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Introduction The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and
commitment therapy on resilience in premature children of pre-school age children under the wellbeing of Kashan.
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Materials & methods This research was semi-experimental and pre-test-posttest with control
group was used. The sample consisted of 30 non-affiliated children who were selected by available
sampling method and based on entry and exit criteria from the day-care center. They were
randomly assigned into two groups of 15 subjects. Measurement tools were the Conner Dodson
Resilience Scale (2003), which was completed by participants in the pretest-posttest phase. Then,
the participants in the experimental group participated in eight 90-minute treatment sessions based
on admission and commitment.
Results The mean score of resilience before the intervention in the experimental group was 47.65
which after the intervention reached 93.15 and in the follow-up stage reached 87.92 and in the
control group these scores increased from 78.59 to 72.64 in the post-intervention stage and 44.36
in the follow-up stage Resilience was in the control group. Acceptance and commitment therapy
had a greater effect on resilience in the participants of the experimental group than the control
group. Based on the results of analysis of covariance, acceptance and commitment therapy
increased resilience.
Conclusion Considering the effect of acceptance and commitment therapy on increasing
resilience of homeless children covered by welfare, the importance of using this treatment
compared to other treatments to increase resilience and ability to cope with problems should be
considered.
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" تأثیر درمﺎن مبتنﯽ بر ﭘذیرش و تعهد ( )ACTبر تﺎبآوری
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ﭼﻜیده
مقدمﻪ :پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد بر تابآوری در کودکان بیسرپرست دوره ابتدایی تحت پوشش
بهزیستی شهر کاشان انجام شد.
مﻮاد و روشهﺎ :این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و از طرح پیش
آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد 30 .کودک بیسرپرست
به روش نمونهگیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود و خروج از
مرکز شبانهروزی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  15نفری
آزمایش و کنترل قرار گرفتند .مقیاس تابآوری کونور دیودسون توسط
شرکتکنندگان در مرحله پیش آزمون  -پس آزمون تکمیل گردید .سپس
شرکتکنندگان گروه آزمایش در  8جلسه  90دقیقهای درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد شرکت کردند .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از
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مقدمﻪ
یکی از مشکالت زندگی اجتماعی وجود کودکانی است که به دالیلی
بیسرپرست و بدسرپرست شده و به مراکز نگهداری سازمان بهزیستی
سپرده می شوند .این کودکان به سبب محرومیت و ناکامی غالبا دچار
طیف وسیعی از مشکالت رفتاری و هیجانی هستند که شامل عدم مهارت
در تعامالت اجتماعی ،خودکنترلی و موارد دیگر میباشد .کمبود مهارت-
های مذکور و بروز رفتارهای ناسازگارانه در ارتباط با محیط در نتیجه
کاهش تابآوری اتفاق میافتد .لذا توجه به این گروه از کودکان و کمک
به بهبود تابآوری به منظور ارتقاء کیفیت زندگی آنها از اهمیت ویژهای
برخوردار است [.]1
تعداد و تنوع استرسهایی که افراد در دوران کودکی با آن روبه رو
میشوند ،توجه به مقوله سالمت روان و بخصوص تابآوری را در دوره
کودکی به یک ضرورت تبدیل میکند .ظرفیت یا نتیجه سازگاری
موفقیتآمیز ،علیرغم چالشها یا شرایط تهدیدآمیز بهعنوان فرآینر تاب-
آوری تعریف میشود [.]2
وجود مشکالت اقتصادی و اجتماعی در زندگی افراد نیاز به این ویژگی
را به یک ضرورت تبدیل کردهاست [ .]3-5تابآوری ،پایداری در برابر
آسیبها و شرایط تهدیدکننده یا حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط
خطرناک نیست؛ بلکه شرکت فعال و سازنده در جامعه میباشد .میتوان

روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.

گفت تابآوری توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی در

ﻧتﺎیج :میانگین نمره تابآوری قبل از مداخله در گروه کنترل  78/59بود

شرایط سخت است [ .]6هدف تابآوری ،شناسایی عوامل خطرساز و

که پس از مداخله به  72/64و در مرحله پیگیری به  44/36رسید .نتایج

محافظتکننده محیطی جهت حفاظت فرد در برابر اثرات زیانبار عوامل

در گروه آزمایش به ترتیب  93/15 ،47/65و  87/92گزارش شد که

خطرساز بوده و حاصل تعامل عوامل فردی و محیطی در نظر گرفته

نشانه افزایش معنادار نمره تابآوری در گروه آزمایش بود .درمان مبتنی

میشود [ .]7افزون بر این پژوهشگران بر این باورند که تابآوری نوعی

بر تعهد و پذیرش در شرکتکنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل

ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی است

[]8

تأثیر بیشتری بر تابآوری داشت .بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس،

تابآوری با کمک به افراد در رویارویی و سازگاری با موقعیتهای

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش تابآوری شد.

سخت و تنشزای زندگی ،میتواند منجر به کاهش افسردگی شود [.]9

ﻧتیﺠﻪگیری :با توجه به تأثیر روش درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر

همچنین ،توانایی سازگاری با درد ،کیفیت زندگی را افزایش میدهد [.]10

افزایش تابآوری کودکان بیسرپرست تحت پوشش بهزیستی ،اهمیت

در واقع ،تابآوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت در شرایط

استفاده از این روش درمانی نسبت به سایر روشهای درمانی جهت

سخت و پرخطر است که موجب میشود نه تنها بر آن شرایط دشوار

افزایش تابآوری و توانمندی مقابله در برابر مشکالت توصیه میشود.

فائق آیند ،بلکه طی آن و با وجود آن قویتر شوند .توانمندی کسبشده
 .پژوهشها

کﻠﻤﺎت کﻠیدی :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،تابآوری ،کودکان

میتواند ناشی از خوشبینی نسبت به آیندهای بهتر باشد

بیسرپرست.

حاکی از وجود رابطه تابآوری و محرومیت اقتصادی و اجتماعی در
ارتباط با طبقه باال در مقایسه با طبقه پایین جامعه [ ،]12سبک اسناد درونی
و بیرونی [ ،]13هیجانها و عواطف مثبت و منفی [ ،]14سالمت روانی
و منبع کنترل [ ]16اشاره کرد.

مﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ایران

دوره  ،27ﺷﻤﺎره  ،1زمستﺎن 1399
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طی سالهای اخیر پژوهشگران به پژوهش درباره تابآوری به عنوان
راهکاری نوید بخش در جهت کاهش آسیبهای فردی و اجتماعی در
کنار افزایش سالمت و رفاه توجه کردهاند [ .]17تابآوری مقابله با
مشکالت و رویدادهای ناگوار و پاسﺦ قابل انعطاف در برابر شرایط
روزمرگی است [ .]18فرد تابآور قادر است در مواجهه با نامالیمات و
تغییرهای زندگی موفق عمل کند [ .]19گارمزی عوامل ارتقادهندة
تابآوری را به سه دسته فردی (نظیر هوش ذاتی و خلق و خو)،
خانوادگی (ویژگیهای خانوادگی و میزان حمایتی که اعضای خانواده از
فرزندان خود به عمل میآورند) و اجتماعی (حمایت بیرونی از جانب
اشخاص و سازمانهای خارج از خانواده که میتواند هم فرد و هم
خانواده را یاری دهد) تقسیمبندی میکند [ .]20تعدادی از ویژگیهای قابل
تشخیص تابآوری عبارتند از :توانایی خلق یک وضعیت معنادار،
احساس صمیمیت و ارتباط با جهان و سطح انعطاف ذهنی و عاطفی [.]21
بر اساااس مشاااهدات بلس اکی ()2018

[]22

افراد با تابآوری باال

رویدادهای تنشزا را کمتر تهدیدآمیز میدانند و با احتمال باالتر در
پی ج ستجو برای کمک به جای سرکوب کردن حس ایجاد شده بر
میآیند .نتایج مشااااهدات ایسااان ( ]23[ )2018تفاوت در نگرش افراد
تابآور نسابت به شارایط تنشزا را نشاان میدهد .بهگونهای که این
افراد به جای تمرکز بر مشاااکالت ،بر خود متمرکز میشاااوند .بنابر
پژوهشهای انجامشاااده ،تابآوری بهعنوان ساااازه شاااناختی مطرح
شدها ست [ .]24گفته شده مهارتهای شناختی بویژه فرا شناختی مانند
ذهن آگاهی میتوان ند با افزایش توانایی فرد برای تنظیم هی جان و
مهارتهای کنار آمدن ،منجر به بهبود تابآوری فرد شوند [ .]25در حال
حا ضر ،گرایش به درمانهای موج سوم شناختی که م شخ صه آنها
تمرکز بر عملکرد میباشاااد [ ]26و بر مفاهیمی مانند ذهن آگاهی و
بافتگرایی تکیه دارد رو به گسترش است.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با هدف ای جاد تغییر در رابطه فرد با
افکار و احسااااساااات خود ،از جمله درمانهای موج ساااوم شاااناختی
محسوب می شود [ .]27تا زمانی که ما فکر یا احساسی را به عنوان نشانه
برچسااب بزنیم ،این تلویح را دارد که بد ،نادرساات ،منفی و آساایبزا
اساات؛ و برای سااالم بودن باید از آنها خالص شااد .این نگرش باعث
منازعه ما با افکار و اح سا سات برچ سبخورده می شود .منازعهای که
معموالً نتیجه خوبی ندارد .تغییر افکار و احساسات رنجآور و تبدیل آن
به تجارب طبیعی که بخشااای از یک زندگی غنی و معنادار میباشاااد،
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توجه ویژهای به مهارت ذهن آگاهی
دارد .کاباتزین ( ]29[ )2005از پی شگامان طرح مؤلفه ذهن آگاهی ،آن را
توجه بدون قضاوت فرد به زمان حال و تجربه لحظه به لحظه تعریف
میکند.

انعطافناپذیری روانشناختی منجر به آسیب در فرد میشود .این درمان
از طریق افزایش ذهن آگاهی ،فاصلهگیری شناختی (مشاهده افکار)،
ایجاد تعهد نسبت به درگیری فعاالنه در جهان خارجی و تالش برای
دستیابی به یک زندگی پرمعنا و اصیل با هدف افزایش انعطافپذیری
روانشناختی به فرد در مقابله با شرایط تنشزا کمک میکند

[]30

.

انعطافپذیری روان شناختی توانمند سازی مراجعان جهت افزایش
انطباق عملکرد افراد با ارزشهای منتخب آنها میباشد [ .]31این درمان
نوعی مداخلة مبتنی بر شواهد بوده و مراجعان را به آزمودن افکار منفی
خویش تشویق میکند و برخالف شناخت درمانی سنتی ،صریحاً
ساختاردهی مجدد شناختی را مردود اعالم مینماید زیرا به جای محتوای
شناخت بر جهت دهی به عملکرد تمرکز دارد

[]32

 .پذیرش روانشناختی

میتواند بر کیفیت زندگی افراد اثرگذار باشد [ .]33پذیرش و ذهن آگاهی
از عناصر اساسی تابآوری محسوب میشوند

[]34

 .دهقانی ()2015

در پژوهشی داخلی نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد
تابآوری مادران دارای فرزند با اختالل یادگیری را افزایش میدهد.
نتایج مطالعه عزیزی و همکاران ( )2014نیز بیانگر اثربخشی برنامه
درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تابآوری افراد مبتال به سردرد مزمن
میباشد [ .]35توکلی و حیدری ( )2015اثربخشی این روش درمانی را
عالوه بر درد مزمن ،در موارد اضطراب نیز گزارش کردند [.]36
مخاطرات سالمت روان در کودکان بیسرپرست و ساکن در مراکز
شبانهروزی نسبت به کودکان دارای سرپرست به دالیل زیر میتواند باالتر
باشد -1 :این کودکان تجربه بدرفتاری را به قدری شدید تجربه کردهاند
که آنها را به سرویسهای حمایت از کودکان آوردهاند -2 .نقل مکان از
خانه به مراکز نگهداری کودکان بی/بدسرپرست موجب احساس طرد از
سوی خانواده و جامعه در این کودکان میشود -3 .اثر منفی جدایی از
خانواده میتواند منجر به وابستگیهای شدید عاطفی این کودکان به
مراقبین سواستفادهگر شود .رفتار کودکان پرورشگاهی در قیاس با کودکان
دارای خانواده دلهرهآمیزتر است .این رفتار پس از یک دوره جدایی یا
نگهداری روزانه توسط یک فرد جانشین پس از یک دوره جدایی به
وجود میآید .دلبستگی دلهرهآمیز باعث تأخیر در روند رشد تکاملی و
ایجاد مشکل در برقراری ارتباط با همساالن ،اعتماد به دیگران ،صداقت
و آموختن مهارتهای اجتماعی و درسی میشود .کودک پرورشگاهی در
جهانی متفاوت زندگی میکند و نیازهای عاطفی او بر آورده نشدهاست
و امیدی به بازگشت پدر و مادر خود ندارد.
بر اساس مطالب عنوانشده ،حمایت و مداخلههای تخصصی برای
کودکان بی/بدسرپرست الزم بهنظر میرسد ،که یکی از مهمترین
شیوههای مطرح ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میباشد .با وجود اینکه
پژوهشهای زیادی در زمینه کودکان بیسرپرست و درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد انجام شدهاست اما پژوهشی در رابطه با اثربخشی این
گونه درمان بر تابآوری کودکان بیسرپرست وجود ندارد.
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هدف غایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است [.]28

بر پایه این روش درمانی ،اجتناب از افکار و احساسات آزاردهنده با
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بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در شش گروه؛ جمعیت

لذا در این پژوهش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تابآوری

عمومی ،مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای اولیه ،بیماران سرپایی

در کودکان بی سرپرست دوره ابتدایی تحت پوشش بهزیستی شهر کاشان

روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از

مورد بررسی قرار گرفت.

بیماران با استرس پس از سانحه انجام شدهاست .طیف پاسخگویی به آن

مﻮاد و روشهﺎ:

از نوع لیکرت  5درجهای بوده که از کامالً غلط ( )1تا کامالً درست ()5

پژوهش حاضر ،یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس

میباشد .برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ،امتیاز همه سؤاالت با

آزمون با گروه کنترل است .به منظور آزمون فرضیهها 30 ،نفر از بین

هم جمع میشوند.

جامعه آماری کودکان پسر بیسرپرست سنین دبستان ( 10تا  12سال) از

نمره باالتر از ( 50از مجموع  )100نشانگر افراد دارای تابآوری بوده و

مرکز نگهداری و شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی شهر کاشان گزینش

هرچه این امتیاز باالتر از  50باشد ،به همان میزان تابآوری فرد نیز باالتر

شدند .جهت انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری در دسترس استفاده

خواهد بود و برعکس .تهیهکنندگان این مقیاس اعتقاد دارند که این

گردید و سپس آزمودنیها با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و

پرسشنامه به خوبی قادر است افراد تابآور و غیر تابآور را در گروههای

کنترل قرار گرفتند .بعد از انتخاب نمونه  30نفری از کودکان و انتساب

بالینی و غیربالینی تشخیص دهد و میتواند در موقعیتهای بالینی و

تصادفی آنها به صورت  15نفری در هر دو گروه ،کودکان هر دو گروه

پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد .این پرسشنامه  25گویه دارد و گرچه

در سالن اجتماعات بهزیستی حضور پیدا کردند و پرسشنامه تابآوری

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود هفت عامل (احساس توانایی فردی،

روی آنها اجرا گردید .سپس طی  8جلسه  90دقیقهای به صورت هفتگی

مقاومت در برابر تأثیرات منفی ،پذیرش مثبت تغییر ،اعتماد به غرایز

و مطابق با بسته آموزشی و پروتکل درمانی ،تحت درمان مبتنی بر پذیرش

فردی ،احساس حمایت اجتماعی ،ایمان و رویکرد عملگرایانه به

و تعهد قرار گرفت .در این شیوه درمانی جهت آموزش به کودکان از

روشهای حل مسأله) را برای مقیاس تابآوری تأیید کردهاست ،چون

تصاویر ،اسالیدها ،استعارهها (متناسب با درک و فهم کودکان و مرتبط با

پایایی و روایی زیرمقیاسها هنوز به طور قطعی تأیید نشدهاند ،در حال

هر ضلع از اضالع الگوی انعطافپذیری روانشناختی درمان مورد نظر

حاضر فقط نمرة کلی تابآوری برای هدفهای پژوهشی معتبر میباشد

که شامل استعاره شیاطین در قایق ،استعاره ببر خشمگین و استعاره

[ .]37در پژوهش جوکار ()2017

اتوبوس) ،بازیها (شامل بازی دارت و مار و پله) ،تمرینات تجربهای

[]18

آلفای کرونباخ پرسشنامه کانر و

دیویدسون  0/93گزارش شدهاست.

(شامل پیادهروی با ذهن ،جعبه قلب و سم) و ایفای نقش توسط کودکان

ﻧتﺎیج:

استفاده شد .سپس بعد از اتمام دوره درمان گروه آزمایش ،هر دو گروه

میانگین و انحراف معیار نمرات تابآوری را قبل و پس از مداخله و

در همان مکان و در بهزیستی حضور یافتند و بار دیگر پرسشنامه

مرحله پیگیری در گروه آزمایش و کنترل در جدول  1آورده شدهاست.

تابآوری بر روی آنها اجرا گردید .برای تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی

میانگین نمره تابآوری قبل از مداخله در گروه آزمایش  47/65بوده که

و آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر) به تناسب برای

پس از مداخله به  93/15و در مرحله پیگیری به  87/92رسیده است .در

ارائه نتایج استفاده شد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

گروه کنترل این نمرات  78/59در پیش آزمون 72/64 ،در پس از آزمون

مقیﺎس تﺎبآوری کﻮﻧﻮر دیﻮدسﻮن :این پرسشنامه جهت اندازهگیری

و  44/36در مرحله پیگیری گزارش شد که نشانه افزایش معنادار نمره

قدرت مقابله با فشار و تهدید ،تهیه شدهاست.

تابآوری در گروه آزمایش بود (.)P>0/001

جدول  .1میانگین میزان تابآوری در سه مرحله اندازهگیری برای گروه آزمایش و کنترل

ﻗبل از مداخﻠﻪ

کنترل

78/59

میﺎﻧگین

معیﺎر

آزمﺎیش

مﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ایران

47/65

اﻧحراف

میﺎﻧگین

معیﺎر

اﻧحراف

p value

معیﺎر

10/80

72/64

18/92

44/36

11/33

0/001

19/76

93/15

17/54

87/92

3/65

0/001
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گروه

میﺎﻧگین

اﻧحراف

بعد از مداخﻠﻪ

ﭘیگیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد11 ...

جدول .2آزمﻮن تحﻠیل واریﺎﻧس اﻧدازهگیری مﻜرر ﻧﻤرات تﺎبآوری

منﺎبع تغییرات

مﺠﻤﻮع

درجﻪ

میﺎﻧگین

مﺠذورات

آزادی

مﺠذورات

 Fﻧسبت

سطح

مﺠذور اتﺎ

معنﺎداری

تﻮان
آزمﻮن

درون

آزمون (تکرار اندازهگیری)

31/02

1/53

20/18

9/40

0/001

0/25

0/93

گروهﯽ

تعامل آزمون * گروه

47/28

1/53

0/93

14/33

0/005

0/33

0/99

خطا

92/35

43/03

2/14

بین

گروه (متغیر آزمایشی)

111/11

1

111/11

گروهﯽ

خطا

199/11

38

7/11

15/62

0/001

0/38

0/96

جدول  .3ﻧتﺎیج آزمﻮن تعقیبﯽ بنفروﻧﯽ در سﻪ مرحﻠﻪ ﭘیشآزمﻮن ،ﭘسآزمﻮن و ﭘیگیری در گروه آزمﺎیش

ﺷﺎخصهﺎی

ﻗبل از مداخﻠﻪ -ﭘیگیری

ﻗبل از مداخﻠﻪ -بعد از مداخﻠﻪ

بعد از مداخﻠﻪ  -ﭘیگیری

آمﺎری

تﺎبآوری

تفاوت

انحراف

سطح

تفاوت

انحراف

سطح

تفاوت

انحراف

سطح

میانگین

معیار

معناداری

میانگین

معیار

معناداری

میانگین

معیار

معناداری

*1/86

0/29

0/001

*

0/23

1/50

0/001

0/36

0/19

0/22

*تفاوت میانگین در سطح  0/001معنادار است.

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در شرکتکنندگان گروه آزمایش نسبت

نوع رابطه والد -کودک و حمایت اجتماعی که کودک دریافت میکند با

به گروه کنترل تأثیر بیشتری بر تابآوری داشته است (جدول  .)2میزان

ایجاد تابآوری در او ارتباط [ .]19جامعه آماری هدف در پژوهش حاضر

تأثیر تابآوری در این پژوهش  0/38گزارش شده است.

از نعمت خانواده و رابطه والد-کودکی محروم بودهاند و همین امر

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،میانگین تابآوری بین مراحل

میتواند در همسو بودن نتایج تحقیق حاضر با تحقیق انجام شده در این

قبل از مداخله با بعد از مداخله و پیگیری در گروه آزمایش تفاوت

زمینه مؤثر باشد.

معناداری داشت ،اما میانگین این متغیر در مراحل بعد از مداخله و پیگیری
فاقد تفاوت معنادار بودند .این یافته حاکی از پایداری و ثبات اثر مداخله
در مرحله پیگیری میباشد.

بحث:
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
تابآوری کودکان بیسرپرست مقطع دبستان تحت پوشش بهزیستی شهر
کاشان صورت گرفتهاست .یافتههای تحقیق نشان میدهد که میانگین
نمره تابآوری پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله در گروه آزمایش
تغییر معناداری داشت ( .)p<0/001ثابت ماندن میانگین نمره تابآوری
نتایج ما با مشاهدات تیم تحقیقاتی گرکو ( ]38[ )2018مبنی بر اثربخشی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سطح تحمل و تابآوری در کودکان
و نتایج اسدی و همکاران ( ]39[ )2014در زمینه اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر ترس از بیمارستان و تابآوری در کودکان مبتال به

نگرش متفاوتی دارند و تسلیم آن شده و حالت انفعالی نمیگیرند ،بلکه
به طور مؤثری با شرایط مقابله نموده و با آن مواجهه میشوند ،نه اینکه
از آن اجتناب کنند [ .]6این امر نیازمند آن است که برای شناخت شرایط
محیطی تالش کنند و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از طریق افزایش
ذهن آگاهی به افراد کمک میکند تا توجه کامل خود را به موقعیتهای
موجود بسپارند ،بدون اینکه قضاوتی داشته باشند ،زیرا یکی از دالیلی
که بر سالمت روان افراد تأثیر منفی میگذارد ،احساساتی مثل گناه ،تقصیر
و ناکامی است [ .]13بکارگیری رویکرد پذیرش و تعهد به علت ساز
وکاری نهفته در آن مانند پذیرش ،افزایش آگاهی ،حساسیتزدایی،
حضور در لحظه ،مشاهدهگری بدون قضاوت ،رویارویی و رهاسازی در
تلفیق با فنون رفتاردرمانی شناختی سنتی میتواند ضمن کاهش عالئم
روانی،منجر به افزایش اثربخشی و تاب آوری در افراد شود.

سرطان مطابقت داشت .در واقع نتایج تحقیقات قبلی نشان دادند که
درمان مورد نظر منجر به افزایش سطح تحمل در کودکان تحت درمان
میگردد.
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در مراحل بعدی پژوهش ،نشان از پایداری اثر درمانی در گذر زمان است.

اینگونه میتوان بیان نمود که افراد تابآور نسبت به شرایط تنشزا
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آموزش مهارتهای مقابلهای خوشبینی و اعتماد به نفس را در کودکان

از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به فقدان والدین و یا مراقبین

در مواجهه با شرایط تنشزا باالتر برده و قابلیت کنترل شرایط را در آنها

آموزشدیده جهت نظارت بر انجام تکالیف کودکان بیسرپرست اشاره

ایجاد میکنند .در واقع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،سیستم پردازش

کرد.

اطالعات را به شیوه مؤثرتری به کار می اندازد .بنابراین درمانگران به
جای تمرکز بر تغییر شکل محتوا ،به مراجع در پذیرش و داشتن تمایل
به تجربه نمودن افکار و احساسات کمک نموده و با استفاده از فنون
ذهن آگاهی بر اصالح توجه و آگاهی مراجعین تأکید میورزند .این
رویکرد ،درمانی رفتاری است که از مهارتهای ذهن آگاهی ،پذیرش و
گسلش شناختی برای افزایش انعطافپذیری روانشناختی استفاده
میکند .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،ایجاد ارتباط با تجربه در زمان
حال را در مراجعان افزایش میدهد [ .]40در این درمان تمرینهای تعهد
رفتاری به همراه فنون گسلش و پذیرش در کنار بحثهای مفصل پیرامون
ارزشها و اهداف فرد و لزوم تصریح ارزشها منجر به افزایش میزان
تابآوری در کودکان بیسرپرست شد .همچنین ،هدف از تأکید بسیار
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