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 میگرن به مبتال بیماران ناکامی تحمل بر  پذیرش و تعهد گروهی آموزش  اثربخشی

 

 

 رویا گودرزی مهر

 

 

 ()نویسنده مسئول ساریاسالمي ، واحد دانشگاه آزاد  ،كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

 

 

 

آموزش گروهی پژوهش تعيين تأثيرهدف  زمینه و هدف: چکیده:

 به مبتال بيماران ناکامی تحمل برروش درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد 

و جامعه روش پژوهشی آزمايشی  :ها روشمواد و   . بود ميگرن

 بابلميگرنی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر آماري شامل بيماران 

نفر بيمار در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند و  03بود. تعداد 

گروه و را قبل و بعد از مداخله تکميل  تحمل ناکامی تست نامهپرسش

 را طی مبتنی بر پذيرش و تعهدآزمايش، آموزش گروهی روش درمانی 

هفته دريافت کردند و گروه گواه اين  8اي در طی دقيقه 023جلسه  8

نشان داد که بين نمرات  نتايج: هايافتهآموزش را دريافت نکردند. 

آزمون گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل، تفاوت آزمون و پيشپس

نتايج پژوهش بيانگر  گیري:نتیجه (.>330/3Pمعناداري وجود دارد )

 تحمل افزايشروش درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد درمانی در  تأثير

نتايج همچنين نشان داد اثر درمان  بود. ميگرن به مبتال بيماران ناکامی

 در زمان پيگيري ماندگار بود.

 ميگرن ،تحمل ناکامی يرش و تعهد درمانی،پذ: کلمات کلیدي
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 قدمهم

و  طور همزمان با يکديگر پيوندبه هاي جسمینشانه شناختی وعوامل روان که است آن تنی، نيازمند روان اختالالت بروز و ظهور

هاي مزمن، بيشترين تأثير منفی را بر روند سالمت عمومی و (. از بين اين عوامل، بيماري2332، 0آرونانزديکی دائم داشته باشند )

هاي مزمن، عوارض باالي ناشی از بيماري، زمان ريکيفيت زندگی افراد دارند. علت اساسی اين موضوع، ميزات باالي شيوع بيما

 (. 2333، 2کرباشد )ها و درمان دراز مدت و ناکافی آن میافراد به اين بيماري يطوالنی ابتال

 يسردرد دارا گرچه(. 0032،قاسمی ،عابدي ،شاکه نيا ،امينی،بهروز)باشندیانواع سردرد م ينتر يعشا یو تنش يگرنیم يسردردها

، هاگن، )استونر باشند یم یتنش يسردردهاو  یميگرن يسردردها یآن در طب سرپاي یاست، اما دو نوع اصل یاشکال بسيار متنوع

با  ی،مکرر، ضربان يمغز است که همراه با سردردها ءناتوان کننده لاختال يک يگرن(. م 2332، 0چنسن، کاتساروا، ليپتون و شر

 يعدهد و در زنان شا یقرار م يررا تحت تأث يتاز جمع % 02حدود  يگرنکند. م یطرفه بروز م يکو عمدتاً  يدشدت متوسط تا شد

شده و شواهد  يلتبد یدر زندگ نندهناتوان ک يماريب ينبه هفتم يگرن(. امروزه م2333، 4ينتيا، استوارت و تپر)س تر از مردان است

را به شدت  یزندگ يفيتک يماريب ين(. ا2300، 2ينر، استونر و بيربکدارد)است يتثروتمند حکا يآن در کشورها يشترب يوعاز ش

 (. 2300، 6)بجوايکند را محدود و فرد را وادار به استراحت در بستر م يفرد ينو روابط ب یاجتماع هاي يتقرار داده، فعال يرتحت تاث

 2ينسکی)هاز با قوه می داند يابافتی حاد  يبی مرتبط با آسو تجربه عاطف ينداحساس ناخوشا يکالمللی درد، درد را  ينب انجمن    

يقراري، آشفتگی خواب، نقص در حرکت، کاهش اشتها، ب يگران،عدم کاهش درد شامل اضطراب، کاهش تعامل با د يج(. نتا2300،

  (.2332، 8 و اسکات ، فينک، هوت، ووجير، پپرميباشد)جونز يمراقبت بهداشتی و بستر يها ينههز يشزندگی، افزا يفيتک کاهش

)مانند تالش براي انجام  الفع ءاستفاده از راهبردهاي مقابله يکهمبتال به درد نشان داده در حال يمارانمطالعات انجام شده با ب

 رياست، استفاده از راهبردهاي مقابلهء غ یانطباق يج( داراي نتایبا وجود درد، عدم توجه به درد، استفاده از آرامش عضالن يفوظا
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 حتمالو ا یاضطراب، نگران ياد،ترس ز يدتر،شد یجسم یناتوان يشتر،( با درد بيتو محدود کردن فعال یوابستگ ينیفعال )فاجعه آفر

 (.0،2300، ساندهو، شنويهمراه است )شارما یافسردگ

برونی کم وبيش غلبه روبـرو مـی اکامی عبارت است از وضع يک ارگانيزم در برابر ارضاي يک نياز هنگامی که با مانع درونی يا ن    

شـود. همچنـين خود ناکامی و محروميت عبارت است از حالتی که در نتيجه ارضا نشدن يا احتياج پديد می آيد. افراد از نظر 

توان تحمل ناکامی بـا يکـديگر تفـاوت دارنـد. بعضـی هـا خيلی کم تحمل هستند و زود از پا در می آيند، اما بعضی ديگر بسيار پر

ها متفاوت است. افراد هيجانی يا  بايد توجّه داشت که تحمل افراد در برابـر ناکامی ها مقاوم می باشند. بنابراين و در برابر ناکامی

افـرادي کـه بـه سـادگی  (.0030)آقايوسـفی، عاطفی که طبيعتـی بـی قـرار دارنـد از افـراد خونسـرد و آرام آسـيب پذيرترند

ند، معموال حالتی را دارند که به آن کم بودن تحمل براي ناکامی می گويند يعنی به طور ساده آنها احساس مـی خشمگين می شو

کننـد کـه نبايـد دچـار ناکـامی، اذيت و رنج شوند. آنها نمی توانند مسايل را ساده بگيرند و اگر فکر کنند که موقعيتی غيرمنصفانه 

تحمل ناکامی عبارت است ازتوانايی  (.0030يب شوند، خيلـی عصـبانی می شوند )آقايوسـفی،است، مثال اگر براي خطاي جزيی تأد

 (.0030زيستی خود را از دست بدهد )بابارئيسـی و همکاران،-فرد در تحمل ناکامی بدون آنکه سازگاري روانی

هنگام مواجهه با شرايط يـا رويـدادهاي کـه  در، افرادي که از درجه باالتري از سالمت روانی برخوردارند، 2ساس نظر اليسبرا     

اين بدان معنی است که اين دسته  فلسفه تحمل را به کار می گيرند.، اهداف و ترجيهاتشان در تعارض است، بـا ارزش هـاي اساسی

ستيابی به اهداف تحمل را به عنوان وسيله در جهت د، از افراد زمانی که در شـرايط دشـوار و تـوام با ناکامی قرار می گيرند

ناکامی هنگامی پيش می آيد که شخص نتواند به هدف (. 0080)اليس،ترجمه فيروزبخت و عرفانی  مطلوبشان در پيش می گيرند

مطلوب برسد . علت آن موانع خاص يا نبودن اهداف مطلوب يا مناسب است. موانع ممکن است شامل موانع خارجی مانند جنگ ، 

هداف مطلوب شده ناکامی ببار ن، آتش و غيره باشد. همچنين نوسانات اقتصادي می تواند مانع نيل به اخشک سالی ، زلزله ، طوفا

کفايتی، باشد. ناتوانی در رسيدن به اهداف می تواند به . منبع ناکامی می تواند درونی جون عدم قابليت در انجام کارها و بیآورد

حمل ناکامی به قابليت فرد در نشان دادن مقاومت در کوشش با وجود ت .(0088احساس حقارت و خواري بيانجامد )کرمی، 
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تحمل ناکـامی قابليـت فـرد براي مقاومت دربرابر ( 0344) 0شکـست مکـرر و محيط خصومت آميز اشاره می کند. از نظر روزنوايگ

به شيوه هاي ناپسند رفتاري دست  ناکامی است، بدون اينکه در سازگاري روانشـناختی اشـکالی ايجـاد شود؛ يعنی بدون اينکه

اصطالح تحمل ناکامی اشاره دارد به ميزان فشار روانی که شخص می تواند تحمل کند قبل از اين که رفتارش از حالت  .بزند

يکپارچگی در آمده مختل گردد. بنابراين تحمل ناکامی اشاره دارد به قابليت فرد در نشان دادن مقاومت در کوشش عليرغم شکست 

آميز، بنابراين ضروري است که ناکامی حاصل از شکست در امتحان، از دست دادن مقام و موقعيت و غيره کرر و محيط خصوصيتم

 .(0088)کرمی،  را تحمل کنيم تا يکپارچگی شخصيت خود را ابقا کنيم

( پذيرش يا 0بنايی آن شامل: زيرپذيرش و تعهد درمانی، با درمان شناختی رفتاري سنتی متفاوت است. اصول  درمان مبتنی بر   

م با تمايل به عمل أ( عمل مبتنی بر ارزش يا تعهد تو2تمايل به تجربه درد يا ديگر رويدادهاي آشفته کننده بدون اقدام به مهار آنها 

در تعامل با هاي زبانی و فرايندهاي شناختی است که خواسته، است. روشيش از حذف تجارب ناپدار شخصی به عنوان اهداف معنی

شود. اين روش شامل تمرينات مبتنی بر مواجهه، به کارکرد سالم می اي که منجرهاي غيرکالمی به شيوهديگر وابستگی

پذيري روانی است، يعنی ايجاد (. هدف اصلی ايجاد انعطاف2330، 2والزهايی چون مراقبت ذهنی است )هاي زبانی و روشاستعاره

افکار، احساسات،  از اجتناب جهت صرفاً عملی تر باشد، نه اينکهمتناسب که هاي مختلفگزينه ينب در عملی انتخاب توانايی

 .(2338، 0فورمنشود ) تحميل فرد به درحقيقت يا ساز انجامآشفته ها يا تمايالتخاطره

 عملی به و بپذير را است ات شخصی کنترل از خارج آنچه :گيرد می اش اصلی پيام از را نامش تعهد و پذيرش بر مبتنی درمان   

 مورد روانی فرد در پذيرش شودسعی می ابتدا در اين درمان (.0030بهار،)محبت باش متعهد سازد، می غنی را ات زندگی که

 هرگونه عملی که شودآموخته می بيمار يابد. به کاهش نامؤثر کنترلی متقابالً اعمال و يابد ذهنی )افکار، احساسات( افزايش تجارب

 تجارب بايد )اين و شودها میآن تشديد موجب و دارد معکوس يا اثر است اثربی ناخواسته ذهنی تجارب اين کنترل يا اجتناب جهت

 حال لحظه در روانی فرد آگاهی بر دوم قدم طورکامل پذيرفت. درها(، بهآن حذف جهت بيرونی يا درونی واکنش گونه هيچ را بدون

فرد آموخته  به سوم مرحله يابد. درآگاهی می حال لحظه در خود و رفتار روانی، افکار حاالت تمام از فرد شود، يعنیافزوده می

                                                           
1 Rosenzweig 
2 Vallis 
3 Forman 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


709-139، ص 1931،  خرداد1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

 

 
www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

311 
 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

کند. چهارم  عمل تجارب اين از مستقل بتواند که نحوي سازد )جداسازي شناخت( به جدا ذهنی تجارب اين از را خود که شودمی

است.  ذهنش ساخته در خود براي فرد بودن( که قربانی )مانندشخصی  خودتجسمی داستان بر مفرط تمرکز کاهش براي تالش

 خاص اهداف رفتاري به ها راآن و سازد مشخص طور واضحبه و بشناسد را اصلی خود هاي شخصیارزش اينکه تا فرد به پنجم، کمک

 هاي مشخصارزش و اهداف به معطوف فعاليت متعهدانه يعنی عمل انگيزه جهت ها( در نهايت، ايجادسازي ارزشکند )روشن تبديل

 ،به حوادث )تروما( مرتبط کننده، وسواسی، افکارافسرده افکار توانندذهنی می ذهنی. اين تجارب تجارب پذيرش همراه به شده

 .(2338فورمن، )... باشند  ها وهراس

 پژوهشروش 

نفر بيمار در  03بود. تعداد  بابل اکز درمانی شهرميگرنی مراجعه کننده به مرروش پژوهشی آزمايشی و جامعه آماري شامل بيماران 

گروه آزمايش، آموزش و را قبل و بعد از مداخله تکميل  تحمل ناکامیآزمون نامه دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند و پرسش

 را دريافت نکردند.  هفته دريافت کردند و گروه گواه اين آموزش 8اي در طی دقيقه 023جلسه  8را طی  ACTگروهی روش درمانی 

 باشند. عنوان متغير وابسته میبه تحمل ناکامیعنوان متغير مستقل و ( بهACTدر اين پژوهش روش درمانی پذيرش و تعهد )

 آزمون تحمل ناکامی 

 شيوه به که(دختر 234 و پسر 223)دبيرستانی آموز دانش  424براي دستيابی به هدف پژوهش، مقياس تحمل ناکامی توسط 

از روش  و پايايی بررسی براي نباخوکر آلفاي ضريب از. گرديد تکميل بودند، شده انتخاب اي مرحله چند اي خوشه برداري  مونهن

نباخ وتحليل عاملی تائيدي و همبستگی مولفه ها با نمره کل مقياس براي بررسی روايی پرسشنامه استفاده شد. ضريب آلفاي کر

، مولفه 60/3، مولفه عدم تحمل هيجانی 23/3، براي مولفه عدم تحمل عاطفی84/3ودنی ها نشان داد که پايايی براي کل آزم

می باشد. نتايج تحليل عاملی تائيدي نشان داد شاخص هاي مقياس تحمل ناکامی  20/3، و مولفه استحقاق 22/3پيشرفت 

دارند و ريشه خطاي ميانگين  03/3التر از ( بار عاملی با2332دانشجويان بر روي عوامل از قبل طراحی شده توسط هارينگتون)

است. بنابراين پرسشنامه با چهار عامل از برازش قابل قبولی برخوردار است. همچنين همبستگی خرده  34/3مجذورات تقريب برابر 

حقيق نشان معنی دار می باشند. نتيجه کلی اين ت 30/3و در سطح  08/3مقياس هاي تحمل ناکامی با نمره کل مقياس باالتر از 
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ناکامی به عنوان رويداد يا شرايط سد کننده اي .دهنده احراز خصوصيات روانسنجی مقياس تحمل ناکامی در بين دانشجويان است

 .(0082است که راه را بر فعاليت معطوف به هدف می بندد يا مزاحم چنين فعاليتی می شود.)پورافکاري

توانايی فرد در تحمل .(0082تنش ناشی از عدم ارضاي نيازهاي غريزي)پورافکاريتوانايی مهار : تعريف مفهومی تحمل ناکامی    

هدف اين مقياس سنجش ميزان تحمل ناکامی فرد در رسيدن به .زيستی خود را از دست بدهد-ناکامی بدون آنکه سازگاري روانی

ين مقياس براي اولين بار در ايران اهداف می باشد. از آنجاي که مقياسی جهت سنجش تحمل ناکامی در ايران وجود نداشت ا

= 2امتيازي از  2عامل است که به صورت طيف ليکرت  4ترجمه و ويژگی هاي روانسنجی آن بررسی گرديد. اين مقياس داراي 

 = کامال مخالفم نمره گزاري می شود. مجموع نمرات پايين نشانه تحمل0= مخالفم و 2= نظري ندارم، 0= موافقم ، 4کامال موافقم، 

 .(0030)بابا رييسی، ناکامی باالي آزمودنی و مجموع نمرات باال نشان دهنده تحمل ناکامی کم آزمودنی می باشد

 خالصه جلسات درمان:

 :خانگی تکليف .درمانی رويکرد از کلی توصيف و آشنايی گروه، قوانين شرح يکديگر، و درمانگر با اعضا آشنايی :اول ي جلسه

 .اند مواجه آن با زندگی در بيماران که مشکالتی ترين مهم از نمونه 2 نمودن فهرست

 ارزش و آميختگی اجتناب، ي تجربه استخراج) ACT نگاه از بيماران مشکالت سنجش قبل، ءجلسه تکليف بررسی: دوم جلسه

 .مشکالت کنترل هاي شيوه و معايب و مزايا از فهرستی ي تهيه :خانگی تکليف فرد(.  هاي

 نسبت تمايل آموزش و ها استعاره از استفاده با منفی رويدادهاي کنترل ناکارآمدي تصريح قبل، ي جلسه تکليف بررسی :سوم جلسه

 .اند شده کنترل ناکارآمد هاي شيوه کنارگذاشتن به موفق بيماران که مواردي ثبت :خانگی تکليف .منفی تجارب و هيجانات به

 موضع اتخاذ و( بد فنجان استعاره) شخصی تجارب از ها ارزيابی کردن جدا آموزش قبل، ي جلسه تکليف بررسی :چهارم جلسه

 .اند شده هيجانات و تجارب ارزيابی عدم و مشاهده به موفق بيماران که مواردي ثبت: خانگی تکليف .قضاوت بدون افکار ءمشاهده

 آموزش و (شطرنج صفحه استعاره) زمينه عنوان به خود نظرگرفتن در و حال زمان با ارتباط قبل، جلسه تکليف بررسی :پنجم جلسه

 .اند شده آگاهی ذهن فنون از استفاده با افکار نظاره به قادر بيماران که مواردي ثبت: خانگی تکليف .آگاهی ذهن فنون

 .آنها اهميت ميزان مبناي بر ها ارزش سنجش و بيماران زندگی هاي ارزش شناسايی قبل، ي جلسه تکليف بررسی :ششم جلسه

 .ارزشها تحقق در روي پيش موانع از فهرستی ي تهيه :خانگی فتکلي
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 تعهد براي ريزي برنامه و ها استعاره بکارگيري ضمن موانع رفع در عملی راهکارهاي ارايه قبل، جلسه تکليف بررسی :هفتم جلسه

 .جلسات دستاوردهاي پيرامون انديشيدن و ها ارزش پيگيري هاي گام از گزارشی :خانگی تکليف. ها ارزش پيگيري به نسبت

 آنها برنامه و گروه از دستاوردهايشان توضيح براي اعضا از درخواست جلسات، طی در شده بررسی مفاهيم بندي جمع :هشتم  جلسه

 ی.زندگ ادامه براي

 يافته ها

ري در دو گروه آزمايش و آزمون و پيگيآزمون، پسدر مرحله پيش تحمل ناکامی( ميانگين و انحراف معيار نمرات تست 0جدول )

 گواه

 پيگيري پس آزمون پيش آزمون گروه

 ميانگين تعداد 
انحراف 

 استاندارد
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استادارد
 ميانگين تعداد

انحراف 

 استاندارد

 02/2 20/02 02 22/2 00/23 02 86/2 30/03 02 آزمايش

 20/4 43/03 02 80/4 86/03 02 24/4 26/00 02 گواه

و اين ميانگين  30/03آزمون برابر در مرحله پيش گروه آزمايش تحمل ناکامینمرات تست گردد، ميانگين ( مشاهده می0) جدول

و در گروه گواه،  00/23گروه آزمايش برابر  تحمل ناکامی باشد. در حالی که پس آزمون، ميانگين کل نمراتمی 26/00در گواه برابر 

و  20/02در گروه آزمايش در مرحله پيگيري برابر  تحمل ناکامیشد. در نهايت ميانگين کل نمرات بامی 86/03اين ميانگين معادل 

  د.باشمی 43/03در گروه گواه 

 آزمون و پيگيريگروه آزمايش در مرحله پس تحمل ناکامیعضويت گروه بر  ( تحليل کواريانس تأثير2جدول )

 متغيرها موقعيت

مجموعه 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

گين ميان

 مجذورات
F (P) معناداري 

ميزان 

 تأثير

توان 

 آماري

 232/3 204/3 338/3 220/8 803/222 0 803/222 پيش 
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آزمون پس 

 آزمون
 332/3 402/3 333/3 200/23 638/626 0 638/626 عضويت گروه

 پيگيري
 223/3 223/3 333/3 332/8 402/043 0 402/043 پيش آزمون

 0 622/3 333/3 663/26 603/0322 0 603/0322 عضويت گروه

هاي کنترل در گروه آزمايشی هاي تعديل شده پس از کنترل متغيردهد، تفاوت بين ميانگين( نشان می2همانطور که نتايج جدول )

 لبر افزايش تحممبتنی بر پذيرش و تعهد لذا تأثير درمان  ،(>330/3pدار بوده )آزمون و پيگيري، معناو گواه، در مرحله پس

، در مرحله 622/3 همچنين ميزان تفاوت يا تأثير گروه آزمايش قرار داشتند، تأييد شد. که در ناکامی در بيماران مبتال به ميگرن

هاي واريانس يا تفاوت 68/3و  تحمل ناکامیآزمون هاي فردي بين نمرات پسدرصد واريانس يا تفاوت 68پيگيري است. حدود 

ها در اثر درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ي پيگيري، قابل استناد به تفاوت گروههها در مرحلگروهتحمل ناکامی فردي بين نمرات 

دارصد هاي معنايعنی ميزان دقت اين تحليل در کشف تفاوت ،باشدآزمون تقريباً برابر يک میاست. توان آماري نيز در مرحله پس

بوده است.  %033يعنی ميزان دقت تحليل  ،باشدري نيز، تقريباً برابر يک میدرصد اطمينان بوده است و توان آماري در مرحله پيگي

 باشد.داري بيانگر کفايت حجم نمونه در دو گروه میبنابر اين ميزان دقت، توان آماري و سطح معنا

 بحث و نتیجه گیري

ثر است. نمرات ؤم مبتاليان به ميگرنتحمل ناکامی ميزان  افزايشدر  ،(ACTنتايج پژوهش نشان داد که درمان پذيرش و تعهد )

 کند. ييد میأت افزايش تحمل ناکامیرا بر  ACTآزمون تأثير روش درمانی پس

 نوظهور رويکرد جمله از رفتاري -شناختی هاي درمان ACT هاي درمانی روان از مهمی حوزه عنوان به سوم موج اهميت عليرغم    

 مزمن درد از که افرادي زندگی کيفيت افزايش در را آن اثربخشی و دارند حکايت لينیبا شرايط بر آن موثر نقش از ها پژوهش که

 روان در (.2302 مونستز، و باليس دونی، ؛ 2302 باليس، و انگو دونی، ؛ 2302 اشويگر، و وينتر کاهل،) اند داده نشان برند، می رنج

 هايپژوهش نتايج. اند پرداخته فنون هاي کاربرد بررسی به ها شپژوه از اندکی تعداد تنها ACT به ميگرن مبتال بيماران درمانی

 به مبتاليان در شناختی روان پذيري انعطاف ايجاد به منجر مداخله اين اجراي که دهدمی نشان ACT رويکرد حوزه در ديگر

 بالکلج، کيروچی، لنه، فروس،) رددا پی در را بيماران خلق و رنج زندگی کيفيت در تغييراتی امر اين که شودمی هاي مزمنبيماري
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هاي در مديريت بيماري قند و مهارت ACTکه اثربخشی درمان  جورجچنين نتايج پژوهش تحقيق اخير، با پژوهش هم(. 2300

باشد. پژوهش حاضر با پذيرش و آگاهی کنترل افکار و احساسات منفی مربوط به ديابت را موفق ارزيابی کرده بود همسو می

ی که توسط يهاهمچنين نتايج پژوهش حاضر با پژوهش(. 2332)جورج، باشد انجام گرفت همسو می 0جورج توسط  پژوهشی که

 اضطرابی و خلقی اختالالت داراي بيماران آگاهی بهبيانگر آن است که آموزش ذهن وانجام گرفت، همسو ( 2332کيوانی، کاويانی )

 روش يک عنوانبه آن سودمندي چنينشود. هممی عالئنم درد و تحمل آن وکاهش روانیمالحظه در سالمت قابل بهبود موجب

 ويتکويز چنين نتايج پژوهش با پژوهشی که توسطهم ،است شده داده نشان مزمن روانی اختالالت از وسيعی اي براي طيفمداخله

کار نهفته در آن مانند  و علت سازوش بهکارگيري اين ر(. آنها بر اين باورند که به2332، 2)ويتکويز باشدانجام شد همسو می

سازي در تلفيق با فنون گري بدون قضاوت، رويارويی و رهاپذيرش، افزايش آگاهی، حساسيت زدايی، حضور در لحظه، مشاهده

 یهشرا افزايش دهد. نتايج پژوهش انجام شده با پژوتحمل درد ، افزايش تحمل ناکامیتواند ضمن رفتاردرمانی شناختی سنتی می

هدف آموزش تفکر مراقبت ذهنی، تغيير محتواي  .. شناخت درمانی سنتی(2333)ويتبيد،  باشدهمسو می ،انجام دادکه ويتبيرد 

که شامل حفظ توجه کامل و لحظه به ، افکار نيست بلکه هدف، ايجاد يک نگرش يا رابطه متفاوت با افکار، احساسات و عواطف

چنين با نتايج تحقيقی . پژوهش انجام شده هم(2336، 0والزپذيرش و به دور از قضاوت است )لحظه و نيز داشتن نگرش همراه با 

  .باشدگرفت، همسو می ( صورت2338) 4فورمنکه توسط 

 و اي تجربه تمرينات از استفاده شامل تعهد فرآيندهاي کند. می تسهيل را تعهد براي ACT اصلی فرآيندهاي پذيرش، طورکلی به

 بيان کالمی طور به را گزينندمی بر شانزندگی در و معنادار هدفمند طور به که اهدافی کند کمک مراجعان به تا هاستاستعاره

 متعهدانه(. عمل )يعنی شوند متعهد شود، می هدايت ها ارزش اين اساس بر که رفتاري پايدار تغييرات به و ها( ارزش )يعنی کنند

 اند شده ها طراحی ارزش براساس شده متعهدانهء هدايت عمل روند تسهيل منظور به احساسات و هيجانات افکار شخصی، پذيرش

 به بستري نمودن فراهم ضمن تعهد، و بر پذيرش مبتنی درمان و آگاهی ذهن گروهی ي مداخله (. اجراي2300 توليسون، و )بريکر

ء مبارزه بند از رهايی براي بيماران آموزش به ACT هاي  روش ساير وآگاهی  ذهن فنون بکارگيري با هيجانات، پذيرش منظور
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2 Witkiewitz 
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 کندمی ترغيب هاارزش پيگيري به را بيماران و پردازد می منفی تجارب و عواطف حذف و کنترل براي تالش و حاصلبی

ردهاي هايی مانند تحمل ناکامی در بيماران مبتال به دويژگیافزايش  به منجر امر اين که گفت توانمی نتيجه در ؛(0030)کيانی،

 شود.مزمن از جمله ميگرن می
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