیری

9/33

7/97

3/337

پیگیری

3/31

7/77

3/132

پس

تغییرات گروه آزمایش در طی زمان در جدول  1نشان داد ابعاد تنظیم هیجان و ادراک بیماری در گروه
درمان پذیرش و تعهد در پس آزمون نسبت به پیش آزمون معنیدار بود ( .)P>3/337همچنین در مرحله
پیگیری نسبت به پیش آزمون اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)P>3/337ولی در پیگیری نسبت به پس
آزمون تفاوت معنی دارمشاهده نشد (.)p<3/37
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در
بیماران مبتال به سندرم روده تحریکپذیر بود .با توجه به یافتههای به دست آمده مالحظه میشود كه
آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و ابعادش تا دوره پیگیری تاثیر داشته و پایدار بوده است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش گیالندرز و همکاران ( ،)8371براسینگتن ،فراریا ،یاتز ،فرین ،النزا
( ،)8371فریرا ( )8377همسو بود .در تبیین این یافته میتوان گفت ،برخالف باورهای قدیمی ،در گسترهی
فعلی متون روانشناختی میتوان اذعان داشت كه هیجانها دارای كاركردهای مفید هستند و برای سازگاری
در زندگی روزمره ضروری میباشند .مطابق با آنچه پژوهشها نشان دادهاند هیجانها اگر در زمان ،مکان و
موقعیت مناسب ابراز شوند منجر به پیامدهای مثبت خواهند شد (الكنر .)8383 ،با این وجود ،عدم مدیریت
و ناتوانی در كنترل فرایندهای هیجانی یکی از كانالهای بروز آسیب شناسی روانی و بیماریهای روان تنی
است .توجه به این نکته نیز الزم است كه چون افزایش توجه و آگاهی نسبت به افکار ،هیجانات و تمایالت
عملی از از جنبههای مثبت پذیرش و تعهد است و باعث هماهنگ شدن رفتارهای سازگارانه و حالتهای
روانشناختی مثبت میشود حتی بهبود توانایی فردی در جهت فعالیتهای انفرادی و اجتماعی و عالقه به
این فعالیتها را در پی دارد (میرشریفا و همکاران .)7932 ،بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در
بیماران میتواند در بهبود تنظیم هیجان مفید و موثر واقع شود .و با توجه به اینكه بیماران شركتكننده
در گروه آموزش میزان تنظیم هیجان بهتری نسبت به گروه كنترل ،در مرحله پس آزمون نشان دادند میتوان
گفت این نتیجه در راستای یافتههای قبلی میباشد .بنابراین میتوان گفت چون هیجانات نقش مهمی در
زندگی ایفا میكنند لذا توجه به آن در هر دورهای از زندگی از ضروریات است.
وجود بیماری برای افراد میتواند استرسآور باشد و بهزیستی هیجانی آنها را با تهدید مواجه سازد ،در
نتیجه این افراد مشکالت هیجانی مانند افسردگی و اضطراب را گزارش میكنند .در حالی كه برخورداری
بیماران از مهارتهای تنظیم هیجان میتواند به آنها كمک كند كه با مدیریت ،تعدیل و تنظیم هیجانات،
بتوانند از شدت هیجانات ناخوشایند و دردآور كم كنند و هیجانات مثبت بیشتری را تجربه كنند .یکی از
راهبردهای افزایش مهارتهای تنظیم هیجان ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است كه به دلیل سازوكار نهفته
در آن مانند پذیرش ،افزایش آگاهی ،حضور در لحظه حال ،مشاهده گری بدون داوری ،عمل متعهدانه
براساس ارزشها و خودداری از اجتناب تجربی میتواند درمانجویان را مجهز به باورها ،رفتارها و ارزش هایی
كند كه در هنگام بروز هیجانا ت ناخوشایند و تهدیدكننده بهزیستی هیجانی (مانند پیامدهای روانشناختی،
هیجانی و اجتماعی وجود بیماری بر هیجانات خودآگاهی و مدیریت بیشتری كنند و به تنظیم سازنده
هیجانات بپردازند (جو و سان .)8372 ،همچنین تنظیم هیجان به عنوان روشی در تعدیل هیجانات ،باعث
مقابله مؤثر با موقعیتهای استرسزایی میشود و افزایش فعالیت در پاسخ به موقعیتهای پرتنش را به دنبال
دارد .درواقع افرادی كه در دوره درمانی پذیرش و تعهد شركت میكنند به دلیل ایجاد ارزشها و وجود معنا
در زندگی آنها ،كمتر تحت تأثیر منفی شرایط استرسآور قرار میگیرند و توانمندی بیشتری در تنظیم و
مدیریت بر هیجانات خود پیدا میكنند.
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با توجه به یافتههای به دست آمده مالحظه می شود كه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک بیماری
و ابعاد ادراک از پیامدها ،كنترل شخصی ،قابلیت درک بیماری ،نگرانی در مورد بیماری و عواطف بیماری تا
دوره پیگیری تاثیر داشته و پایدار بوده است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش گیالندرز و همکاران
()8371؛ براسینگتن و همکاران ( )8371همسو بود.
در تبیین این یافته می توان گفت كه در این درمان ،هدف از تأكید بسیار بر تمایل افراد به تجربههای درونی
این بود كه به آنها كمک كنیم تا افکار آزاردهندهشان را فقط بهعنوان یک فکر تجربه كنند و از ماهیت
ناكارآمد برنامه فعلیشان آگاه شوند و بهجای پاسخ به آن ،به انجام آنچه در زندگی برایشان مهم و در
راستای ارزشهایشان است ،بپردازند .رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک درمان رفتاری است كه از
مهارتهای ذهن آگاهی ،پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطافپذیری روانشناختی استفاده
میكند .در این درمان تمرینهای تعهد رفتاری به همراه تکنیکهای گسلش و پذیرش و نیز بحثهای مفصل
پیرامون ارزشها و اهداف فرد و لزوم تصریح ارزشها ،همگی منجر به افزایش ادراک بیماری در بیماران
 IBSشده است (كولسو ،اسچودر ،ویکسل ،پروئس ،جنسن و همکاران .)8383 ،برنامه درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد روشهایی را بکار میبرد تا دیدگاه فرد در مورد شیوههای مقابله و مواجهه با افکار و هیجاناتش
را تغییر دهد و او را به سمت تجربه اصالحی هیجانات ناخوشایند و پذیرش آنها سوق دهد تا فرد ،در مقابله
با هیجاناتش احساس خودكنترلی و تسلط و در نهایت ادراک بیماری بیشتری داشته باشد و با مشکالت
روان شناختی ناشی از بیماری خود مقابله كند .از سوی دیگر ،مداخالت مربوط به درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد روشهایی را كه مبتنی بر اصل تغییر میباشند را با آزمونهای مبتنی بر اصل پذیرش درآمیخته است.
تمرین ذهن آگاهی كه زیربنای آن پذیرش افکار ناخوشایند و حاالت هیجانی مختلف است ،توانمندی فرد
در كنترل تأثیرپذیری از افکار و هیجاناتش را بهطور چشمگیری باال میبرد و به فرد اجازه میدهد طیف
وسیعی از افکار و هیجانات را بدون تجربه آشفتگی هیجانی ،در ذهن تجربه كند (فرهی و خلعتبری.)7932 ،
لذا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانسته با آموزش تکنیکها و راهبردها به این بیماران آموزش دهد كه
با رنجهای زندگی چگونه كنار بیایند ،ارزشهای زندگی شان را شناسایی و در راستای آن قدم بردارند،
هیجانات منفی و ناپاک خویش را جزئی از مراحل انسان بودن خویش بدانند و نحوه برخورد با هیجانات را
یاد بگیرند .علت این تاثیر ،تغییر در سیکل منفی و معیوب این افکار و هدف درمان ،شروع تمرینات مبتنی
بر آگاهی و ایجاد درماندگی خالق نسبت به راه حلهای گذشته ،گسلش شناختی و تاكید بر عمل متعهدانه
است .ترغیب بیماران به روشن كردن ارزشها،تعیین اهداف ،پیش بینی موانع و نهایتاً ،تعهد به انجام اعمالی
در راستای دستیابی به اهداف و حركت در جهت ارزشها،علی رغم وجود بیماری باعث میشود تا ضمن
تحقق اهداف و شادكامی ناشی از آن بر ارتقاء و بهبود ادراک بیماری ،بیمار میافزاید ،او را از گیر افتادن در
حلقهای از افکار و احساسات منفی رهایی بخشد (تاجری و پاشینگ .)7932 ،به عبارت دیگر ،میتوان گفت
درمان پذیرش و تعهد در بهبود ادراک بیماری از طریق ایجاد و بهبود پذیرش و افزایش عمل به ارزشها در
مراجعان ،تغییرات درمانی را ایجاد میكند.
از جمله محدودیتهای این پژوهش ،استفاده از ابزار خودگزارشدهی بود .ممکن است بازخورد یا نظرات و
خودگزارشی افراد درباره خود كه از این آزمونها بهدست میآید ،با آن چیزی كه واقعاً در عمل و رفتار فرد
مشاهده میشود ،متفاوت باشد .عوامل محیطی و خانوادگی مانند شرایط خانوادگی ،وضعیت والدین ،وضعیت
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اقتصادی و اجتماعی در این پژوهش كنترل نشد .پیشنهاد میشود این پژوهش در گروه نمونه دیگر نیز انجام
پذیرد و نتایج آن ارزیابی شود و با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد .با
توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تأكید به تکمیل تمامی سؤالها ،شركتكنندگان در مورد
خروج از پژوهش مختار بودند .پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.
سپاسگزاری
از تمامی بیماران مبتال به سندروم روده تحریک پذیر كه در این پژوهش ما را یاری كردند ،تشکر و قدردانی
میشود.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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شناختی سکته قلبی .تحقیق در مورد سالمت روانی.93-83 :)8(8 ،
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پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت و همکاران ()2002
فکر میكنید بیماریتان چقدر روی زندگیتان تأثیر گذاشته است
ال نگذاشته است
اص ً
10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0
در زندگی كامالً تاثیر گذاشته است.
فکر میكنید بیماریتان چقدر طول بکشد.
مدت خیلی كوتاه
10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0
برای همیشه
فکر میكنید چقدر روی بیماریتان كنترل دارید.
ال كنترل ندارم
اص ً
10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0
ال كنترل دارم
كام ً
چه میزان عالئم را به خاطر بیماریتان تجربه كردهاید.
ال هیچ عالئمی را تجربه نکردهاید73 3 2 1 1 1 2 9 8 7 3
اص ً
عالئم شدیدی را تجربه كردهام
فکر میكنید درمان تا چه حد میتواند به بهبود بیماریتان كمک كند؟
ال نمیتواند كمک كند
اص ً
10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0
ال كمک میكند
كام ً
چقدر نگران بیماری خودهستید.
ال نگران نیستم
اص ً
10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0
به شدت نگران هستم
فکر میكنید تا چه حد بیماری خود را خوب میشناسید
ال نمیشناسم
اص ً
10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0
به وضوح میشناسم
ال آیا شما را عصبی ،مضطرب یا افسرده ساخته است؟
چقدر بیماری شم ا در روحیه شما اثر منفی گذاشته است؟ مث ً
ال اثر منفی روی من نگذاشته
اص ً
كامل اثر منفی روی من گذاشته
10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 0
لطفاً  9تا از مهم ترین عوامل را كه باور دارید سبب بیماری شما شده است به ترتیب بنویسید.
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-8
-9
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The effectiveness of acceptance and commitment
therapy on emotional regulation and disease
perception in women with irritable bowel syndrome
Kamal. Moghtadaei 1, Amrolah. Ebrahimi *2, Seyed Abbas. Haghayegh 3, Hasan.
Rezaie Jamalouei 4, & Payman. Adibi 5

Abstract
Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and
commitment therapy on emotional regulation and perception of the disease in women with
irritable bowel syndrome. Methods: The quasi-experimental research method was a
pretest-posttest design with a control group with follow-up. The statistical population of
this study was all female patients with irritable bowel syndrome in Isfahan in 2018 who
were selected by available sampling method, 30 patients were selected and randomly
divided into an intervention group by acceptance and commitment therapy and a control
group that finally, after falling, 28 remained (experimental group 13 and control group
15). The experimental group underwent 8 90-minute sessions of acceptance and
commitment according to the protocol of Hayes, Orsillo, & Roemer (2010) and the control
group remained on the waiting list. Data were collected based on the Disease Perception
Questionnaire (Broadbent et al., 2002) and the Emotion Regulation Questionnaire (Gross
and John, 2003) and repeated measures analysis of variance was used using SPSS
software. Results: The results showed that the method of acceptance and commitment
treatment had an effect on emotional regulation (F=24.09, P<0.001) and disease perception
(F=10.91, P<0.001) in patients with irritable bowel syndrome. The results also showed
that the method of acceptance and commitment treatment on emotional regulation and
perception of the disease in patients with irritable bowel syndrome was durable at the
follow-up stage. Conclusion: Therefore, based on the findings of the study, it can be said
that the method of acceptance and commitment treatment is an effective model in patients
with irritable bowel syndrome and can be used as one of the treatment or educational
methods in patients' programs.
Keywords: Acceptance and commitment therapy, Emotional regulation, Perception of
disease, irritable bowel syndrome.
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