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Abstract
Background and Objectives: Patients' psychological characteristics can affect how they deal with
cardiovascular problems, and any intervention that can improve their mental state will lead to a better
response to the disease. The aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance and
commitment therapy and schema therapy on resilience among patients with cardiovascular diseases.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design,
including two experimental groups and an unbalanced control group. Participants included 45 patients with
cardiovascular diseases who were referred to the Nuclear Medicine Center for diagnostic examinations and
cardiac scans in 2017 in Tehran. Participants were selected via convenience sampling method and were
randomly assigned to three groups, each including 15 participants: the commitment training group, schema
therapy training group, and the control group. Data were collected via Connor-Davidson resilience
questionnaire. After performing the pretest for all three groups, the experimental groups underwent
therapeutic intervention in 12 sessions using the commitment and acceptance therapy protocol and the
schema therapy protocol in 10 sessions. After the intervention, a posttest was performed in all three groups.
Data were analyzed using SPSS software version 21 statistical using descriptive tests and multivariate
analysis of covariance.
Results: Among the participants in the study in the schema therapy group, 9 (60%) were female, and 6
(40%) were male, in the treatment group based on commitment and acceptance, 8 (53%) were female, and 7
(47%) were male. In the control group, 5 (33%) were female, and 10 (67%) were male. In the schema
therapy experimental group, the mean (SD) resilience score in the pretest increased from 43.8 (20.4) to 58.5
(23.9) in the posttest (P=0.003). In the experimental group based on commitment and acceptance treatment,
the mean (SD) resilience score increased from 43.7 (20.3) in the pretest to 84.5 (22.8) in the posttest
(P=0.002). No significant changes were seen in the control group.
Conclusion: The study showed that both commitment and acceptance therapy interventions and schema
therapy training effectively increased resilience of individuals with cardiovascular problems, but the
effectiveness of commitment and acceptance therapy was more significant than schema therapy education.
Keywords: Acceptance and commitment therapy; Resilience; Schema therapy.

Introduction
Cardiovascular diseases are the leading cause
of mortality and disability and lead to 46% of
total mortality and 23-20% of disease burden

in Iran (1). One of the psychological factors
that can be involved in the severity of the
cardiovascular disease is resilience. People
with high resilience adapt more quickly, plan
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for long-term goals, recover faster in the face
of injury, and become less anxious (2). One of
the interventions that can help improve mental
health among patients is acceptance and
commitment therapy. Acceptance and
commitment therapy uses acceptance
processes, mindfulness, and values to create
psychological flexibility, and this ability
means acting on values in the presence of
unwanted thoughts and feelings and bodily
sensitivities (3, 4). This therapeutic approach
emphasizes pervasive consciousness, along
with openness to acceptance (5). Another
therapeutic approach designed to solve
chronic and complex problems is schema
therapy. Schema therapy is an evidence-based
therapy based on previous theories and
techniques and has integrated them into a
systematic treatment model (6). Schema
therapy has improved feelings of inferiority,
depressive disorder symptoms, positive
emotions,
social
interactions,
and
interpersonal communication. The aim of this
study was to compare the effectiveness of
acceptance and commitment therapy and
schema therapy on resilience among patients
with cardiovascular diseases.
Materials and methods
This quasi-experimental study was conducted
with a pretest-posttest design, including two
experimental groups and an unbalanced
control group. Participants included 45
patients with cardiovascular diseases who
were referred to the Nuclear Medicine Center
for diagnostic examinations and cardiac scans
in 2017 in Tehran. Participants were selected
via convenience sampling method and were
randomly assigned to three groups, each
including 15 participants: the commitment
training group, schema therapy training
group, and the control group. Data were
collected via Connor-Davidson resilience
questionnaire (7). After performing the pretest
for all three groups, the experimental groups
underwent therapeutic intervention in 12
sessions using the commitment and
acceptance therapy protocol and the schema
therapy protocol in 10 sessions. After the
intervention, a posttest was performed in all
three groups. Data were analyzed using SPSS
software version 21 statistical using
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descriptive tests and multivariate analysis of
covariance.
Results
Among the participants in the study in the
schema therapy group, 9 (60%) were female,
and 6 (40%) were male, in the treatment
group based on commitment and acceptance,
8 (53%) were female, and 7 (47%) were male.
In the control group, 5 (33%) were female,
and 10 (67%) were male. In the schema
therapy experimental group, the mean (SD)
resilience score in the pretest increased from
43.8 (20.4) to 58.5 (23.9) in the posttest
(P=0.003). In the experimental group based
on commitment and acceptance therapy, the
mean (SD) resilience score increased from
43.7 (20.3) in the pretest to 84.5 (22.8) in the
posttest (P=0.002). No significant changes
were seen in the control group.
Discussion
The study showed that schema therapy
effectively increased resilience among
patients with cardiovascular diseases, which
was consistent with previous studies (8, 9).
The ultimate goal of schema therapy is to
improve
early
maladaptive
schemas.
Modifying the structure and content of early
maladaptive schemas is necessary to prevent
the
recurrence
of
symptoms
(10).
Commitment and acceptance therapy also
increased resilience in people with
cardiovascular problems, consistent with
other studies (11, 12). Cardiovascular patients
could continue to live their everyday lives
despite difficult environmental conditions and
life problems by relying on the techniques
derived from this therapeutic approach. The
main goal of acceptance and commitment
therapy is to create psychological flexibility
while accepting the suffering that life
inevitably brings with it to have a meaningful
and rich life (13). The two main dimensions
of this treatment are acceptance of thoughts
and commitment to change behavior in the
direction of life values (14). Acceptance and
commitment-based treatment approaches
focus on accepting negative thoughts and
feelings, not changing thoughts and feelings.
Therefore, by reducing a person's focus on
negative thoughts, this approach may be
helpful for people with cardiovascular
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problems and promote their psychological
well-being. Acceptance and commitment
therapy has six central processes that lead to
psychological flexibility: acceptance, failure,
self as context, connection to the present,
values, and committed action. Acceptance and
commitment-based therapy has shown a
significant increase in the willingness to
participate in strenuous activities while
experiencing difficult emotions (15). In
connection with improving the resilience of
these patients, it can be said that the use of
techniques related to increasing the fault and
acceptance of the person in accepting
thoughts and feelings related to life and
accompanying these patients and focusing on
abilities for valuable movement during the
experience of emotions in situations.
Conclusion
The study showed that both commitment and
acceptance therapy interventions and schema
therapy training effectively increased
resilience of individuals with cardiovascular
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problems,
but
the
effectiveness
of
commitment and acceptance therapy was
more significant than schema therapy
education.
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چکیده
زمینه و هدف :خصوصیات روانشناختی بیماران می تواند بر نحوه مقابله با مشکالت قلبی عروقی تأثیر بگذارد و هر مداخلهای
که بتواند وضعیت روانی آنان را تحت تأثیر قرار داده و باعث بهبود آنها شود ،منجر به مقابله مطلوبتر آنها با بیماری خواهد شد.
هدف این پژوهش ،مقایسه میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر تابآوری افراد با مشکالت
قلبی-عروقی بود.
روش و مواد :روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون در قالب دو گروه آزمایش و یک گروه گواه
نامعادل بود .جامعه آماری شامل تمامی بیماران قلبی-عروقی مراجعه کننده به مرکز پزشکی هستهای در سال  1396در شهر
تهران بود که برای انجام معاینات تشخیصی و اسکن قلب مراجعه نمودند .تعداد  45نفر روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و
به صورت تصادفی در سه گروه  15نفری شامل گروه آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،گروه آموزش طرحواره درمانی و
گروه گواه جایگزین شدند .به منظور گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه تابآوری  Connor-Davidsonاستفاده شد .پس از
اجرای پیشآزمون برای هر سه گروه ،گروه های آزمایش با استفاده از پروتکل درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در  12جلسه و
پروتکل طرحواره درمانی در  10جلسه تحت مداخله درمانی قرار گرفتند .پس از مداخله ،پسآزمون از هر سه گروه به عمل آمد.
داده ها با استفاده از ترم افزار آماری  SPSS-21و با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و
تحلیل شد.
یافته ها :از بین افراد شرکت کننده در مطالعه در گروه طرحواره درمانی  )60%( 9نفر زن و  )40%( 6نفر مرد ،در گروه درمان
مبتنی بر تعهد و پذیرش  )53%( 8نفرزن و  )47%( 7نفر مرد و در گروه گواه  )33%( 5نفر زن و  )67%( 10نفر مرد بودند .در
گروه آزمایش طرحواره درمانی ،نمره تابآوری در پیش آزمون با میانگین (انحراف معیار) ( ،43/8 )20/4به ( 58/5 )23/9در پس
آزمون افزایش یافت ( .)P=0/003در گروه آزمایش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،نمره تابآوری با میانگین (انحراف معیار)
( 43/7 )20/3در پیشآزمون به ( 84/5 )22/8در پسآزمون افزایش یافت ( .)P=0/002در گروه گواه تغییرات معنی داری دیده
نشد.
نتیجه گیری :مطالعه نشان داد که هر دو مداخله درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و آموزش طرحواره درمانی بر افزایش تابآوری
افراد با مشکالت قلبی عروقی تأثیرگذار بود ،اما میزان اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بیشتر از آموزش طرحواره درمانی
بود.
واژگان کلیدی :تابآوری ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،طرحوارهدرمانی.
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مقدمه
بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی و منجر به  %46از کل مرگ و میر و  23%-20از بار بیماری ها در
ایران است ( .)1بیماری های قلبی عروقی با مرگ و میر باال و مخارج بهداشتی هنگفتی همراه است ( 2و  .)3نیمی از بیماران
در عرض پنج سال پس از تشخیص جان خود را از دست میدهند .هزینههای تخمینی بهداشت و درمان و بهرهوری از دست
رفته برای افراد دارای نارسایی قلبی در سال  2012در آمریکا 30٫7 ،میلیارد دالر بوده است( 4و  .)5تحقیقات تجربی نشان
میدهند که عوامل خطرساز روانی-اجتماعی مانند فقدان حمایت اجتماعی ،استرس شغلی و زندگی خانوادگی ،افسردگی،
اضطراب و خصومت به عنوان عوامل خطر ابتالء به بیماریهای قلبی-عروقی و بدتر شدن دوره بالینی و پیشآگهی این
بیماری است ( .)6همچنین خشم ،نگرانی و استرس سیستم گردش خون ،قلب ،غدد و کل سیستم عصبی را عمیقاً تحت
تأثیر قرار میدهد (.)7
یکی از عوامل روانشناختی که میتواند در میزان شدت بیماری قلبی-عروقی دخیل باشد ،تابآوری است .تابآوری به
صورت اطمینان فرد به تواناییهایش برای غلبه بر تنش ،داشتن تواناییهای مقابلهای ،حرمت خود ،ثبات عاطفی و
ویژگیهای فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش میدهد ظاهر میشود( .)8افراد با تابآوری باال سریعتر با
شرایط انطباق پیدا میکنند ،توانایی برنامهریزی برای اهداف بلندمدت را دارا میباشند ،در مواجهه با آسیب سریعتر بهبود
مییابند و کمتر مضطرب و پریشان میشوند .در مقابل ،افراد با تابآوری پایین در شرایط استرسزا به شیوهای انعطافناپذیر
و خشک عمل میکنند که منجر به رفتار ناسازگارانه میشود و به هنگام مواجهه با مشکالت ،مدت زمان بیشتری از استرس
رنج میبرند(.)9
مشکالت قلبی عروقی میتواند سالمت روان بیماران را تحت تأثیر قرار دهد و هر مداخلهای که بتواند وضعیت روانی آنان را
تحت تأثیر قرار داده و باعث بهبود آنها شود ،منجر به مقابله مطلوبتر آنها با بیماری خواهد شد ( .)10یکی از انواع مداخالتی
که میتواند به بهبود وضعیت روانی بیماران قلبی کمک کند ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTاست .این درمان
نوظهور ،رویکرد بسیار امیدوارکنندهای برای ترویج تغییر رفتار بهداشتی است ( .)11این رویکرد ،نتایج مثبتی را در
زمینههای متعددی مانند کاهش وزن یا ترک سیگار نشان داده است ( .)12درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از فرایندهای
پذیرش ،ذهنآگاهی و ارزشها برای ایجاد انعطافپذیری روانشناختی استفاده میکند و این توانایی به معنای انجام اقدام
مبتنی بر ارزشها در حضور افکار و احساسات ناخواسته و حساسیتهای بدنی است ( 13و  .)14این رویکرد درمانی بر
هوشیاری فراگیر ،همراه با گشودگی بر پذیرش تأکید میکند ،یعنی فرد بدون تالش برای کنترل افکار مربوط به بیماری ،به
افکار مرتبط با بیماری اجازه حضور در ذهن میدهد ( .)15هنگامی که این تجربیات یعنی افکار و احساسات با گشودگی
وپذیرش مشاهده شوند ،حتی دردناکترین آنها کمتر تهدیدکننده و قابل تحملتر به نظر میرسند و کنترلهای غیرمؤثر
کاهش مییابد( .)16هدف اصلی در مداخالت مبتنی بر پذیرش و تعهد ،ایجاد انعطافپذیری روانی است .در این رویکرد به
بیمار یاد داده میشود که هرگونه عملی جهت اجتناب یا کنترل این تجاربِ ذهنی ناخواسته بیاثر بوده یا اثر معکوس دارند و
باید تجارب را ،بدون هیچ گونه واکنشی جهت حذف آنها به طور کامل پذیرفت (.)17
رویکرد درمانی دیگری که برای حل مشکالت مزمن و سخت طراحی شده ،طرحواره درمانی ( )STاست .طرحواره درمانی،
یک درمان مبتنی بر شواهد است که بر روی نظریهها و تکنیکهای قبلی استوار است و آنها را در یک مدل درمان
سیستماتیک ادغام نموده است ( .)18طرحواره درمانی روش نوین و یکپارچهای است که عمدتاً براساس بسط و گسترش
مفاهیم و روشهای درمان شناختی-رفتاری کالسیک بنا شده است .این مدل به عمیقترین سطح شناخت پرداخته و
طرحوارههای ناسازگار اولیه را مورد هدف قرار میدهد و با بهرهگیری از راهبردهای شناختی ،هیجانی ،رفتاری و بینفردی
مراجعان را در غلبه بر طرحوارههای ناسازگار اولیه که مفهوم کلیدی در این رویکرد محسوب میشود ،یاری میدهد و هدف
اولیهی آن ،ایجاد آگاهی روانشناختی و افزایش کنترل آگاهانه بر طرحوارهها است و هدف نهایی آن نیز بهبود طرحوارهها و
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سبکهای مقابلهای است ( Biöte .)19و  Westenbergاثربخشی طرحواره درمانی را در بهبود احساس حقارت ،عالئم اختالل
افسردگی ،عواطف مثبت ،تعامالت اجتماعی و ارتباطات بین فردی نشان دادند (.)20
با توجه به آسیبهای روانشناختی مختلف ناشی از بیماریهای قلبی و شناسایی روشهای درمانی مؤثر برای کمک به
بیماران ،هدف این پژوهش ،مقایسه میزان اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و طرحواره درمانی بر بهبود تابآوری
افراد با مشکالت قلبی-عروقی بود.
روش و مواد
روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون در قالب دو گروه آزمایش و یک گروه گواه نامعادل بود.
در این طرح ،که از سه گروه (گروه آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،گروه آموزش طرحوارهدرمانی و گروه گواه)
تشکیل شده ،فرم پیشآزمون برای سه گروه اجرا و سپس فرم پس آزمون پس از اعمال مداخله در این پژوهش اجرا گردید.
جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه افراد دارای مشکالت قلبی-عروقی مراجعهکننده به مرکز پزشکی هستهای در
سال  1396در شهر تهران به تعداد  3548بود .تعداد نمونه بر اساس اندازه اثر  ،0/25آلفای  0/05و توان  0/80در دو گروه،
حداقل تعداد نمونه برای دست یابی به توان مورد نظر 15 ،نفر در هر گروه به دست آمد .تعداد  45نفر از بیماران به شیوه
نمونهگیری در دسترس انتخاب و سپس به شیوهی تصادفی در سه گروه  15نفری شامل دو گروه آزمایش و یک گروه گواه
جایگزین شدند .معیارهای ورود به پژوهش ،شامل این موارد بود :افراد با مشکالت قلبی-عروقی در رده سنی  65-40سال
بود که به بیماری مزمن دیگ ری شامل بیماری جسمی و روانی و معلولیت ذهنی مبتال نبودند و داروی خاصی مصرف
نمی کردند و با ارزیابی های متخصص قلب شامل نوارقلب ،اکوکاردیوگرافی ،آنژیوگرافی ،سی تی اسکن و اسکن قلبی دارای
یک مشکل قلبی-عروقی بودند.
برای رعایت مالحظات اخالقی ،اهداف مطالعه برای مشارکت کنندگان توضیح داده شد و با رضایت آگاهانه در مطالعه
شرکت کردند .شرکت در مطالعه داوطلبانه بود و مشارکت کنندگان هر زمان که تمایل داشتند می توانستند از مطالعه
خارج شوند .اطالعات مشارکت کنندگان به صورت محرمانه باقی خواهد ماند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ها تاب
آوری  Connor-Davidsonجمع آوری شد.
پرسشنامه تابآوری :این پرسشنامه را )21( Connor & Davidsonبا مرور منابع پژوهشی  1979- 1991در حوزه
تابآوری تهیه کردند .بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در شش گروه ،جمعیت عمومی ،مراجعهکنندگان به
بخش مراقبتهای اولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران
استرس پس از سانحه انجام شده است .تهیهکنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک
افراد تابآور از غیرتابآور در گروههای بالینی و غیربالینی بوده و میتواند در موقعیتهای پژوهشی و بالینی مورد استفاده
قرار گیرد .پرسشنامه مذکور  25سوال دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کامالً نادرست) تا چهار (همیشه درست)
نمرهگذاری میشود .بنابراین طیف نمرات آزمون بین  0تا  100قرار دارد .نمرات باالتر بیانگر تاب آوری بیشتر مشارکت
کنندگان است ( .)21بحرینی و همکاران ( )22میزان آلفایکرونباخ را برای پرسشنامه تابآوری  0/82بدست آوردند ،لذا
این پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است .در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه تابآوری با محاسبه آلفای
کرونباخ  0/83بدست آمد ،که به لحاظ آماری قابل قبول است.
روش اجرای تحقیق در این پژوهش به این ترتیب بود که ابتدا از هر سه گروه پیشآزمون به عمل آمد .پس از آن درمان
مبتنی بر تعهد و پذیرش در  12جلسه ،هفتهای یک جلسه  120دقیقهای و طرحوارهدرمانی در  10جلسه هفتهای یک
جلسه  120دقیقهای ( )23آموزش داده شد .ضمن آنکه مشارکت کنندگان گروه گواه در این مدت هیچ گونه مداخلهای را
دریافت ننمودند ،پس از اجرای جلسات آموزشی از هر سه گروه پسآزمون گرفته شد.
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جدول شماره  -1برنامه و محتوای جلسات آموزش طرحوارهدرمانی
جلسات

محتوای جلسات

1

معرفی اعضا ،ایجاد انگیزه برای درمان ،تبیین هدف طرحوارهدرمانی و صورتبندی مشکالت مراجعان در قالب رویکرد طرحوارهدرمانی

2

تعریف طرحوارهدرمانی ،ناسازگار اولیه ،ویژگیهای طرحوارههای ناسازگار اولیه ،ریشههای تحولی طرحوارهها

3

معرفی حوزههای طرحواره ،شرح مختصر در مورد بیولوژی طرحوارههای ناسازگار اولیه ،توضیح در مورد عملکردهای طرحواره

4

آموزش راهکارهای برونریزی عواطف سرکوب شده

5

آموزش برقراری ارتباط سالم و گفتگوی خیالی

6

آموزش تصویرسازی ذهنی موقعیتهای مشکلآفرین و رویارویی با مشکلسازترین آنها

7

آموزش رابطهدرمانی ،رابطه با افراد مهم زندگی و نقش بازیکردن

8

آموزش تمرین رفتارهای سالم از طریق ایفا نقش و انجام تکالیف مرتبط با الگوهای رفتاری جدید

9

تعیین رفتارهای خاص به عنوان آماجهای احتمالی تغییر ،اولویتبندی رفتارها برای الگوشکنی ،آمادگی برای انجام الگوشکنی رفتار

10

مرور جلسات قبل به صورت اجمالی و تمرین راهکارهای یادگرفته شده
جدول شماره  -2برنامه و محتوای جلسات آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
محتوای جلسات

جلسات
1

معرفی اعضا ،تبیین درماندگی خالق ،کشف اهداف و تالشهای ناموفق ،کسب بینش نسبت به راهبردهای کنترل ناکارآمد

2

آموزش رابطه بین خلق و خوی و رفتار

3

آموزش رابطه بین خلق و خوی و رفتار

4

آموزش راهبردهایی برای گسلش و تغییر کالمی

5

سنجش توانایی درمانجو برای گسلش از افکار و احساسات بیمارساز و نشان دادن سایر راههای عملی برای پرورش گسلش

6

آموزش خود مفهومسازی و معرفی تمایز خود مفهومسازیشده در برابر خود مشاهدهگر

7

نشان دادن اهمیت ارزشها و ایجاد تمایل برای فعالسازی رفتاری

8

شناسایی عدم تطابق حوزههای زندگی با ارزشهای فرد و بکار بستن فعالسازی رفتاری و اهداف شخصی

9

کشف ارتباط بین اهداف ،فعالیتها و استحکام بخشیدن به عوامل تمایل و گسلش جهت دستیابی به اهداف رفتاری

10

تاکید بر مسائل مراجع ،متعهد کردن مراجع به فعالیتهای خاص و ارزشهای بزرگتر

11

پرداختن به نگرانیهای درمانجو در مورد خاتمه درمان و آمادگی برای مقابله با شکستهای احتمالی بعد از خاتمه درمان

12

منعکس کردن پیشرفت حاصل شده و اهداف پیوسته درمانجو ،مرور جلسات قبل به صورت اجمالی و تمرین راهکارهای یادگرفته شده

داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیل کواریانس چندمتغیری و نرم افزار آماری  SPSS-21تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
در گروه طرحواره درمانی  )60%( 9نفر زن و  )40%( 6نفر مرد ،در گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش  )%53( 8نفر زن و
 )%47( 7نفر مرد و در گروه گواه  )%33( 5نفر زن و  )%67( 10نفر مرد بودند .میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان
در گروه طرحواره درمانی ( ،55/3 )7/2گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ( 58/6 )6/2و گروه گواه ( 59/4 )4/0سال بود.
شغل  )47%( 7نفر در گروه طرحواره درمانی و  )53%( 8نفر در گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،آزاد و  )53%( 8نفر در
گروه گواه ،دولتی بود .اطالعات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در مطالعه در جدول شماره  3مشاهده می شود.
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جدول شماره  -3اطالعات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده
گروه آزمایش
طرحواره درمانی

گروه آزمایش درمان
مبتنی بر تعهد و پذیرش
(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

جنسیت

زن
مرد

(9 )60
(6 )40

(8 )53
(7 )47

(5 )33
(10 )67

شغل

دولتی

(5 )33

(3 )20

(8 )53

آزاد

(7 )47

(8 )53

(5 )33

بیکار

(3 )20

(4 )27

(2 )14

(درصد) تعداد

گروه گواه

جدول شماره  -4میانگین (انحراف معیار) نمرات تاب آوری سه گروه در پیش آزمون و پس آزمون
گروه

پیش آزمون
(انحراف معیار) میانگین

پس آزمون
(انحراف معیار) میانگین

طرحواره درمانی

(43/8 )20/4

(58/5 )23/9

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش

(43/7 )20/3

(84/5 )22/8

0/002

گواه

(40/3 )20/9

(39 )21/2

0/067

P
0/003

همان طور که در نتایج جدول شماره  3مشاهده میگردد در گروه آزمایش طرحواره درمانی ،نمره تابآوری در پیش آزمون با
میانگین (انحراف معیار) ( ،43/8 )20/4به ( 58/5 )23/9در پس آزمون افزایش یافت ( .)P=0/003در گروه آزمایش درمان
مبتنی بر تعهد و پذیرش ،نمره تابآوری با میانگین (انحراف معیار) ( 43/7 )20/3در پیشآزمون به ( 84/5 )22/8در
پسآزمون افزایش یافت ( .)P=0/002در گروه گواه ،پیشآزمون تابآوری دارای میانگین (انحراف معیار) (،40/3 )20/9
پسآزمون تابآوری دارای ( 39 )21/2بود .بنابراین ،مشارکت در جلسات طرحوارهدرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
باعث بهبود تابآوری در دو گروه آزمایش شده است ولی در گروه گواه ،تغییری حاصل نشده است.
بررسی نرمال بودن متغیر تابآوری در پیشآزمون-پسآزمون در هر سه گروه آزمون کلموگروف-اسمیرونوف انجام شد.
سطح معنیداری بزرگتر از مقدار خطا  0/05به دست آمد ( .)P>0/05بنابراین ،متغیر مذکور دارای توزیع نرمال میباشد.
آزمون لون برای آزمون همگنی واریانس های متغیر تابآوری انجام شد .سطح معنیداری نمرات تابآوری در پیشآزمون و
پسآزمون ،از سطح خطای  0/05بیشتر بود ( .)P>0/05بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که واریانس نمرات پیشآزمون و
پسآزمون متغیر تابآوری همگن(متجانس) هستند.
جدول شماره  -5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره روی میانگین نمرات پسآزمون تابآوری دو گروه آزمایش با کنترل
پیشآزمون در آموزش طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
متغیر

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجهآزادی

میانگین
مجذورات

F

P

مجذور
اتا

تابآوری

گروه

14169/983

2

7084/992

20/150

*0/001

0/496

خطا

14416/061

41

351/611

همان طور که در جـدول شماره  5مشاهده میشود با کنترل پیشآزمون ،اختالف معناداری بین میانگین نمرات گروههای
آزمایش (طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) و کنترل از لحاظ نمره تابآوری در پسآزمون وجود
دارد( P=0/001و  .)F=20/150بنابراین ،فرضیه معنادار نبودن اختالف میانگین سه گروه در پسآزمون پس از حذف
احتمالی پیشآزمون رد می شود .میزان تأثیر برابر با  0/496میباشد ،یعنی  %49/6شرکت در جلسات طرحوارهدرمانی و
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درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با کنترل نمره پیشآزمون ،باعث افزایش تابآوری در بیماران قلبی-عروقی شده است و بر
تابآوری در بیماران قلبی تأثیرگذار بودهاند.
جدول شماره  -6نتایج آزمون  LSDجهت مقایسه تأثیر جلسات طرحوارهدرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
تابآوری در بیماران قلبی-عروقی
پس آزمون متغیر

گروه ()J

گروه ()I

اختالف میانگین ()I-J

سطح معنی داری

حد پایین

حد باال

تاب آوری

*0/003

-42/7

-9/29

طرحواره درمانی

تعهد و پذیرش

-26

طرحواره درمانی

کنترل

19/47

*

0/023

تعهد و پذیرش

کنترل

45/47

*

0/001

2/76
28/76

36/17
62/17

با توجه به نتایج جدول شماره  ،6بین میزان تأثیر طرحوارهدرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تابآوری بیماران
قلبی تفاوت معناداری وجود دارد(چون مقدار سطح معنیداری از خطای  0/05کمتر شد) و میزان اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر تابآوری بیماران قلبی بیشتر از طرحوارهدرمانی بوده است.
بحث
مطالعه نشان داد در گروه آزمایش طرحواره درمانی ،نمره تابآوری در پیش آزمون با میانگین (انحراف معیار) (،43/8 )20/4
به ( 58/5 )23/9در پس آزمون افزایش یافت .در گروه آزمایش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش  ،نمره تابآوری با میانگین
(انحراف معیار) ( 43/7 )20/3در پیشآزمون به ( 84/5 )22/8در پسآزمون افزایش یافت .در گروه گواه تغییرات معنی داری
دیده نشد .میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تابآوری بیماران قلبی بیشتر از طرحوارهدرمانی بود.
مطالعه نشان داد طرحواره درمانی ،بر افزایش تابآوری افراد دارای مشکالت قلبی مؤثر بود .این یافته با نتایج مطالعات قبلی
از جمله پژوهشهای خداداد هتکهپشتی و همکاران ( )24و محمدی و همکاران ( )25همسو می باشد Atalay .و همکاران
( )26و  Calveteو همکاران ( )27معتقدند خلق و خوی نوروزگرایی یا عاطفهپذیری منفی یک عامل آسیبپذیری کلی یا
خلق و خوی آسیبپذیر است که میتواند منجر به شکلگیری طرحواره شود .وقتی که یک هیجان ناخوشایند نظیر غم،
خشم ،یا اضطراب فعال میشود ،ممکن است فرد با افکار و رفتارهای منفی به آن هیجان واکنش نشان دهد که میتواند
زیربنای آسیبپذیری در برابر انواع بیماریها باشد .هدف نهایی طرحوارهدرمانی ،بهبود طرحوارههای ناسازگار اولیه است .به
عقیده  Youngو همکاران ( ،)23تعدیل ساختار و محتوای طرحوارههای ناسازگار اولیه جهت پیشگیری از عود نشانهها
ضروری است .فنون شناختی مؤثر در این مداخله درمانی با محکزدن و به چالشکشیدن طرحوارهها و کاربست تکنیکهایی
مانند«بازتعریف شواهد تاییدکننده طرحواره ،برقراری رابطه بین جنبه سالم و جنبه طرحواره ،تدوین کارتهای آموزشی،
راهبردهای تجربی لمس احساسات» آگاهی و بینش بیماران را افزایش داده و آنان را رهنمون میسازد که طرحوارههای
شکل گرفته پیرامون بیماری قلبی-عروقی و توانمندی روانشناختیشان اغلب غلط و اغراقآمیز است .بنابراین ،ایجاد و توسعه
میزان سرسختی و تابآوری در بیماران بر سایر ابعاد زندگی نظیر عاطفی ،اجتماعی و فیزیکی تأثیر مستقیمی برجای
میگذارد و فرد میتواند در برابر موانع و مشکالت ناشی از بیماری بطور موفقیتآمیزی عمل کند و از این طریق امکان تعامل
سازنده با محیط و جامعه پیرامون را فراهم ساخت.
یک یافته دیگر مطالعه این بود که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش نیز ،موجب افزایش تابآوری افراد دارای مشکالت قلبی و
عروقی شد .این یافته با مطالعات مصباح و همکاران ( ،)28مقبل اصفهانی و حقایق ( )29و  Hughesو همکاران ( )30همسو
می باشد .در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد فرض بر این است که 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
کنترل بیتأثیر بوده و به طور متناقض منجر به تشدید احساسات ،هیجانات و افکار میشود که فرد در ابتدا سعی داشت از
آنها اجتناب کند ( .)31درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با توجه به اینکه در طول مداخله از مهارتهای ذهنآگاهی ،پذیرش
و گسلش شناختی برای افزایش انعطافپذیری روانشناختی استفاده میکند و نتیجه انعطافپذیری روانشناختی چیزی
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نیست جز افزایش توانایی بیماران برای ایجاد ارتباط باتجربهشان در زمان حال و آنچه در آن لحظه برای آنها امکانپذیر است
و به شیوهای عمل نمایند که منطبق با ارزشهای انتخابشده باشد .این تجربه در زمان حال به افراد کمک میکند تغییرات
را آنگونه که هست تجربه کنند ،نه آنگونه که ذهن میسازد .در واقع ،بیماران قلبی-عروقی با تکیه بر تکنیکهای برآمده از
این رویکرد درمانی و بهرهمندی از تابآوری باال میتوانند با وجود شرایط سخت محیطی و مشکالت زندگی به رشد طبیعی
خود ادامه دهند و به جای اجتناب از مشکالت ،با اتخاذ راهحلها و راهبردهای کارآمد با آنها مواجه شوند ،و با برقراری
تعامالت اجتماعی و ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،کفایت و شایستگی اجتماعی خود را تا سطح قابلتوجهی افزایش
دهند.
یافته های این پژوهش نشان داد که مداخالت روانشناختی از نوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی باعث
افزایش میزان تابآوری در بیماران قلبی-عروقی شده است اما بین این دو درمان تفاوت معناداری وجود دارد بطوری که
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بیشتر از طرحواره درمانی است .هدف اصلی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،
ایجاد انعطاف پذیری روانی در عین پذیرش رنجی است که زندگی ناچاراً با خود دارد تا فرد بتواند یک زندگی بامعنا و غنی
داشته باشد ( .)32دو بُعد اصلی در این درمان عبارتند از :پذیرش افکار و تعهد به تغییر رفتار در جهت ارزش های زندگی
( .)15رویکردهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پذیرش افکار و احساسات منفی تأکید دارد ،نه تغییر افکار و احساسات
و درنتیجه با کاهش تمرکز فرد روی افکار منفی اش ،این رویکرد ممکن است بتواند در موردافراد با مشکالت قلبی عروقی
مفید واقع شود و موجب ارتقای سالمت روان و بهزیستی روانشناختی در آنها شود .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شش
فرایند مرکزی دارد که به انعطاف پذیری روانشناختی منجر می شود این شش فرایند عبارتند از :پذیرش ،گسلش ،خود به
عنوان زمینه ،ارتباط با زمان حال ،ارزش ها و عمل متعهد .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افزایش معنی داری در تمایل به
مشارکت در فعالیت های دشوار و در عین حال تجربه هیجانات دشوار را نشان داده است .فرایندهای مرکزی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد به افراد می آموزد چگونه دست از بازداری فکر بردارند ،چگونه با افکار مزاحم آمیخته نشوند و باعث م یشود
فرد هیجانات نامطبوع را بیشتر تحمل کند (.)33
در ارتباط با بهبود تاب آوری این بیماران می توان گفت استفاده از تکنیک های مربوط به افزایش گسلش و پذیرش فرد در
پذیرش افکار و احساسات مرتبط با زندگی و همراهی با این بیماران و تمرکز بر توانمندی ها برای حرکت ارزشمند در طول
تجربه احساسات در موقعیت های سخت ناشی از این بیماری ،می تواند تبیین کننده این نتایج باشد .در این پژوهش ،هدف
کمک به فرد بود تا یک فکر ناشی از طرحوار ه ها را فقط به عنوان یک فکر تجربه کند و به جای پاسخ به آن ،به انجام آنچه
در زندگی بپردازد که برایش مهم و در راستای ارزش هایش است (.)29
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