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Abstract 

 

Background: The onset of depression has led to a decline in women's hope, which poses many 

problems. This study aimed to comparing the effectiveness of combined therapy of integrative 

positive acceptance with commitment acceptance and positive psychotherapy on hope of 

depressed women. 

Materials and Method: The research design was quasi-experimental and consisted of three 

phases: pre-test, post-test, and follow-up. The population consisted of depressed women in 

Isfahan in the fall of 2019 and winter of 2020. Purposive sampling was used to select 80 people 

from the statistical population and randomly assign them to three experimental groups (20 

people in each group) and a control group (20 people). Snyder's Hope Questionnaire was used 

to measure the dependent variable. A total of 12 sessions were given to two treatment groups, 

consisted of positive acceptance and commitment therapy and acceptance and commitment 

therapy, and 13 sessions was given to positive psychotherapy, as opposed to no treatment given 

to the control group. The data were analyzed through repeated measures analysis of variance 

and Bonferroni post-hoc tests. 

Results: The results showed that positive psychotherapy, acceptance and commitment therapy, 

and positive acceptance and commitment therapy in posttest and follow up were all 

significantly different from the control group on the hope variable (P<0.01). Besides, in 

posttest, positive acceptance and commitment therapy and positive psychotherapy was more 

effective than acceptance and commitment therapy, and in follow up positive acceptance and 

commitment therapy was more effective than positive psychotherapy and acceptance and 

commitment therapy in increasing hope for depressed women (P<0.01). 

Conclusion: The present study concluded that positive acceptance and commitment therapy, 

coupled with acceptance and commitment therapy and positive psychotherapy, can increase 

hope.  
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درمانی نگر با درمان پذیرش و تعهد و روانمقایسه اثربخشی درمان تلفيقی پذیرش و تعهد مثبت
 نگر بر اميدواري زنان افسرده مثبت

 1، اصغر آقايي*1پرور، محسن گل1لیلي نوريان

 
 خالصه

سازد. اين پژوهش با هدف مقايسه ها را با مشكالت متعددی مواجه ميطريق آناز اين شدت كاهش داده،ها را بهسطح امیدواری آن ،افسردگي در زنان سابقه و هدف:

 نگر بر امیدواری زنان افسرده اجرا شد. درماني مثبتنگر با درمان پذيرش و تعهد و رواناثربخشي درمان پذيرش و تعهد مثبت

زنان افسرده شهر اصفهان در پايیز شامل  یجامعه آمار آزمون و پیگیری است.آزمون، پسگروهي با سه مرحله پیشآزمايشي چهارنیمه ،روش پژوهش ها:مواد و روش

قرار  نفر( 20گروه كنترل ) نفر( و 20ي در سه گروه آزمايش )هر گروه طور تصادفو بهشدند انتخاب  هدفمند یریگنمونه با یاز جامعه آمارنفر  80. بود 1398و زمستان 

جلسه و  12طي  درمان پذيرش و تعهدنگر و درمان پذيرش و تعهد مثبتدو گروه  .استفاده شد متغیر وابستهسنجش  یبراامیدواری اسنايدر . از پرسشنامه گرفتند

شده و آزمون های تكرارواريانس اندازه لیتحلطريق ها ازدادهنكرد.  افتيدر درماني گونهچیقرار گرفتند و گروه كنترل ه درمانتحت  جلسه 13طي نگر درماني مثبتروان

  .ندتعقیبي بونفروني تحلیل شد

نگر با مثبت يدرماننگر، درمان پذيرش و تعهد و روانبین درمان پذيرش و تعهد مثبتترتیب بهآزمون و پیگیری متغیر امیدواری در پس نشان داد كه در جينتا نتايج:

تر از درمان نگر اثربخشنگر و درمان پذيرش و تعهد مثبتدرماني مثبتآزمون روانهمچنین در مرحله پس. (P<01/0)گروه كنترل تعهد تفاوت معنادار وجود دارد 

در افزايش امیدواری در زنان افسرده  نگر و درمان پذيرش و تعهددرماني مثبتروان ر ازتاثربخش نگرپذيرش و تعهد و در مرحله پیگیری، درمان پذيرش و تعهد مثبت

 (.P<01/0)بودند 

نشان داد. امیدواری را  شيبر افزانگر درماني مثبتنگر همراه با دو درمان پذيرش و تعهد و رواننتايج مطالعه حاضر اثربخشي درمان پذيرش و تعهد مثبت یری:گنتیجه

  تواند مدنظر قرار گیرد.بنابراين استفاده از اين سه درمان در مراكز درماني برای زنان افسرده مي

 درمان پذيرش و تعهد، زنان افسردهنگر، درماني مثبتامیدواری، درمان تلفیقي، روان :کلیدی واژگان

  ، صفحات1400 دی -آذر، 5ره پژوهشي فیض، دوره بیست و پنجم، شما -نامه علمي دو ماه                                                                 

 مقدمه

داليل شناختي است كه بهروان مشكالتافسردگي از زمره 

دارای شیوع باالتری نسبت به مردان  ،زيستي، رواني و اجتماعي در زنان

( و Arias-de la Torreدالتوره )برای نمونه آرياس[. 2،1است ]

زنان را برابر  كشور اروپايي شیوع افسردگي در 27همكاران با مطالعه 

[. در ايران 2نمودند ] درصد گزارش 89/4درصد و در مردان  74/7با 

درصد و در  38/4راد و همكاران شیوع افسردگي در زنان را نیز صادقي

با  تواندمياختالل افسردگي [. 3اند ]دهكردرصد گزارش  59/1مردان 

درمقابل، [. 5،4] پیدا كندمختلف تداخل  هایعرصهرد زنان در عملك

ای بسیار الزم و ارزشمند ترين متغیرهای سرمايهامیدواری از زمره مهم

 [.7،6برای يك زندگي كارآمد و بهینه است ]

تربيتي، واحد اصفهان )خوراسگان(، شناسي و علومگروه روانشناسي، دانشكده روان -1
 دانشگاه آزاد اسالمي، اصفهان، ايران

اصفهان، خيابان جي شرقي، بلوار ارغوانيه، بلوار دانشگاه،  ول:ؤ* نشاني نويسنده مس
 زاد اسالمي، واحد اصفهان )خوراسگان(آدانشگاه 

 03135354060: دورنويس        03135354001 :تلفن

 drmgolparvar@gmail.com: پست الكترونيك

 12/7/1400  تاريخ پذيرش نهايي:             13/3/1400     تاريخ دريافت:

افراد دارای امیدواری باال دارای سالمت و بهزيستي باالتر، افسردگي 

هستند و كمتر، بدبیني كمتر، تالش و پشتكار بیشتر، هدفمندی باالتر 

[. شواهد 9،8كنند ]مجموع زندگي كارآمدتری را تجربه ميدر

واری در زنان افسرده در سطح كه امید دهدنشان ميويژه دسترس، بهدر

[. از 10است و به همین دلیل نیاز به توجه درماني ويژه دارد ] پايیني

ی كمك به های فرامدرن كه در مطالعه حاضر براترين درمانزمره مهم

بار مطرح و استفاده شده، درمان تلفیقي نوين لینزنان افسرده برای اوّ

ر دو درمان پذيرش و تعهد و نگر در كناپذيرش و تعهد مثبت

با تمركز بر تضعیف نگر است. درمان پذيرش و تعهد درماني مثبتروان

يند اصلي و زيربنايي پذيرش، آاز طريق شش فر ،ایاجتناب تجربه

ها و عمل متعهد عنوان زمینه، ارتباط با زمان حال، ارزشگسلش، خود به

بر [. در درمان مبتني11] شناختي استپذيری رواندنبال تقويت انعطافبه

ای اجتنابي كاهش رفتارههد، افراد افسرده الزم است تا با پذيرش و تع

ی زندگي و پذيرش و ارتباط با كنندهمقابل رويدادهای پريشاندر

هیجان و اهدافي ارزشمندتر از يك زندگي بي ،تجارب دروني

دسترس در . شواهد پژوهشي در[13،12كننده را دنبال نمايند ]يوسمأ
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پور و [، قدم14مني ]ؤايران و خارج از ايران نظیر مطالعه داداشي و م

چه اگر ،[17زائو و همكاران ][ و 16[، لي و همكاران ]15همكاران ]

بر از اثربخشي درمان مبتنيمیان زنان افسرده نبوده، ولي طورويژه در به

درمان  اند. موازی باپذيرش و تعهد بر افزايش امید حمايت نموده

ها، عواطف و هیجان، نگردرماني مثبتپذيرش و تعهد، روان

 گیرددر نظر ميدر كنار نقاط قوت فردی، عواملي را های مثبت شناخت

ها شدن آنترچه بیشتر برجستههای تقويت و هرها الزم است راهكه انسان

شوند طريق موجب ايجاد تغییرات مثبت در زندگي خود از اين ،را يافته

، نظیر افسردگينگر، طیف مشكالتي درماني مثبت[. از نگاه روان19،18]

وجودی مثبت  یهاشوند كه افراد به جنبهجايي ناشي ميبیشتر از آن

ها در دهند تا زندگي آنطريق اجازه مياز اين ،توجهي نمودهخود بي

[. نتايج مطالعاتي 21،20ها در گردش باشد ]مدار غم و اندوه و آسیب

[ 23[ و مطالعه امونز و همكاران ]22نظیر مطالعه سانتوس و همكاران ]

نگر بر امیدواری و معنا در زندگي كه با درماني مثبتاز اثربخشي روان

شده اند. جستجوهای انجامامیدواری در ارتباط است، حمايت نموده

درماني نشي دو درمان پذيرش و تعهد و روامقايسه اثربخ كه نشان داد

های درد جنبه [،24ثیر بر نشخوار فكری ]أنگر در مواردی، نظیر تتمثب

بررسي [ و در برخي متغیرهای ديگر مورد26اضطراب و افسردگي ] [،25]

بر پذيرش نگر و درمان مبتنياست. فراتر از دو درمان مثبت قرار گرفته

عنوان درمان و تعهد، در مطالعه حاضر از درمان نوين و تلفیقي تحت

 PACT- Positive Acceptance andنگر )پذيرش و تعهد مثبت

Commitment Therapy) پايه تلفیق نظری و فنون درماني دو  بر

دو درمان و ايجاد [ استفاده شده است. داليل تركیب 27] رويكرد درماني

توجه به رهنمودهای انجمن اكتشاف ادغام و يا درماني نوين با

 SEPI-Society for the)درماني يكپارچگي در روان

Exploration of Psychotherapy Integrationچنین بوده ( اين

( امكان استفاده همزمان از نقاط قوت دو رويكرد در كنار هم 1است: 

هايي فراتر از ( ايجاد بستر يادگیری درمان2شناختي؛ برای درمان روان

ران رويكردی برای درمانگران و پژوهشگهای پايه و تكدرمان

سازی درماني التقاطي برای درمانگراني كه به ( فراهم3درماني؛ روان

رويكردی تمايل های تكهای التقاطي و تركیبي به جای درماندرمان

درمانگری های روان( بررسي و امكان استفاده از ظرفیت4دارند و 

چه بیشتر و بهتر مراجعان بالیني و سرپايي در التقاطي برای ياری هر

رويكردی نتوانند به هر های تكز درماني كه ممكن است از درمانمراك

علیرغم اشاره، . فراتر از داليل مورد[28]دلیلي بهره الزم و كافي را ببرند 

دو درمان پذيرش و تعهد و های قابل طرح و بررسي، وجود تفاوت

يي، شكوفا شيافزای انسان و تالش برای هایبر توانمندنگر، درمان مثبت

 و اجتماعي، تأكید بر نقش یمثبت در سطح فرد راتییتغنمودن دنبال

ها شناختي انسانها در عملكرد روانهیجانات مثبت و منفي و نقش آن

ای اصیل، نمودن اهداف خود به شیوهو در كمك به مراجعان برای دنبال

ي يها، با يكديگر دارای شباهتشده از دروندادهیزاننده و جهتبرانگ

بستر  اشاره،مورد مشترك هایتوجه به بنیاندرمجموع با. [29] ندهست

نگر درماني در راستای درمان پذيرش و تعهد مثبتادغام اين دو رويكرد 

 ،شدهبنابراين باتوجه به مباني نظری بحث. تا اندازه زيادی وجود دارد

ال اجرا و ارائه پاسخي مستند برای اين سؤ اين پژوهش در راستای يافتن

نگر در مقايسه ی درماني پذيرش و تعهد مثبتشده كه آيا اثربخشي بسته

بر پذيرش و تعهد، بر امیدواری نگر و درمان مبتنيدرماني مثبتنبا روا

 زنان افسرده، متفاوت است؟ 

 هامواد و روش

اين پژوهش دارای كد اخالق از كمیته پژوهش تحقیقات علمي 

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان )خوراسگان( برابر با 

IR.IAU.KHUISF.REC.1398.220   .پژوهش حاضر يك است

شامل يك گروه درمان پذيرش و  و گروهيآزمايشي چهارپژوهش نیمه

درماني گروه روان نگر، يك گروه درمان پذيرش و تعهد، يكتعهد مثبت

آزمون آزمون، پسنگر و يك گروه كنترل بود كه در سه مرحله پیشمثبت

ی شهر و پیگیری دوماهه اجرا شد. جامعه آماری شامل كلیه زنان افسرده

طريق فراخوان بودند. جامعه آماری از 1398ستان اصفهان در پايیز و زم

بود كه در مراكز ترتیب يند پژوهش شدند. فراخوان به اينآوارد فر

های اجتماعي مرتبط با اين شناختي و در شبكهمشاوره و درمان روان

مراكز پوستر اجرای پژوهش توزيع و اطالعات تماس برای افراد 

های افسردگي كه م و نشانهئمتقاضي شركت در پژوهش با توجه به عال

نفر برای شركت در  412در فراخوان اعالم شده بود، ارائه گرديد. 

مورد لیه درژوهش تماس گرفتند. بعد از تماس و دريافت اطالعات اوّپ

ها، لینك پرسشنامه افسردگي بك در پرس الين در اختیار حاالت و نشانه

پاسخ گويند.  ها قرار گرفت تا با مراجعه به لینك مربوطه، پرسشنامه راآن

اب توجه به احتمال وقوع اثر رگرسیون در اثر انتخپس از پاسخگويي، با

 20ها بین افراد دارای افسردگي شديد و باال، افرادی كه دامنه نمرات آن

ال خودكشي در ؤ)در سطح متوسط و باالتر( بود و در پاسخ به س 34تا 

پرسشنامه بك، اقدام به خودكشي يا تمايل به خودكشي نداشتند، و 

نفر طي تماس تلفني برای  150نفر بود، انتخاب شدند.  150تعدادشان 

 Structured Clinicalی بالیني ساختاريافته )جام مصاحبهان
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Interview for DSM-5 Disorders (SCID-5-CV)،)  توسط دو

سال سابقه كار  10تا   8ارشد  با شناس دارای مدرك كارشناسيروان

شناختي، مصاحبه در يك مركز درمان و مشاوره روان مصاحبه و درمان،

 20زن افسرده، با احتساب  80نفر،  150شدند. پس از مصاحبه از میان 

بر مبتني گیریبه روش نمونهنفر برای هر يك از چهار گروه پژوهش، 

كشي( در روش تصادفي ساده )قرعههای ورود انتخاب و سپس بهمالك

 استفاده براساسبرای تعیین حجم نمونه، چهار گروه قرار داده شدند. 

 بك پرسشنامه طريق از شدهسنجش افسردگي معیار انحراف متوسط از

 95بود، در سطح اطمینان  14/6برابر با كه  [31،30] قبلي مطالعه دو در

برابر  Z)مقدار  90(، توان آزمون برابر با 96/1برابر با  Zدرصد )مقدار 

در فرمول( برابر  dانتظار )مقدار ( و مقدار حداقل اختالف مورد28/1با 

نفر  20داد نفر برآورد گرديد. تع 20، تعداد نمونه برای هر گروه 55/2با 

ی مطالعه، در نظر گرفته شد يند اجراتوجه به ريزش احتمالي در فرآبا

قبول كمتر نشود. فرمول صورت ريزش، تعداد نمونه از تعداد قابلتا در

 :شده به شرح زير بوداستفاده

n =  
𝟐𝝈𝟐(𝒁

𝟏−
𝜶
𝟐

 + 𝒁𝟏−𝜷)

𝟐

𝒅𝟐
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيري پژوهش حاضرفلوچارت نمونه -1شكل شماره 

 

پس از اتمام . ارائه شده است 1گیری در شكل شماره فلوچارت نمونه

نفر از گروه  1ذيرش و تعهد، نفر از گروه كنترل و گروه پ 3پژوهش، 

نگر، دچار نفر از گروه پذيرش و تعهد مثبت 2نگر و درماني مثبتروان

اشاره از نظر تعداد نمونه به های موردترتیب گروهريزش شدند كه به

شامل اعالم رضايت  ،نفر تقلیل يافتند. معیارهای ورود 18و  19، 17، 17

سال، عدم  45تا  18برای شركت در پژوهش، قرار داشتن در رده سني 

ی بك و ال خودكشي پرسشنامهؤاس پاسخ به ساساحتمال خودكشي بر

ی بالیني، حداقل تحصیالت ديپلم، عدم قرارداشتن تحت مصاحبه

م و ئپزشكي، وجود عالشناختي يا روانهای موازی رواندرمان

الیني، اساس مصاحبه بدگي برهای الزم و كافي برای تشخیص افسرنشانه

ثیرگذار أشكي حاد يا مزمن تپزشناختي يا روانعدم ابتال به اختالل روان

عدم همكاری، عدم انجام  بر پژوهش و معیارهای خروج نیز شامل

جلسه در جلسات  2شده در جلسات و غیبت بیش از الیف ارائهتك

ها در ظات اخالقي شامل رازداری، استفاده دادهمالح .درماني بود

كنندگان دون ذكر نام، اختیار كامل مشاركتراستای اهداف پژوهش ب

رساني درمورد نتايج پژوهش برای انصراف از ادامه مطالعه، اطالع

صورت درخواست، كسب رضايت كتبي، دريافت كد اخالق در

(IR.IAU.KHUISF.REC.1398.22)  از كمیته اخالق، و آموزش

های گروه كنترل پس از اتمام درمان به شكل فشرده تحت يكي از درمان

 ها، از پرسشنامه زير استفاده شد.آوری دادهمنظور گردگانه بود. بهسه

ال و مقیاس ؤس 12با [ 32و همكاران ] مقیاس امیدواری توسط اسنايدر

( و با 8) ( تا كامالً موافق1) ای از كامالً مخالفدرجه 8پاسخگويي 

هاي اجتماعي  اعالم فراخوان در مراكز و شبكه
 شناختيمراكز درمان روان

برقراري تماس و تكميل پرسشنامه افسردگي بك 
 نفر 412در پرس آنالين= 

و فاقد ميل به  34تا  20انتخاب افراد داراي امتياز 
 نفر 150خودكشي= 

حذف افراد داراي افسردگي شديد و يا 
 نفر 262تمايل به خودكشي= 

انجام مصاحبه ساخت يافته براي بررسي اختالل 
 هاي ورود ديگرشناختي موازي و مالكهاي روان

موازي و  هاياختالدليل  حذف افراد به
 نفر 70هاي ورود= يا فقدان ديگر مالك

ورود براي  هايانتخاب نهايي افراد داراي مالك
 نفر 80هاي چهارگانه پژوهش= گمارش به گروه
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و معرفي شده  هتمركز بر سنجش تفكر عامل و تفكر راهبردی ساخت

در نوسان است و نمره  64تا  8ه از است. دامنه نمرات در اين پرسشنام

ان روايي ی امید بیشتر در فرد است. اسنايدر و همكاردهندهباالتر نشان

طريق را از يق تحلیل عاملي، روايي همگرای آنطرسازه اين مقیاس را از

وابسته به هدف و روايي  هایبررسي رابطه امتیازات امیدواری با فعالیت

امتیازات امیدواری با راهبردهای مقابله با  طريق رابطهرا از تمیزی آن

يید نموده و پايايي بازآزمايي اين مقیاس را بعد از أاسترس بررسي و ت

[. آلفای كرونباخ در 32اند ]گزارش كرده 85/0هفته برابر با  3

و ضريب پايايي  84/0تا  74/0های خارج از كشور در دامنه پژوهش

شده است. شهني يیالق و همكاران  شگزار 80/0 بازآزمايي آن برابر با

شواهدی از روايي و پايايي اين مطالعه در دانشجويان ايراني ارائه نموده 

 با اشاره به طیف ديگری از مطالعات آلفای كرونباخ بینپژوهشي و در 

را برای اين مقیاس  81/0و پايايي بازآزمايي برابر با  86/0تا  80/0

در مطالعه حاضر ونباخ مقیاس امیدواری [. آلفای كر33اند ]گزارش كرده

ر شناختي در كنادست آمد. پرسشنامه متغیرهای جمعیتبه 81/0برابر با 

 35تا  26سال،  25سن )در سه طبقه تا  پرسشنامه امید اسنايدر، شامل

ديپلم و سال و باالتر(، تحصیالت )در سه طبقه ديپلم، فوق 36سال و 

اقتصادی )در  - ، وضعیت اجتماعيلیسانس و دكتری(و فوق ،لیسانس

هل )در سه طبقه مجرد، أسه طبقه ضعیف، متوسط و خوب( و وضعیت ت

ها در آوری دادهپس از جمع هل، مطلقه و يا فوت همسر( بود.أمت

گروه كنندگان در تدادن تصادفي شركآزمون، و قراری پیشمرحله

پذيرش و تعهد، بر نگر، گروه درمان مبتنيدرمان پذيرش و تعهد مثبت

، درمان پذيرش و تعهد و يك گروه كنترل نگردرماني مثبتگروه روان

بار در لینشده برای اوّنگر براساس بسته تدوين و اعتبارسنجيمثبت

درماني بسته  با استفاده ازبر پذيرش و تعهد و درمان مبتني مطالعه حاضر،

 12طي [، 11-13ه ]يید قرار گرفتأتاعتبار آن در مطالعات قبلي مورد كه

نگر نیز با استفاده از بسته درماني درماني مثبتای و رواندقیقه 90جلسه 

طي  ،[25،24يید شده است ]أكه در مطالعات قبلي در ايران اعتبار آن ت

های الزم را دريافت كردند. گروه كنترل ای درماندقیقه 90جلسه  13

. ای دريافت نكردندهیچ مداخله ،در اين دوره در لیست انتظار بوده

اعتبارسنجي رقابتي بسته درمان پذيرش و  ،هدف اصلي مطالعه حاضر

يند راستای تصريح هدف مذكور، فرآدرنگر بوده است. تعهد مثبت

اختصار به اين شرح بود: ابتدا بر مبنای تحلیل شبكه لیه بهتدوين اوّ

( Attride-Stirlingمضامین قیاسي نظريه محور آترايد استرلینگ )

نگر درمان پذيرش و تعهد و درمان مثبت[، مضامین اصلي در دو 34]

كدگذاری و استخراج گرديد. برای اطمینان از روايي كدگذاری 

جداگانه طور شده را بهشده، سه كدگذار مستقل مضامین استخراجامانج

ن برای رويكرد پذيرش راستای ضرورت يا عدم ضرورت هر مضمودر

ين مرحله و ضريب روايي محتوايي در اكردند زيابي نگر ارهد مثبتو تع

ن حاصل از شبكه تحلیل دنبال آن مضامیآمد. بهدستبه 1برابر با 

های زيربنايي و سپس درمان، راستای تركیب محتوايي سازهمضامین، در

توسط پنل تخصصي شامل پنج متخصص روانشناس مسلط به محتوای 

نهايت با ضريب توافق صددرصدی، پنج در شد ودو درمان بررسي 

نگر )تلفیق پذيرش از درمان پذيرش مثبتبنیان نظری و درماني شامل 

 نگرنگر(، گسلش مثبتهای مثبت از درمان مثبتپذيرش و تعهد با هیجان

های مثبت از درمان )تلفیق گسلش از درمان پذيرش و تعهد با هیجان

آگاهي از درمان غرقگي )تلفیق ذهنبر آگاهي مبتنينگر(، ذهنمثبت

عنوان زمینه نگر(، خود بهپذيرش و تعهد با غرقگي از درمان مثبت

عنوان زمینه از درمان پذيرش و تعهد با خود به )تلفیقنگر مثبت

ورد، بر دستامبتني یهانگر( و ارزشهای مثبت از درمان مثبتهیجان

ها، اهداف و )تلفیق ارزشاهداف، معنا و روابط مثبت و عمل متعهدانه 

ن ورد، معنا و روابط مثبت( برای ورود به تدوياعمل متعهدانه با دست

ه بعدی فنون نگر حاصل شد. در مرحلبسته درماني پذيرش و تعهد مثبت

يك از پنج مضمون بنیادی و نهايي از متون درماني درماني الزم برای هر

ظر بر پژوهش شامل نظر پنل تخصصي ناتناسب تحتو به شد استخراج

لیه تدوين گرديد. در مرحله متخصصان روانشناسي، بسته درماني اوّ

تا  10شناختي با های روانشش داور مستقل متخصص درمان ،چهارم

و كردند لیه را داوری سال سابقه تدريس و درمان، بسته درماني اوّ 30

 91/0 ر بسته درماني پیشنهاد دادند. درنهايت ضريب توافقاصالحاتي د

بودن ساختار كلي بسته درماني، كفايت زماني جلسات، مورد مناسبدر

و چیدمان جلسات برای  يندآكفايت محتوايي و درماني و كفايت فر

دست آمد. پس از اين مرحله طي يك مطالعه مقدماتي شش داور به

نگر بر روی شش نفر از لیه بسته درماني پذيرش و تعهد مثبتاعتبار اوّ

های ورود )اين شش نفر ارتباطي به نمونه ده دارای مالكزنان افسر

صورت فشرده طي چهار هفته در به ؛ندارد( ،نفر بود 80اصلي كه شامل 

مطالعه قرار گرفت. آزمون موردآزمون و پسگروهي پیشقالب طرح تك

نتیجه مطالعه پايلوت حاكي از آن بود كه اجرای مقدماتي و فشرده بسته 

كاهش معنادار افسردگي و افزايش امیدواری در زنان درماني موجب 

 يند اعتبارآزماييآافسرده شده است. با اتمام اين مرحله، مطالعه وارد فر

نگر با درمان پذيرش و تعهد و رقابتي درمان پذيرش و تعهد مثبت

از اتمام جلسات  پسنگر در مطالعه حاضر گرديد. درماني مثبتروان

گروه به  سهبرای هر  فاصله دو ماه بعد، پیگیری و با آزمونپس ،درماني
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دلیل احتمال دخالت شده در اين مطالعه بههای ارائهدرمان اجرا در آمد.

توسط يك  تلف در نتايج مطالعه،ختجربه، مهارت و دانش درمانگران م

درماني و دارای سال كار 8نفر دانشجوی دكتری روانشناسي با سابقه 

گذار اين درمان طي يك درمان پذيرش و تعهد از بنیانرای نامه اجاعتبار

-المللي در آلمان و همچنین دارای اعتبارنامه درمان شناختيدوره بین

-های شناختينگر )درمان پذيرش و تعهد موج سوم درمانرفتاری مثبت

رفتاری است( از خارج كشور اجرا شد. با توجه به ارائه جلسات درماني 

ات در مطالعات قبلي، در ادامه نگر به كرّان مثبتپذيرش و تعهد و درم

برای درمان  و شرح مختصر هر جلسه درمانعناوين جلسات فقط 

 است. ارائه شده 1شماره  در جدول نگرپذيرش و تعهد مثبت

 

 نگرخالصه جلسات درمان پذيرش و تعهد مثبت -1جدول شماره 
 شرح اختصاری جلسه جلسه

 لاوّ
ی زندگي مراجع جهت شدن قصهموزش و تعداد جلسات آموزشي، جوياآشنايي اعضای گروه با يكديگر و معرفي و بیان قوانین و اصول حاكم بر گروه، آشنايي با چهارچوب آ

 نگربا مفاهیم درمان پذيرش و تعهد مثبتآزمون، تعیین اهداف درماني و ارتباط آن نگر، اجرای پیششناسي طبق رويكرد پذيرش و تعهد مثبتهای آسیبلفهؤسنجش م

 دوم
سازی آن برای مراجع و معرفي اجتناب های اجتنابي، و عادیهای حاصل از چنین تالشای، بحث پیرامون بیهودگي و هزينهنگر، معرفي اجتناب تجربهق مثبتايجاد درماندگي خال

 ه تكلیفای، ارائنوان جايگزيني برای اجتناب تجربهعذيرش بهنگر، رنج پاك و رنج ناپاك و معرفي تمايل و پای مثبتتجربه

 ه تكلیفنگر، ارائی گسلش مثبتی زندگي، شناسايي رويدادهای شخصي با هدف كار بر پذيرش و گسلش، مداخلهقصه بازبیني تكلیف، معرفي فصل دوم سوم

 ه تكلیفی غرقگي، ارائنگر، تجربهآگاهي مثبتآگاهي و مداخالت ذهناشي و نشخوارهای ذهني، معرفي ذهنتربازبیني تكلیف، تمايز خودارزيابي از توصیف، گسلش از دلیل چهارم

 ه تكلیفجانات مثبت )معرفي مثبت من(، ارائنگر، شروع كار بر هیی لیوان آب(، معرفي پذيرش و پذيرش مثبتبازبیني تكلیف، هیجانات مثبت در برابر هیجانات منفي )استعاره پنجم

 ششم
های منشي، تان به دنبال چه چیزی باشد؟(، شناسايي توانمندیخواهید زندگيها )تمرين ميی شطرنج(، معرفي ارزشعنوان زمینه )استعارهبررسي تكالیف، معرفي مفهوم خود به

 ه تكلیفئارا

 هفتم
های ها و اهداف، توانمندینما جهت شناسايي تفاوت ارزشی قطبهای منشي، استعارهتوانمندیبر مبتني یها)ارزش نگرهای مثبتنگر، ارزشآگاهي مثبتمرور تكالیف، ذهن

 ه تكلیفئنگر، ارای مثبتها و  اقدام پايبندانهبر ارزشمنشي مبتني

 هشتم
های ايجاد روابط مثبت، آموزش مهرباني، روزی زيبا با يكديگر، مثبت؛ بحث پیرامون چگونگي و راه كنندگان در اهمیت روابطنگر، توجیه شركتآگاهي مثبتبررسي تكالیف، ذهن

 ه تكلیفئای از زمان، پنج ساعت جادويي برای بهبود روابط، اراهديه

 نهم
جا هستم، چرا حاال و من اينآگاهي شفقت و مهرباني به ديگران، معرفي معنا و اهمیت آن در زندگي و شكوفايي )فعالیت چرا ی قرص جادويي، ذهنمرور تكالیف، معرفي استعاره

 ی تكلیفهئم؟ فعالیت پرسشگری سقراطي، ارامن بر چه چیزی باور دار

 دهم
ی هئشود، اراشود، در ديگری گشوده ميبیني، تمرين وقتي دری بسته مي، امید و خوشREACH، شناسايي اهمیت هیجانات مثبت، بخشش و گذشت، تمرين بررسي تكالیف

 تكلیف

 يازدهم
ی مسافران در اتوبوس، تكمیل ، مديريت موانع پايبندی )استعارهجهت رسیدن به موفقیت SMARTها، تكنیك شناسايي اهمیت دستاورد، دستاورد در مسیر ارزشبررسي تكالیف، 

 تكلیف هئصورت گروهي، ارای چگونگي انجام بهمندانه در گروه و بحث دربارههدففرم اقدام 

 دوازدهم
ی آزمون، صحبت پیرامون زمان و نحوهها و راهبردهای سازگار با پروتكل درمان انجام پسكردن موانع تمايل، بازبیني تكنیك، پردازش واكنش به درمان، خالصهبررسي تكالیف

 انجام پیگیری

 

 

های طريق تحلیل واريانس اندازههش ازهای حاصل از اجرای پژوداده

 SPSSافزار بي بونفروني و با استفاده از نرمآزمون تعقیشده و تكرار

 . ندتحلیل گرديد 26نسخه 

 نتايج

های چهارگانه پژوهش از نظر سن، گروه 2در جدول شماره 

هل ازطريق أتحصیالت، وضعیت اقتصادی و اجتماعي و وضعیت ت

ها در متغیرهای مقايسه قرار گرفتند و بین آنآزمون كای دو، مورد

میانگین  3در جدول شماره اشاره تفاوت معناداری به دست نیامد. مورد

های ورود اصلي عنوان يكي از مالكمعیار نمرات افسردگي به و انحراف

طور به مطالعه به تفكیك هر يك از چهار گروه ارائه شده است. همان

ن چهار گروه از نظر سطح شود، بیمشاهده مي 3كه در جدول شماره 

 (.P>05/0غاز مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد )در آافسردگي 
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 شناختيهاي چهارگانه پژوهش در متغيرهاي جمعيتتوزيع فراواني و درصد فراواني گروه -2جدول شماره 

 متغیر
 گروه كنترل

درماني روان
 نگرمثبت

درمان پذيرش 
 و تعهد

درمان پذيرش و 
 نگرتعهد مثبت

دو  مقدار كای
 )معناداری(

 (درصدفراواني )

 سن

 (30/33) 6 (85/36) 7 (53) 9 (40/29) 5 سال 25تا 

46/60 
(46/0=P) 

 (80/27) 5 (30/26) 5 (50/23) 4 (20/41) 7 سال 35تا  26

 (90/38) 7 (85/36) 7 (50/23) 4 (40/29) 5 سال و باالتر 36
 18 19 17 17 مجموع

 تحصیالت

 (70/16) 3 (30/26) 5 (40/29) 5 (60/17) 3 ديپلم
77/3 

(93/0=P) 
 (10/61) 11 (90/27) 11 (90/52) 9 (60/70) 12 ديپلم و لیسانسفوق
 (20/22) 4 (80/15) 3 (70/17) 3 (80/11) 2 لیسانس و دكتریفوق

 18 19 17 17 مجموع

وضعیت 
-اجتماعي
 اقتصادی

 (70/16) 3 (21) 4 (90/5) 1 (50/23) 4 ضعیف
68/13 

(32/0=P) 
 (50/55) 10 (58) 11 (70/64) 11 (53) 9 متوسط
 (80/27) 5 (21) 4 (40/29) 5 (50/23) 4 خوب
 18 19 17 17 مجموع

وضعیت 
 هلأت

 (20/22) 4 (10/42) 8 (80/58) 10 (20/41) 7 مجرد
39/10 

(32/0=P) 
 (10/61) 11 (10/42) 8 (30/35) 6 (90/52) 9 هلأمت

 (70/16) 3 (80/15) 3 (90/5) 1 (90/5) 1 مطلقه يا فوت همسر
 18 19 17 17 مجموع

 
 هاي پژوهش در بدو ورود به مطالعهگروه افسردگي ميانگين و انحراف معيار -3جدول شماره 

 آزمون تحلیل واريانس انحراف معیار میانگین متغیر

 افسردگي

 85/3 29/25 گروه كنترل )گواه(
82/1=F 

15/0=P 
 20/5 53/26 نگردرماني مثبتگروه روان

 32/4 16/25 گروه درمان پذيرش و تعهد
 62/3 08/28 نگرگروه پذيرش و تعهد مثبت

 
 هاي پژوهش در سه مرحله زمانيميانگين و انحراف استاندارد متغير اميدواري در گروه -4جدول شماره 

 زمان
 نگردرماني مثبتگروه روان گروه كنترل )گواه(

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار  میانگین
 85/5 70/27 34/5 53/27 آزمون پیش
 49/2 70/42 34/5 18/28 آزمونپس

 59/2 12/39 66/3 53/33 پیگیری
 نگرگروه پذيرش و تعهد مثبت گروه درمان پذيرش و تعهد -
 55/4 44/30 57/5 68/27 آزمونپیش
 05/2 11/42 34/3 37/37 آزمونپس

 72/2 67/42 05/2 26/38 پیگیری

های برای گروهامیدواری  میانگین و انحراف معیار 4در جدول شماره 

كه در چنانارائه شده است.  مرحله پژوهش سهآزمايش و كنترل در 

 سهدر امیدواری  شود، میانگین و انحراف معیارديده مي 4جدول شماره 

حاكي از آن است كه در سه درمان مطالعه حاضر در مرحله پژوهش 

آزمون و پیگیری تغییرات چشمگیرتری نسبت به گروه كنترل مراحل پس

 شدههای تكرارواريانس اندازهپیش از اجرای تحلیل تجربه شده است. 

، ويلك-طريق آزمون شاپیرواز هابودن توزيع دادهبر بررسي نرمالعالوه

آزمون  ( بود.P<05/0آزمون لوين حاكي از برابری واريانس خطا )
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در امیدواری نشان داد كه اين فرض كرويت ماكلي در باب پیش

رض فبه جای رديف رعايت پیش براينانشده، بنفرض رعايت پیش

است.  گیزر در گزارش نتايج ارائه شده هاوس كرويت، رديف گرين

 هافرضپس از بررسي پیششده های تكراراندازهنتايج تحلیل واريانس 

 ارائه شده است.  5در جدول شماره 

 شده )مكرر( براي اميدواري گيري تكرارنتايج تحليل واريانس اندازه -5جدول شماره 

 منبع اثر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 معناداری Fضريب
مجذور سهمي 

 اتا
توان 
 آزمون

 گروهي درون
 1 78/0 001/0 33/232 05/2887 53/1 51/4422 زمان

 1 44/0 001/0 57/17 35/218 60/4 42/1003 گروه×زمانتعامل 
 - - - - 43/12 63/102 36/1275 خطا

 گروهيبین
 1 52/0 001/0 26/24 78/720 3 36/2162 گروه
 - - - - 71/29 67 84/1990 خطا

 

واريانس تحلیل شود، نتايج مشاهده مي 5كه در جدول شماره ورطهمان

، P<01/0حاكي از آن است كه در عامل زمان ) های تكرارشدهاندازه

33/232=F( گروه ،)01/0>P ،26/24=Fآزمون، ( و تعامل زمان )پیش

نگر، درمان آزمون و پیگیری( و گروه )درمان پذيرش و تعهد مثبتپس

نگر و گروه كنترل( در امیدواری درماني مثبتروان پذيرش و تعهد،

(01/0>P ،57/17=F .تفاوت معناداری وجود دارد )اثر معناداری 

 سه طول در امیدواری نمره تغییرات روند كه معناستاين به تعاملي

آزمون نتايج  ،6در جدول شماره . است متفاوت گروه سه بین زمان

های پژوهش در مرحله به دو گروهتعقیبي بونفروني برای مقايسه دو 

  آزمون و پیگیری ارائه شده است. پس

 آزمون و پيگيري اميدواريهاي پژوهش در مرحله پسنتايج آزمون بونفروني براي مقايسه دو به دو گروه -6جدول شماره 

 هاتفاوت میانگین گروه موردمقايسه گروه مبنا رديف
خطای 
 استاندارد

 معناداری

 آزمونمرحله پس
 001/0 10/1 -48/14 نگردرماني مثبتگروه روان گروه كنترل )گواه( 1
 001/0 07/1 -15/9 گروه پذيرش و تعهد  گروه كنترل )گواه( 2
 001/0 10/1 -12/13 نگرگروه پذيرش و تعهد مثبت گروه كنترل )گواه( 3
 001/0 07/1 33/5 تعهدگروه پذيرش و  نگردرماني مثبتگروه روان 4
 1 10/1 36/1 نگرگروه پذيرش و تعهد مثبت نگردرماني مثبتگروه روان 5
 003/0 07/1 -97/3 نگرگروه پذيرش و تعهد مثبت گروه پذيرش و تعهد 6

 مرحله پیگیری
 001/0 87/0 -55/5 نگردرماني مثبتگروه روان گروه كنترل )گواه( 1
 001/0 85/0 -70/4 گروه پذيرش و تعهد گروه كنترل )گواه( 2
 001/0 88/0 -48/8 نگرگروه پذيرش و تعهد مثبت گروه كنترل )گواه( 3
 1 85/0 85/0 گروه پذيرش و تعهد نگردرماني مثبتگروه روان 4
 008/0 88/0 -94/2 نگرگروه پذيرش و تعهد مثبت نگردرماني مثبتگروه روان 5
 001/0 85/0 -79/3 نگرگروه پذيرش و تعهد مثبت گروه پذيرش و تعهد 6

 

امیدواری در  زمینهدرشود، مشاهده مي 6طور كه در جدول شماره همان

نگر، درمان پذيرش و آزمون بین درمان پذيرش و تعهد مثبتمرحله پس

نگر درماني مثبتنگر با گروه كنترل و بین روانمثبت يدرمانتعهد و روان

نگر با درمان پذيرش و تعهد تفاوت درمان پذيرش و تعهد مثبتو 

نگر درماني مثبتلي بین دو درمان روان، و(P<01/0)معنادار وجود دارد 

نگر تفاوت معناداری وجود ندارد با درمان پذيرش و تعهد مثبت

(05/0<Pدر مرحله پیگیری، بین درمان پذيرش و تعهد مثبت .) ،نگر

نگر با گروه كنترل و بین مثبت يدرمانتعهد و رواندرمان پذيرش و 

نگر و درمان پذيرش درماني مثبتنگر با رواندرمان پذيرش و تعهد مثبت

، ولي بین دو درمان (P<01/0)و تعهد تفاوت معنادار وجود دارد 

نگر با درمان پذيرش و تعهد تفاوت معناداری وجود درماني مثبتروان

 (.P>05/0ندارد )
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 بحث

نگر، اثربخشي درمان پذيرش و تعهد مثبت ،نتايج مطالعه حاضر

نگر را بر افزايش امیدواری درماني مثبتدرمان پذيرش و تعهد و روان

آزمون، درمان پذيرش زنان افسرده نشان داد. در عین حال در مرحله پس

پذيرش و نگر نسبت به درمان درماني مثبتنگر و روانو تعهد مثبت

نگر نسبت به تعهد، و در مرحله پیگیری نیز درمان پذيرش و تعهد مثبت

ي باالتری را در اثربخش ،نگر و درمان پذيرش و تعهددرماني مثبتروان

زنان افسرده نشان دادند. نتايج اثربخشي سه درمان  امیدواری یارتقا

نگر مثبتدرماني نگر، درمان پذيرش و تعهد و روانپذيرش و تعهد مثبت

و [، لي 15پور و همكاران ][، قدم14مني ]ؤبا نتايج مطالعه داداشي و م

درمان خصوص اثربخشي [ در17زائو و همكاران ] [ و16همكاران ]

[ 22با نتايج مطالعات سانتوس و همكاران ] پذيرش و تعهد بر امیدواری

درماني خصوص اثربخشي روان[ در23كاران ]و مطالعه امونز و هم

دهد. طي نگر بر امیدواری و معنا در زندگي همسويي نشان ميمثبت

نگر و ای كه اثربخشي دو درمان مثبتگرفته، مطالعهجستجوهای انجام

درمان پذيرش و تعهد را بر امیدواری در زنان افسرده مورد مقايسه قرار 

در دسترس قرار نگرفت تا بتوان از همسويي نتايج مطالعه  ،داده باشد

بودن دلیل نوينن آورد. در عین حال بهحاضر با آن مطالعات سخن به میا

بار در اين لیننگر كه برای اوّبسته درمان تلفیقي پذيرش و تعهد مثبت

ها ای در راستای تطبیق يافتهمطالعه نتايج آن گزارش شده است، مطالعه

ترس قرار نگرفت. در تبیین اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر در دس

ر افزايش امیدواری، به نقشي كه فنون مختلف درماني اين نوع درمان د

گرفتن رويدادها و تجارب منفي و كاهش تمايل به اجتناب و ناديده

شناختي در برابر پذيری روانآور و افزايش توان و مهارت انعطافرنج

بايد توجه ويژه نمود.  ،كنندمي آور ايفاو تجارب رنجحضور رويدادها 

تعهد قرار گیرند،  كه زنان افسرده تحت درمان پذيرش وتا پیش از اين

كلي افراد افسرده، ولي طورطور مطلق و در تمام زنان يا بهیم بهياگر نگو

در بسیاری از افراد افسرده راهبرد مسلط و مرجح رفتاری و شناختي، 

افزا وقايع، رخدادها و رويدادهايي است كه جنبه منفي، غم اجتناب از

نوعي گريز اين اجتناب و به [.14-17آور دارند ]سأو ناامید كننده و ي

مدت رسد در كوتاهچه به نظر ميساز، اگراز حاالت و وقايع افسرده

[، ولي 13-15برای افراد درگیر با مشكالتي نظیر افسردگي مفید است ]

ناپذيری و پاسخ ثابت به وقايع و تداوم و تكرار به انعطافبه دلیل 

رويدادها منتهي شده و چون قادر نیست تا تغییری آشكار در سطح 

رفتاری و شناختي برای افراد ايجاد نمايد، ناامیدی و افسردگي را تشديد 

يند درمان پذيرش و تعهد، ابتدا پذيرش [. با شروع فرآ15،14كند ]مي

ا گريز از اين ارزيابي خود و وقايع و نه اجتناب يبدون قضاوت و 

سپس با  آرامي جايگزين اجتناب شده،حاالت و وقايع، به

های فردی در متن درمان، به شكلي های متمركز بر ارزشگذاریهدف

ن در برابر تواهای ثابت قبلي ميكه فراتر از واكنشمحسوس تجربه اين

های متفاوتي را تجربه واكنش وار، تجارب وحاالت و وقايع افسرده

شناختي و سپس پذيری رواناين روند ابتدا انعطافد. افت نمود، اتفاق مي

اما اثربخشي درمان كند. امید به تغییر حاالت خود را در زنان تقويت مي

نگر بر افزايش سطح امیدواری نیز از سازوكارهای مخصوص به مثبت

نگر از سازوكار بنیادی تمركز بر درماني مثبتكند. روانخود پیروی مي

های وجودی قوت و توانمندیها و نقاطها، عواطف، شناختهیجان

بديل برای ای بيهای مثبت، استفادهها و تقويت اين ظرفیتمثبت انسان

اكنون ديگر ترديدی  [.18-21كند ]درمان افراد از جمله زنان افسرده  مي

م و تبعات اين مشكل ئرده كه با عالای از افراد افسوجود ندارد كه دسته

های مثبت هیجاني، رفتاری، گريبان هستند، علیرغم وجود ظرفیتبهدست

جمله تمركز بر وقايع و هر دلیلي ازدر خود، بهشناختي و حتي سرشتي 

تفاوتي توجهي، بيهای منفي رواني و اجتماعي زندگي خود، با بيجنبه

كنند. پنجه نرم ميومثبت خود دستهای و ناتواني در تمركز بر ظرفیت

شناختي های منفي زندگي، تاريكي و تیرگي روانبر جنبه در تمركز

شناختي مثال را بر فضای زندگي روانحداقل حالتي است كه تسلطي بي

و امید دهد ميطريق افسردگي را افزايش كند و از اينافكن ميفرد سايه

نگر، [. با شروع درمان مثبت22]كند به حال و آينده را تضعیف مي

های هیجاني، رفتاری، شناختي و نقاط قوت مثبت فردی از پوشش جنبه

 تدريج خارج شده،و كدر حاصل از حاالت افسردگي به فضای تاريك

تغییرات حاالت خلقي  های مثبت،با تمرين تمركز و استفاده از اين جنبه

ت استفاده از راهبردهای نهايت توان و ظرفیشود و درمي و عاطفي آغاز

ظرفیتي، افزايش امیدواری را در  يابد. اين ارتقایعبور از موانع ارتقا مي

عنوان متغیری بسیار حیاتي برای ادامه زندگي با نیرو و زنان افسرده به

يافته ديگری كه در بحث و تبیین الزم آورد. نشاط باالتر به ارمغان مي

نگر باالتر درمان پذيرش و تعهد مثبتاست به آن توجه شود، اثربخشي 

نگر نسبت به درمان پذيرش و تعهد در مرحله درماني مثبتروانو 

نگر نسبت به آزمون و اثربخشي باالتر درمان پذيرش و تعهد مثبتپس

نگر و درمان پذيرش و تعهد بر افزايش امیدواری در درماني مثبتروان

درمان پذيرش و تعهد مرحله پیگیری است. برابری اثربخشي دو 

نگر بر افزايش امیدواری در مرحله درماني مثبتنگر و روانمثبت

نگر نسبت به آزمون و اثربخشي باالتر درمان پذيرش و تعهد مثبتپس
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زيادی به متغیر  نگر و درمان پذيرش و تعهد، تا حدّدرماني مثبتروان

ظ ماهیت و وابسته كه امیدواری است، مربوط است. امیدواری از لحا

محتوا و همچنین از نظر تحول تاريخي اين مفهوم، يك متغیر بسیار 

[. به اين معني كه اين متغیر يكي 6-8نگر است ]مطرح در جنبش مثبت

[. بنابراين طبیعي است كه 10های مثبت زندگي انسان است ]از ظرفیت

های مثبت زندگي كه در هر دو ها و جنبهتمركز بر تقويت ظرفیت

نگر وجود دارد، نگر و پذيرش و تعهد مثبتدرماني مثبترد روانرويك

آزمون بر افزايش اين متغیر در مرحله پستوانسته باشد اثری نیرومندتر 

را به  6)جدول  داشته باشد. از طرف ديگر، حداقل در مرحله پیگیری

كه نگاه  دهددقت نگاه كنید(، شواهد حاصل از اين مطالعه نشان مي

ي كید انجمن اكتشاف برای ادغام يا يكپارچگأتموردچندوجهي 

شناختي مشكالتي نظیر كه در تبیین روان[، مبني بر اين27درماني ]روان

نگرتر، نظیر اين واقعیت كه در ايجاد و يا تشديد افسردگي نگاه جامع

ای و هم عدم توجه به مشكالتي نظیر افسردگي هم اجتناب تجربه

تواند نگاه طور همزمان ميخود و زندگي به های مثبتتجارب و ظرفیت

رسد به و رويكرد كارآمدتری در رفع مشكالت انسان باشد. به نظر مي

همین دلیل بوده كه در مطالعه حاضر نیز در مرحله پیگیری درمان 

نگر با تمركز موازی و يا در مواردی همزمان بر پذيرش و تعهد مثبت

شناختي و تقويت پذيری روانناای و انعطافكاهش اجتناب تجربه

درماني ای متنوع مثبت خود، نسبت به روانهتمركز و استفاده از ظرفیت

نگر و درمان پذيرش و تعهد، اثربخشي نیرومندتری را نشان داده مثبت

های پژوهش حاضر كه شامل: در پايان نیز با توجه به محدوديت است.

طريق تر آن ازسنجش امید از طريق پرسشنامه و نه سنجش عمیق

طور خاص ، تمركز پژوهش بر زنان افسرده بههايي نظیر مصاحبهروش

و اين واقعیت كه نتايج مطالعه حاضر از اثربخشي نسبي باالتر درمان 

بار لینه درمان پذيرش و تعهد برای اوّنگر نسبت بپذيرش و تعهد مثبت

م افراطي تا از تعمی برايناآيد، و بناست كه در اين مطالعه به دست مي

های الزم به پژوهشگران و زمان تكرار مطالعه اجتناب شود، احتیاط

اشاره، های موردشود. برای رفع محدوديتخوانندگان توصیه مي

شود در مطالعات آينده درصورت امكان از مصاحبه در كنار پیشنهاد مي

از گروه نمونه و  گردد پرسشنامه برای سنجش متغیر امیدواری، استفاده

هم مردان افسرده در شهرهای مردان و تكرار مطالعه هم بر روی زنان و 

 بهره برده شود. مختلف 

 گیرینتیجه

نگر، نتايج مطالعه حاضر اثربخشي درمان پذيرش و تعهد مثبت

نگر را بر افزايش امیدواری درماني مثبتدرمان پذيرش و تعهد و روان

نگر درمان پذيرش و تعهد مثبتزنان افسرده و همچنین اثربخشي باالتر 

نگر نسبت به درمان پذيرش و تعهد در مرحله درماني مثبت و روان

نگر آزمون، و درنهايت اثربخشي باالتر درمان پذيرش و تعهد مثبتپس

نگر و درمان پذيرش و درماني مثبترا در مرحله پیگیری نسبت به روان

ل طبیعي است كه استفاده در درجه اوّ مستند نمود. لیه تعهد به صورت اوّ

نگر، درمان پذيرش و تعهد و از هر سه درمان پذيرش و تعهد مثبت

ای است كه درمانگران نگر بر افزايش امیدواری نتیجهدرماني مثبتروان

نظر قرار دهند. توانند مدشناختي زنان افسرده ميدر مراكز درمان روان

ر، درمانگران از نظر اولويت های مطالعه حاضفراتر از آن مطابق با يافته

درماني نگر، روانفاده از درمان پذيرش و تعهد مثبتتوانند استمي

نگر و سپس درمان پذيرش و تعهد را برای درمان زنان افسرده كه مثبت

 مدنظر قرار دهند.  ،ین استها پايسطح امیدواری آن

 تشكر و قدرداني

كنندگان در پژوهش كه با حضور و وسیله از تمامي شركتبدين

مطالعه شدند، تشكر و قدرداني  ساز اجرای اينمشاركت خود زمینه

.شودمي
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