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The elderly are one of the vulnerable groups related to the 

corona virus disease. The psychological and physical 

symptoms of corona disease are more severe in the elderly. 

Therefore, the present study was conducted with the aim of 

determine the effectiveness of treatment based on acceptance 

and commitment on the anxiety caused by corona in the 

elderly of Ilam city. The research method was quasi-

experimental with pre-test-post-test design and control 

group. The statistical population included all the elderly 

people of  Ilam city  in 1400, out of  which 30 people were 

selected as the research sample using available sampling 

method.  The experimental group received  the educational 

intervention in 10 sessions of 90 minutes and the control 

group was placed on a waiting list to receive  training. The 

instrument used in the study was Corona anxiety 

Questionnaire of Alipour et al. For data analysis, one-

variable covariance analysis and SPSS software version 24 

were used. The results showed that the experimental group 

was significantly different from the control group in terms of 

both psychological and physical components of corona 

anxiety. In other words, acceptance and commitment-based 

therapy reduced the psychological and physical components 

of corona anxiety in the elderly (p <0. 05). According to the 

results of the present study, therapists and health-related 

professionals can use acceptance and commitment-based 

therapies to reduce anxiety caused by Corona in the elderly. 
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اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان

کیوان کاکابرایی1، مینا روشنی*2  

ان 1  دانشیار  گروه روانشناسى، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمى ، کرمانشاه، ایر

2دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم، ایالم، ایران

چکیده اطالعات مقاله

پذیر در ارتباط با بیماری ویروس کرونا هستند. عالئم های آسیبسالمندان یکی از گروه

کند. بنابراین روانی و جسمانی ابتال به کرونا در سالمندان با شدت بیشتری بروز پیدا می

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب 

ان شهر ایالم صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با ناشی از کرونا در سالمند

آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان پس -آزمونطرح پیش

 3۰گیری در دسترس ها با روش نمونهبودند که از میان آن ۱۴۰۰شهر ایالم در سال 

جلسه  ۱۰موزشی را عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گروه آزمایش مداخله آنفر به

ای دریافت نمودند و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. دقیقه 9۰

ابزار مورداستفاده در پژوهش پرسشنامه اضطراب کرونا علی پور و همکاران بود. برای 

 2۴نسخه  spssافزار ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرمتحلیل داده

ها نشان داد که گروه آزمایش ازنظر هر دو مؤلفه روانی و جسمانی فتهاستفاده شد. یا

تنی بر دیگر، درمان مبعبارتداری با گروه کنترل داشتند. بهاضطراب کرونا تفاوت معنی

پذیرش و تعهد باعث کاهش مؤلفه روانی و مؤلفه جسمانی اضطراب کرونا در سالمندان 

حاضر، درمانگران و متخصصان مرتبط با  . با توجه به نتایج پژوهش(p<۰.۰5 د )ش

توانند از روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش اضطراب ناشی سالمت می

.از کرونا در سالمندان استفاده نمایند

۱۱/۰۴/۱۴۰۱دریافت: 

۰3/۰6/۱۴۰۱اصالح نهایی: 

 ۰5/۰6/۱۴۰۱پذیرش: 

۰5/۰6/۱۴۰۱انتشار آنالین: 

پژوهشیمقاله نوع مقاله: 

درمان پذیرش و تعهد، اضطراب کرونا، سالمندان ها: کلیدواژه

 : *ی مسئولنویسنده

 شناسی عمومی از دانشگاه آزاد ایالممینا روشنی دانشجوی سال آخر دکتری روان

شناسی دانشگاه آزاد و پیام نور واحد است. در حال حاضر او مدرس گروه روان

ای جهت بهبود کیفیت زندگی و ایشان درمان مداخلهاست. عالیق پژوهشی ایالم

ی مسئول ی تنظیم هیجان است. برای مکاتبه در مورد این مقاله با نویسندهزمینه

 .ساختمان زاهدی تماس داشته باشید -بلوار امام -به آدرس ایالم

 693۱8۱3769کد پستی: 

پست الکترونیکی: 

m. roshani123@gmail. Com
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 رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش                  یروشنو  ییکاکابرا

 مقدمه

زندگی انسان همواره توأم با حوادث و رویدادهای گوناگون است. 

ند منشأ توانها ناخوشایند هستند که میگاهی این رویدادها مانند بیماری

 هایها و پیامدهای روانی نامطلوب باشند. یکی از بیمارینگرانی

ها را دستخوش تغییرات کرده انسانجدیدی که زندگی روزمره همه 

است که یک بیماری حاد تنفسی با عالئم اولیه  ۱است، ویروس کرونا

شامل تب، دردهای عضالنی و خستگی است )شینگینمورا، اورسانو، 

(. این بیماری در زمان کوتاهی 2۰2۰مورگانستاین، کورسوا و بنیدیک، 

یی را به کشندگی باال های مختلفدر کل دنیا شیوع پیدا کرد و با سویه

میلیون  389ای که تا زمان انجام تحقیق بیش از گونهدنبال داشت به

ومیر براثر این بیماری ثبت شده است )سازمان میلیون مرگ 7/5مبتال و 

میلیون مبتال و  5/6(. سهم ایران از این آمار 2۰22، 2بهداشت جهانی

 .(۱۴۰۰/2۰2۱، هزار فوتی است )وزارت بهداشت ایران ۱3۰بیش از 

یر های مختلف زندگی انسان تأثعواقب شیوع بیماری کرونا بر جنبه

داشته است. این بیماری عالوه بر به مخاطره انداختن سالمت جسمی 

افراد باعث تهدید سالمت روان جامعه و تشدید برخی اختالالت نیز شده 

است. اضطراب به  3ها اضطراب(. یکی از این اختالل2۰2۰)النگ،  است

حالتی اشاره دارد که موجب نگرانی غیرمعمول در مورد وقایع وحشتناک 

(. اضطراب ناشی از 2۰2۰شود )هنکوک و همکاران، آینده در فرد می

مبتال شدن به ویروس کرونا، منجر به پیدایش مفهومی تحت عنوان 

( که این 2۰2۰شد )بارتا، سینگ، شارما، بارتا و نینا، ۴اضطراب کرونا

عنوان وجود نگرانی و دلواپسی در مورد ابتال به کرونا و خطرات اضطراب به

(. اضطراب در 2۰2۰شود )زانگریلو و همکاران، ناشی از آن تعریف می

اشناخته رسد بیشتر به دلیل نبسیار شایع است و به نظر می ۱9-مورد کوید 

ایجاد ابهام شناختی در افراد درباره این ویروس است )گوان، وینی،  بودن و

ها موجب کاهش (. ترس از ناشناخته2۰2۰هو، لیانگ، اویو و همکاران، 

شود. در این هنگام، افراد به دنبال اطالعات ادراک امنیت در انسان می

فراد تواند باعث شود ابیشتر برای رفع اضطراب خود هستند. اضطراب می

 (. 2۰2۰نتوانند اطالعات درست و غلط را تشخیص دهند)تو و همکاران، 

های بیماری و ضعف ترین نشانهدر این شرایط ذهن انسان کوچک

دهد شده پاسخ میصورت اغراقسازی کرده و بهجسمانی را فاجعه

که ممکن است عالئم قبلی را نیز سوءتعبیر کند و این باعث افزایش طوریبه

های فکری و افسردگی در تالالت ناشی از اضطراب، وسواساضطراب، اخ

                                                                                                                                                                                          
1 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
2 WHO 
3 Anxiety 
4 Corona Anxiety 

ها نشان داده است ی پژوهش(. نتیجه2۰2۱افراد شود )کوانس و همکاران، 

شناختی چون اضطراب بیماری فرد را در برابر بیماری که مسائل روان

کند )شمالی احمدآبادی و برخورداری احمدآبادی، پذیر میآسیب

ی روانی و جسمانی است که رونا شامل دو مؤلفه(. اضطراب ک۱399/2۰2۰

اب های جسمانی اضطرتوان سبب ایجاد عالئم روانی اضطراب و یا نشانهمی

ی اضطراب، کرونا به دو (. درنتیجه۱398/2۰۱9پور و همکاران، شود )علی

. در افراد سالم، تصور مبتال شدن به این بیماری ۱دلیل حائز اهمیت است: 

راب شده و با تضعیف سیستم ایمنی بدن فرد را در معرض سبب ایجاد اضط

 یشوند، دغدغه. افرادی که به این بیماری مبتال می2دهد. خطر قرار می

اندازد. ها را به مخاطره میاضطراب مرگ، سالمت روانی و جسمی آن

امعه های مختلف جتوجهی در میان گروهاضطراب کرونا ترس و نگرانی قابل

 .پذیر سالمندان هستندهای آسیبه است. یکی از این گروهبه وجود آورد

های عمیق در سه بعد فرآیندی است که با دگرگونی 5سالمندی

شناختی انسان همراه است شناختی و جامعهفیزیولوژیک، روان

میلیون نفر از  7۰۰(. امروزه بیشتر از ۱387/2۰۰8زاده، )میراب

دهند و در تشکیل می سال 6۰جمعیت جهان را سالمندان باالی 

این رقم به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. از بین  2۰22سال 

توسعه زندگی ها در کشورهای درحالدرصد آن 6۰این افراد سالمند، 

ده، شکنند. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران و مطالعات انجاممی

رد درصد برآو 7حدود  ۱۴۰۰سال ایران در سال  6۰جمعیت باالی 

شده است. مسئولین بهداشتی عقیده دارند که ویروس کرونا برای 

ومیر ناشی از ویروس در تر است و مرگسالمندان خطرناک

سال بسیار باالتر از دیگر گروه سنی است )چن  65سالمندان باالی 

 های(. بر این اساس سالمندان یکی از گروه2۰2۰النگ و همکاران، 

یماری کرونا هستند )وانگ و همکاران، پذیر در برابر باصلی آسیب

ترین دهد عالوه بر خطرات جسمی رایجها نشان می(. پژوهش2۰2۰

شناختی ابتال به کرونا در سالمندان اضطراب است)ژو و مشکل روان

هایی که افراد در دوران (. تعداد و تنوع استرس2۰2۰همکاران، 

سالمت روان را  یشوند توجه به مقولهرو میسالمندی با آن روبه

ی سالمندی به یک ضرورت تبدیل کرده است. برای درمان در دوره

های های دارویی، درمانشناختی، عالوه بر درمانمشکالت روان

 ت. شده اسهای متوالی ابداعشناختی متعددی نیز در طول سالروان

5 Elderly5 
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شناختی کاربردی وسیع پیدا کرده های روانامروزه نسل سوم درمان

های مبتنی بر پذیرش ها را تحت عنوان کلی مدلتوان آنمی است که

شود تا ارتباط ها، سعی میجای تغییر شناختها بهنامید. در این درمان

(. یکی از 2۰۱۰شناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد )هیز، روان

( 2۰۱6است که توسط هیز ) ۱ها، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهداین درمان

گسترش یافت. هدف در درمان پذیرش و تعهد، تغییر رابطه شخص با افکار 

(. این درمان بر اساس ۱395/2۰۱6و احساساتش است )فقیهی و کجباف، 

است که از طریق آموزش  ۴و پذیرش 3، ذهن آگاهی2ترکیب اصول رفتاری

ها و ایجاد شناختی، شناخت ارزشپذیرش روانی، آگاهی روانی، گسلش

 شناختیپذیری روانانگیزه برای عمل متعهدانه باعث افزایش انعطاف

(. همچنین در این درمان به 2۰۱8شود )فلوجاس کانتریراس و گومز، می

د واقف باشند، شرایط شود تا به افکار و هیجانات خوافراد آموزش داده می

دور از قضاوت و ارزیابی قادر به مشاهده هیجانات خود موجود را بپذیرند و به

 (. 2۰2۰ازجمله اضطراب باشند )فانگ و دینگ، 

فرد و همکاران بنا بر نتایج به دست آمده از پژوهش جوهری

( درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر معناداری بر کاهش 2۰22)

فرد و ی از کرونا در گروه آزمودنی داشت )جوهریاضطراب ناش

(. نتایج به دست آمده از پژوهشی که توسط کشاورز و 2۰22همکاران، 

همکاران صورت گرفت نیز نشان داد درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش 

های اضطرابی را در گروه آزمایشی در سطح معناداری می تواند نشانه

(. همچنین در ۱397/2۰۱8زایی، کاهش دهد )کشاورز، رافعی و میر

( صورت گرفت به این 2۰۰6پژوهشی که توسط اسمن و همکاران )

نتیجه رسیدند که عالئم اجتنابی و اضطرابی در گروه تحت درمان با 

ر طور معناداری کاهش یافت و این تأثیروش مبتنی بر پذیرش و تعهد به

رو پژوهش حاضر ماهه همچنان تداوم داشت. ازاین 3ی پیگیری در دوره

بر آن است که با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به کاهش اضطراب 

م گرفته های انجاناشی از کرونا در سالمندان کمک نماید. بیشتر بررسی

های در ایران در مورد تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سایر مؤلفه

کرونا در ای به بررسی اضطراب شناختی است و کمتر مطالعهروان

د تا کنسالمندان پرداخته است به همین جهت مطالعه حاضر تالش می

سالی و انعکاس نتایج آن به ی کهنهای دورهاز جهتی جدید به آسیب

اندرکاران مربوط بپردازد. بنابراین هدف پژوهش حاضر سالمندان و دست

ا نبررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب ناشی از کرو

. درمان مبتنی بر ۱ی پژوهش از این قرار بود: در سالمندان بود. فرضیه

                                                                                                                                                                                          
1 acceptance and commitment treatment 
2 Behavioral principles 

ی روانی اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان پذیرش و تعهد بر مؤلفه

 ی جسمانی. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مؤلفه2اثرگذار است. 

 .اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان اثرگذار است

 

 روش

 مایشیطرح نیمه آز

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، نیمه آزمایشی 

آزمون با گروه کنترل بود. که پس از مراحل پس -آزمونبا طرح پیش

های ورود و خروج با استفاده از ی آماری و کسب مالکانتخاب جامعه

 .های آزمایش و کنترل منتسب شدندجدول اعداد تصادفی به گروه

ی کنندگان گروه آزمایش در مرحلهای شرکتی مداخلهبرنامهمطابق 

 ی اضطراب کرونا تنظیم پاسخ دادند و گروه کنترلپیش آزمون به پرسشنامه

نیز فرایند کامالً مشابهی را همانند گروه آزمایشی دریافت کردند. در 

سازی ها، همسانی گروهنظرگرفتن حق انصراف در هر مرحله برای همه

زمان درگیر بودن با آزمایش و در نظر قرار دادن سطح خستگی  به لحاظ

کنندگان از خدمات ی شرکتکنندگان و همچنین برخورداری همهشرکت

 .شناختی، از مالحظات اخالقی پژوهش در فرایند مداخله بودروان

 

 کنندگانشرکت

ی یک شهر ی آماری شامل تمام سالمندان ساکن منطقهجامعه

، گیری در دسترسی نمونهی آماری به شیوهبین جامعهایالم بود. از 

( سال که شرایط ورود به پژوهش را 75تا  6۰نفر از سالمندان ) 3۰

صورت انتصاب تصادفی به دو گروه آزمایش و داشتند، انتخاب و به

ه های ورود به مطالعصورت مساوی جایگزین شدند. مالککنترل به

سال، داشتن  75و کمتر از  سال 6۰عبارت بودند از سن باالی 

ن در ی باالتر از میانگیمدرک تحصیلی دیپلم و باالتر، کسب نمره

د و شناختی حای اضطراب کرونا، نداشتن اختالالت روانپرسشنامه

های خروج از تمایل جهت شرکت در پژوهش و همچنین مالک

مطالعه شامل منصرف شدن از همکاری در پژوهش و خودداری از 

عیت های جمها بودند. بر اساس تحلیل دادهدن پرسشنامهتکمیل کر

درصد  3۰سال و  7۰تا  6۰درصد نمونه آماری بین  7۰شناختی 

درصد نمونه آماری  8۰سال سن داشتند. همچنین  75تا   7۰بین

 .درصد باالی دیپلم بودند 2۰دارای سطح تحصیالت دیپلم و 

  

3 Mindfulness 
4 Acceptance 
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 ابزارهای سنجش

ر و پومقیاس اضطراب کرونا توسط علی مقیاس اضطراب کرونا:

سؤال است که ۱8( ساخته شد. این ابزار دارای ۱398/2۰۱9همکاران )

عالئم روانی و آمادگی برای تغییر و درگیرشدن در فرایند  9تا  ۱سؤاالت 

سنجد. این ابزار عالئم جسمانی را می ۱8تا  ۱۰آیند. سؤاالت درمان می

= همیشه( 3ای لیکرت )صفر= هرگز تا با استفاده از مقیاس چهارگزینه

ی ابزار است. نمره 5۴ی نمرات بین صفر تا شود و دامنهگذاری مینمره

ی باالتر حاکی از شود و نمرهی سؤاالت محاسبه میبا مجموع نمره

 ی ابزار با روش تحلیل عاملیاضطراب کرونا بیشتر است. روایی سازه

پور و /. گزارش شد )علی9۱ونباخ تائید و پایایی آن با روش آلفای کر

(. در این مطالعه پایایی اضطراب کرونا با روش ۱399/2۰2۰همکاران، 

 .محاسبه شد ۰/  89آلفای کرونباخ 

 

 مطالب و محتوای مداخله

ساختار محتوای جلسات درمان مبتنی بر پذیرش  پروتکل درمانی:

سی و توسط عبا (2۰۰8و تعهد برگرفته از کتاب فورمن و هربرت )

ای ساخته شد که دقیقه 9۰جلسه  ۱۰( برای ۱395/2۰۱6(همکاران 

 .ارائه شده است ۱محتوای آن در جدول 

  

 (2۰۰8ساختار محتوای جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )فورمن و هربرت،  -۱جدول 

 

 روند اجرای پژوهش

های الزم با معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد ایالم با هماهنگی

صورت در دسترس انتخاب ی آماری بهجهت انجام پژوهش جامعه

مند به مشارکت در پژوهش به جلسه معارفه شدند و اعضای عالقه

دعوت شدند. در این جلسه در مورد اهداف مطالعه، اثرهای احتمالی 

لی توضیح داده شد و بنا بر پژوهش اخیر و روش کار به طور ک

ی اخالق پژوهش بر موارد قوانین اخالقی برگرفته از نظام کمیته

ها در الزم تأکید شد. هدف و اهمیت پژوهش شرح داده شد و به آن

مورد رعایت اصول اخالقی اطمینان داده شد. پس از اجرای 

نفر از سالمندان برحسب  3۰ها، تعداد آزمون و تکمیل مقیاسپیش

نمراتی که در پرسشنامه اضطراب کرونا کسب کردند و دارای شرایط 

 صورت در دسترس انتخاب شدند. ورود به پژوهش بودند به

در  ۱8ی های ورود به پژوهش شامل کسب حداقل نمرهمالک

ی اضطراب کرونا، تمایل برای شرکت در پژوهش، عدم پرسشنامه

 جلسه محتوا

 خود را معرفی کنند و گر و تعیین هدف و قوانین جلسات، معرفی کلی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درخواست از حاضرین کهمعرفی درمان

 .بخش و گنجاندن آن در برنامه هفتگیی فهرست فعالیت لذتسازی و تهیهسازی مشکالت آنان و آمادهمفهوم
 اول

 شناختی، خودتجسمی، داستان شخصی،پذیری روانی، پذیرش روانی، آگاهی روانی، گسلشآشنایی با مفاهیم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شامل انعطاف

 .ها و عمل متعهدانه، داشتن احساس بهتر و عدم احساس ناخوشایند، ایجاد بینش نسبت به مشکل و به چالش کشیدن کنترلسازی ارزشروشن

 دوم و

 سوم

ماهیت های هیجانی، استفاده از استعارات و تمرینات در جهت آموزش عنوان مشکل، آموزش ماهیت گرایشآموزش ناامیدی خالقانه، کنترل هیجان به

اند و همچنین آموزش ذهن آگاهی )آگاهی هیجانی و آگاهی ها تالش نمودههای و آشنایی با فهرست ناراحتی و مشکالتی که برای رهایی از آنگرایش

 .ها و تمرکز بدون قضاوتخردمندانه( آموزش مشاهده و توصیف رویدادها و مهارت

 چهارم

 و پنجم

ا، تشریح هگذاریشناختی، یافتن توصیفات و ارزشی رها کردن تالش برای کنترل و ایجاد گسلشواسطهذهن آگاهی بهیادآوری جلسات قبل، ایجاد پذیرش و 

ی پاسخگویی و مواجهه مناسب با تجارب ذهنی و ایجاد هدف و سبک زندگی ی لغوی و معنای اصلی اضطراب، آموزش تمرکز بر افزایش آگاهی روانی، نحوهریشه

 .هاها، شناسایی نقاط مثبت و منفی توسط یکدیگر بدون قضاوت و واکنش هیجانی به آنبه آن و تعهد برای عمل

 ششم و

 هفتم

ها، منحرف کردن حواس، تسکین خود با استفاده از حواس های پایبندی در بحرانیادآوری جلسات قبل، آموزش تحمل رویدادهای منفی از طریق مهارت

م کردن یاهیچ، تمرین مجسگر، تمایل به همهبازخورد به یکدیگر، فرایند تفکر و فرایند مشاهده تفکر، تمرین دیدگاه مشاهدهی و تمرین آگاهی و ارائه

 .نگری()فیزیکی

 هشتم

اد متض پذیری و رنج هیجانی و افزایش هیجان مثبت(، تغییر عواطف از طریق عملها، کاهش آسیبها، اهمیت آنآموزش تنظیم هیجان )شناخت هیجان

 .گری گروه و درمانوسیلهی بازخورد بهها و ارائهبا عاطفه، تمرین عملی آموخته
 نهم

های فردی مندی و غیره(، آموزش مهارتشناسایی و رفع موانع عمل متعهدانه، افزایش کارآمدی بین فردی )حفظ و تداوم سالمت خویشاوندی، عالقه

 .آزمونبندی جلسات، توزیع پرسشنامه برای پسو غیره(، خالصه و جمع نفس)توصیف و بیان خود، ابراز وجود، عزت
 دهم
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 ۴3-52، صفحات ۱ یاول، شماره یدوره     ۱۴۰۱زمستان    ینیسالمت بال یشناسروان یفصلنامه

 

های خروج نمونه زمان و مالکصورت همبه شرکت در پژوهش دیگر

از پژوهش شامل عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش و عدم رعایت 

ن نام بودقوانین تعیین شده بود. مالحظات اخالقی نیز شامل: بی

کنندگان و حق ها، محرمانه ماندن اطالعات، رضایت شرکتپرسشنامه

وه آزمایش و گواه بود. انصراف در هر مرحله از پژوهش در هر دو گر

صورت انتصاب تصادفی در دو گروه آزمایش و شده بهافراد انتخاب

هفته و  5قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش، طی  ۱5کنترل، هر گروه 

ای در جلسات مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و دقیقه 9۰جلسه  ۱۰در 

 شناسی خصوصی با آموزش پژوهشگران شرکتتعهد در مرکز روان

ای دریافت نکرد. قابل ذکر است گروه کردند و گروه کنترل مداخله

از انجام پژوهش قرار گرفت. بعد از اتمام  کنترل در انتظار مداخله پس

آزمون، عنوان پسجلسات مداخله، مجدداً مقیاس اضطراب کرونا به

های حاصل از این پژوهش با کنندگان تکمیل شد. دادهتوسط شرکت

ها از طریق آمار تحلیل شد. تحلیل داده SPSS-24 افزاررماستفاده از ن

توصیفی با استفاده از فراوانی، میانگین و انحراف معیار و جهت بررسی 

ویلکز جهت برقراری تساوی  -ها از آزمون شاپیرونرمال بودن داده

از آن از روش آمار لوین استفاده شد. پس  F ها از آزمونواریانس

اری دکوواریانس تک متغیری در سطح معنی استنباطی و تحلیل

 .استفاده شد ۰5/۰تر از کوچک

 

 نتایج

آزمون آزمون و پسی پیشهای توصیفی در مرحلهشاخص

 .آورده شده است 2برای دو گروه آزمایش و کنترل در جدول 

 

 تفکیک مراحل آزمون و گروه آزمایش و کنترلمیانگین و انحراف معیار نمرات متغیر وابسته به  -2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین  

 بعد روانی
 ۱7/۱ ۰2/۱ 3۱/۴ ۴2/6 آزمایش

 ۰8/3 ۰6/7 ۱۱/۴ ۱5/7 کنترل

 ۰۰/۰ ۰۰/۰ ۰۱/2 ۴۴/۱ آزمایش 

 ۰۰3۴/2 ۱۰/۱ ۱2/2 5۱/۱ کنترل بعد جسمی

 ۰5/۱ 22/2 ۰۱/6 38/8 آزمایش 

 ۰9/5 ۴2/8 ۰3/5 26/9 کنترل اضطراب کرونا

دهد که میانگین و انحراف معیار نمرات نشان می 2های جدول یافته

ی های آزمایش و گواه در مرحلهکنندگان پژوهش در گروهشرکت

ف جسمانی اختالآزمون برای متغیر اضطراب کرونا در ابعاد روانی و پیش

آزمون متفاوت شده ی پسچندانی نداشته اما نمرات دو گروه در مرحله

 -روها از آزمون شاپیاست. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه

آزمون س روانی اضطراب کرونا در پیشویلکز استفاده شد که برای مؤلفه

و  p=۰6۱/۰>۰5/۰آزمون گروه آزمایش به ترتیب و پس

۰5/۰<82/۰=p آزمون گروه کنترل به ترتیب آزمون و پسو در پیش

۰5/۰<۱۴/۰=p  22/۰>۰5/۰و=p ی جسمانی همچنین برای مؤلفه

 p=۱8/۰>۰5/۰آزمون گروه آزمایش آزمون و پساضطراب کرونا در پیش

آزمون گروه کنترل به ترتیب آزمون و پسو در پیش p=۱۱/۰>۰5/۰و 

۰5/۰<۰8/۰=p  ۰9/۰>۰5/۰و=p ی توزیع دهندهبود که نتایج نشان

نرمال در جامعه است. برای بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

های اضطراب کرونا )روانی و جسمانی( در سالمندان از تحلیل بر مؤلفه

کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج آزمون بررسی همگنی شیب 

در گروه آزمایش و کنترل، حاکی از  آزمونآزمون و پسرگرسیون پیش

های اضطراب کرونا برای مؤلفه ۰5/۰در سطح  Fمعنادار نبودن مقدار 

(۰5/۰<5۰/۰=p 76/۰=F بود. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی )

های ها نشان داد که واریانس مؤلفهواریانس متغیرهای وابسته در گروه

( و جسمانی اضطراب P ۴/۱=F=۱2/۰>۰5/۰روانی اضطراب کرونا )

ها به لحاظ آماری معنادار نبود ( در گروهP9۱/۰=F =۱۰/۰>۰5/۰کرونا )

ها تأیید شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای و همگنی واریانس

تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب کرونا 

 .شده استگزارش 3سالمندان در جدول 
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 های روانی و جسمانی اضطراب کرونا دو گروه آزمایش و کنترلنتایج تحلیل کوواریانس نمرات مؤلفه -3جدول 

 اندازه اثر SS df MS F p هاشاخص مؤلفه

 P 39۱/۰<۰۰۱/۰ 2۰/25 2۱/88 ۱ 2۱/88 آزمونپیش 

 P ۴۴2/۰<۰۰۱/۰ ۰۱/۴5 ۰۱/۱55 ۱ ۰۱/۱55 گروه روانی

    3 27 ۱3/92 خطا 

 P ۱۱2/۰<۰۰۱/۰ ۰2/۱۰ 8 ۱ 8 آزمونپیش جسمانی

 ۰۰۱/۰P< ۱23/۰ ۰۱/۱۱ 9 ۱ 9 گروه 

    ۰۰/۰ 27 22 خطا 

ی روانی مؤلفه F و با توجه به مقادیر 3بر اساس نتایج جدول 

در  ۰۱/۱۱و مؤلفه جسمانی اضطراب کرونا  ۰۱/۴5اضطراب کرونا 

دهد که دار هستند و این نشان میمعنی ۰۰۱/۰تر از سطح کوچک

داری وجود دارد. بین دو گروه در هر دو مؤلفه تفاوت معنی

دهد که میانگین گروه آزمایش در نشان می 2های جدول میانگین

 دار کمتر ازصورت معنیآزمون بهبعد روانی اضطراب کرونا در پس

 آزمون است. همچنینحله پیشمیانگین همین گروه نسبت به مر

ن آزمومیانگین بعد جسمانی اضطراب کرونا در این گروه در پس

توان یها مرو، با استناد به این یافتهآزمون است. ازاینکمتر از پیش

گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب 

ی روانی برای مؤلفه ۰/ ۴۴2کرونا در سالمندان شده است. اندازه اثر 

درصد تغییرات متغیر وابسته مربوط به متغیر مستقل و ۴۴یعنی 

ثر ی ادرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بوده است و همچنین اندازه

ر دهند که این تفاوت دی جسمانی نیز نشان میبرای مؤلفه ۰/ ۱23

توجه است و تحت تأثیر متغیر مستقل درمان مبتنی بر جامعه قابل

 .دشواست. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید میپذیرش و تعهد 

 

 گیریبحث و نتیجه

ی حاضر با توجه به افزایش سالمندی در جامعه مدرن و مطالعه

اضطراب ناشی از بیماری ویروسی جدید به نام کرونا و به دلیل 

عنوان گروه اصلی در مقابل این بیماری پذیری سالمندان بهآسیب

اد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ها نشان دصورت گرفت. یافته

 .اضطراب ناشی از کرونا سالمندان تأثیرگذار است

ی اول پژوهش مبنی براثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش فرضیه

ی روانی اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان تأیید شد. و تعهد بر مؤلفه

؛ ۱۴۰۰/2۰2۱های )زمانی، های پژوهشنتایج پژوهش حاضر با یافته

؛ شعبانی میناآباد، 2۰2۰؛ ورنر و همکاران، 2۰2۰سولوشوور و همکاران، 

سو ( هم۱399/2۰2۰شمالی احمدآبادی و برخورداری،  ؛۱399/2۰2۰

توان گفت استفاده از فنون گسلش آمده میدست  بود. در تبیین نتایج به

ه شود کو پذیرش در فرآیند مداخله درمانی پذیرش و تعهد سبب می

ها را بپذیرد و احساس رنج فرد با آگاهی از هیجانات منفی خود، آن

شود پذیرش روانی فرد در رمان ابتدا سعی میکمتری نماید. در این د

مورد تجارب ذهنی )افکار، احساسات و...( افزایش یابد و متقابالً اعمال 

ملی شود که هرگونه عکنترلی نا مؤثر کاهش یابد. به بیمار آموخته می

اثر  اثر است یاجهت اجتناب یا کنترل این تجارب ذهنی ناخواسته بی

شود و باید این تجارب را بدون ها مید آنمعکوس دارد و موجب تشدی

طور کامل ها، بهگونه واکنش درونی یا بیرونی جهت حذف آنهیچ

ی حال افزوده پذیرفت؛ در قدم دوم، بر آگاهی روانی فرد در لحظه

شود؛ یعنی فرد از تمام حاالت روانی، افکار و رفتار خود در لحظه می

شود که خود را به فرد آموخته میی سوم یابد؛ در مرحلهحال آگاهی می

 که بتواندنحویاز این تجارب ذهنی جدا سازد )جداسازی شناختی( به

ی چهارم، تالش برای کاهش مستقل از این تجارب عمل کند؛ مرحله

تمرکز مفرط بر خود تجسمی یا داستان شخصی )مانند قربانی بود( که 

، کمک به فرد تا ی پنجمفرد برای خود در ذهنش ساخته است؛ مرحله

طور واضح های شخصی اصلی خود را بشناسد و بهاین که ارزش

ها را به اهداف رفتاری خاص تبدیل کند مشخص سازد و آن

 ها(. در نهایت، ایجاد انگیزه برای عمل متعهدانه بهسازی ارزش)روشن

منظور پذیرش تجارب ذهنی است. بر این اساس با استفاده از این فنون، 

سالمندان توانایی بیشتری در تحمل ابهام و هیجانات ناسالم مانند  افراد

جای سرکوب هیجانات ناخوشایند قدرت اضطراب به دست آورده و به

انگاری به دوراز فاجعه کنار آمدن با این هیجانات ازجمله اضطراب را به

دست خواهند آورد. بعد حضور در زمان حال باعث کاهش سوگیری 

شود و افکار اضطرابی در مورد مبتال شدن به آینده میمنفی نسبت به 

بخشد. همچنین از طریق فن گسلش بیماری در آینده را کاهش می

ز ذهن دوراشده و توانایی دیدن زندگی به گر در فرد تقویتخود مشاهده

کند که این موضوع به کاهش اضطراب کرونا در بعد خود را پیدا می

 .آور در ارتباط با کرونا مؤثر استاضطراب روانی و جدا شدن از افکار
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ی دوم پژوهش مبنی براثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش فرضیه

ی جسمانی اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان تأیید و تعهد بر مؤلفه

های پژوهش قاسمی جوبنه و شوانی شد. نتایج پژوهش با یافته

بر پذیرش و تعهد از طریق سو بود. ابعاد درمان مبتنی ( هم۱399/2۰2۰)

شود که فرد یاد بگیرد رویدادهای کاهش آمیختگی شناختی موجب می

زا شوند ذاتاً برای سالمتی انسان آسیبذهنی و درونی وقتی تجربه می

نیستند و به این طریق کاهش آمیختگی شناختی باعث کاهش بعد 

( 2۰۱6شود. به اعتقاد هیز و همکاران )جسمانی اضطراب کرونا می

آموزد که شناختی به مراجع میگر از طریق فرایند گسلشدرمان

ی صورت برداشت شخصصورت واقعی ببیند، نه بهرویدادهای درون را به

سازی از رویدادها و این امر باعث افزایش پذیرش و کاهش جسمی

شود. قبول و پذیرش احساسات باعث کاهش توجه و حساسیت می

ی جسمانی اضطراب ها و کاهش مؤلفهازحد نسبت به نشانهبیش

شود که هرچه بیشتر در شود. درواقع به سالمند آموزش داده میمی

واند تپذیرش و تحمل تجربیات خود تواناتر باشد، به همان میزان می

مستقل از این تجربیات عمل کند. پذیرش جایگزین مهم برای اجتناب 

 .(۱398/2۰۱9سازی است )پورفراهانی و همکاران، و جسمانی

لذا نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و 

های روانی و جسمانی اضطراب ناشی از کرونا بود. در تعهد بر کاهش مؤلفه

رونا توان گفت با توجه به فراگیر شدن بیماری کهای پژوهش میتبیین یافته

بر  ه کمک درمان مبتنیو شیوع اضطراب ناشی از کرونا در بین افراد جامعه ب

شود تا احساسات، افکار و پذیرش و تعهد به سالمندان آموزش داده می

جای اجتناب کردن و تالش برای کاهش هیجانات منفی خود را بپذیرند و به

گری هشود به مشاهدها که خود منجر به اضطراب در برابر این بیماری مینشانه

های دازند. تأکید بر مشاهده تجربهبدون قضاوت این هیجانات و افکار بپر

علت است که فرد بتواند افکار و احساس آزاردهنده ایندرونی در این درمان به

جای ها آگاه باشد و بهعنوان یک تجربه ببیند و از ناکارآمدی آنرا تنها به

سازی قادر به پذیرش احساسات و افکار های بازداری فکری و یا جسمانیپاسخ

اختی به شنرایندی گذرا باشد. در این روش درمانی از طریق گسلشعنوان فبه

شود که باورهای ذهنی و افکار خود مانند فکر سالمندان آموزش داده می

ها تسلیم درگیری قطعی با بیماری کرونا را واقعیت مطلق ندانند و در برابر آن

ستفاده از ند اهایی برای تعامل بهتر با دنیای اطراف ماننشوند و در عوض شیوه

های بهداشتی در صورت حضور در اجتماع به کار ببرند که باعث پرونکل

شود. کاهش اجتناب از تعامالت بین فردی در افراد مبتال به اضطراب کرونا می

همچنین از طریق فنون ذهن آگاهی و تنظیم هیجان به سالمندان کمک 

و به طور خاص  شده در زندگیهای تجربهشود تا در برابر اضطرابمی

اضطراب ناشی از بیماری کرونا کنترل بیشتری بر خود داشته باشند و آسیب 

واند به تکمتری را تجربه کنند. کاهش اضطراب در مواجهه با این بیماری می

بهبود عملکرد کلی فرد منجر شود و در صورت ابتال روند درمان بیماری را 

 .ان افزایش دهدتسریع ببخشد و امید به بهبود را در بیمار

 ی آماریعنوان جامعهی این پژوهش تنها به سالمندان بهنمونه

حتیاط ها باید با امحدود شده است لذا تعمیم این نتایج به سایر گروه

توان به برگزار نشدن های پژوهش میانجام شود. از محدودیت

های پیگیری درمان به علت نبود دسترسی به افراد نمونه در جلسه

گیری در دسترس اشاره کرد. همچنین مدت و روش نمونهنیطوال

عنوان تنها ابزار استفاده از ابزارهای خود گزارشی )پرسشنامه( به

های پژوهش است. بدیهی است که تحقیق از دیگر محدودیت

 های شخصیتی وکنندگان مانند ویژگیهای فردی شرکتتفاوت

تواند بر میزان اثربخشی تفاوت در امید به موثر واقع شدن درمان می

های پژوهش حاضر توصیه درمان تاثیر بگذارد. با توجه به یافته

روش درمانی جهت کاهش اضطراب ناشی از کرونا شود از این می

در سالمندان در مراکز درمانی و مراکز نگهداری سالمندان در جهت 

ارتقای سالمت روان این گروه استفاده کرد. همچنین پیشنهاد 

های آتی از تعداد نمونه با حجم باالتر استفاده ود در پژوهششمی

های دیگر به خصوص گیریشود. اجرای پژوهش از طریق نمونه

ی را های آتهای پرژوهشپذیری یافتهگیری تصادفی تعمیمنمونه

بخشد. در جهت افزایش میزان اثربخشی، استفاده از ارتقاء می

تواند اثر انتظار درمان تی میهای آمطالعات دو سرکور در پرژوهش

ران شود پژوهشگرا تا حد زیادی کنترل کند. همچنین پیشنهاد می

های درمانی موج سوم را بر اضطراب ناشی از اثربخشی سایر روش

 های سنیهای مشابه در گروهکرونا مورد بررسی قرار دهند. پژوهش

 .شودهای مختلف پیشنهاد میو بافت
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