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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
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The purpose of this paper is to investigate the efficacy of Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) on the life quality and resilience of those recuperated 

from Covid-19. The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test, 

control group and three-month follow-up period design. The statistical population of 

the study included those recuperated from Covid-19 with the record of 

hospitalization in the city of Bandar Abbas in the winter of 2020. Twenty-seven 

recovered people from Covid-19 were selected via the snowball method and 

randomly 13 of them were accommodated into experimental (7 males and 6 females) 

and 14 of them were accommodated into control groups (6 males and 8 females). The 

experimental group received ACT during two-and-a-half months (in 10 sessions). 

The applied questionnaires in this study included resilience questionnaire and life 

quality scale. The data from the study were analyzed through mixed ANOVA via 

SPSS-23 statistical software. The results showed that ACT has been effective on the 

life quality (F=38.75; Eta=0.61; P<0001) and resilience (F=39.90; Eta=0.62; 

P<0001) of recovered Covid-19 patients with the record of hospitalization in a way 

that it succeeded in improving their life quality and resilience. According to the 

findings of the present study, ACT can be used as an efficient method to improve the 

life quality and resilience of those recovered from Covid-19 through employing six 

main processes of acceptance, fusion, observer self, relationship with the present 

time, value and committed action. 
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Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Life Quality and 

Resilience of Recovered Covid-19 Patients 

Extended Abstract 

Aim 
The purpose of this study was to evaluate the efficacy of acceptance and commitment therapy on the quality of 

life and resiliency of individuals in Bandar Abbas, Iran, who had recovered from Covid-19.  

Method 
It was a quasi-experimental study with a pre- and post-test design, a control group, and a three-month follow-up. 

All patients who recovered from Covid-19 and had a history of hospitalization in Bandar Abbas city during the 

winter of 2020 were included in the sample population. Participants were selected using snowball sampling. The 

inclusion criteria were a clinical diagnosis of Covid-19 based on polymerase chain reaction (PCR), recovery 

from Covid-19, a history of hospitalization, willingness to participate, a minimum high school education level, 

and no recent psychiatric treatment. Thirty Covid-19-recovered patients were identified and randomly assigned 

to the test group (n=15) or the control group (n=15). The test group received acceptance and commitment 

therapy in the form of group counseling once a week for 2.5 months (one 90-minute session) (three-member 

groups). Notably, two test group participants and one control group participant withdrew from the study. Final 

sample size was 27 (13 tests and 14 controls). The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) and 

the Conner-Davidson resilience scale (2003) were used to collect data. On version 23 of SPSS, descriptive 

statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Shapiro-Wilk test, Levene’s test, Mauchly’s 

test, and analysis of variance with repeated measures) were used to analyze the data. 

Findings 
The average age of the subjects in the test and control groups, according to the demographic data, was 44.32 and 

47.20 years, respectively. 7 men (53.85%) and 6 women (46.15%) comprised the test group. There were 6 men 

(42.85%) and 8 women (57.14%) in the control group. Time was the factor that could explain 57% and 55% of 

the variations in the variances of the quality of life and resilience scores, according to the inferential findings. 

Membership in a group was another factor that explained 46% and 51% of the variations in the quality of life 

and resilience scores, respectively. In addition, the interaction effect of treatment type and time factor explained 

61% and 62% of the changes in the scores of life qualities and resilience, respectively. The results also revealed 

significant differences in the mean scores for quality of life and resilience between the pre-test, post-test, and 

follow-up assessments. In conclusion, acceptance and commitment therapy substantially altered the posttest and 

follow-up scores of resilience and quality of life in individuals who had recovered from Covid-19 and had a 

history of hospitalization. Meanwhile, there was no significant difference between the posttest and follow-up 

mean scores. This indicates that the quality of life and resilience scores of the individuals who recovered from 

Covid-19 (and had a history of hospitalization), which changed significantly on the post-test, contributed to the 

maintenance of this change over the course of the follow-up period. 

Discussion 

According to the findings of this study, an intervention based on acceptance and commitment therapy assisted 

the participants in acquiring mental flexibility, which in turn enhanced their quality of life and resilience after 

recuperating from Covid-19. Psychological adaptability aids in enhancing a patient’s resilience and quality of 

life. It also enhances the individual’s mental acceptance, allowing them to “live in the present,” which improves 

resilience and quality of life. If a person’s acceptance of mental experiences (thoughts and emotions) improves, 

they are less likely to engage in dominant or avoidant behaviors. Consequently, a person’s psychological 

awareness of the present moment enables them to recognize them current mental state and behavior, and the 

individual learns how to detach from these mental experiences. The most significant outcome of this process is 

decreased cognitive fusion, which enables the individual to be more tolerant of psychological distress and 

cultivate greater psychological flexibility. 

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Life Quality, Resilience, People Recuperated from 

Covid-19. 
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 191-ن کوویدآوری بهبودیافتگاتابکیفیت زندگی و ر مبتنی بر پذیرش و تعهد بدرمان  اثربخشی

 4ي، عبدالوهاب سماو*3ییرفخرایام تای، آز 2نودژ يودمحم یجتبم

 اول پژوهش است.  ۀدکتری تخصصی نویسند  ۀ دور ۀ حاضر برگرفته از رسال  ۀمقال. 1
 ن.انی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایراده علوم انسشناسی،دانشکروه رواندانشجوی دکتری روان شناسی، گ. 2

. رایانامرره     رانیرر بنرردرعباس، ا ،یواحررد بنرردرعباس، دانشررگاه آزاد اسررالم ،یدانشررکده علرروم انسرران ،یشناسرر گررروه روان  ،یشناسگروه روان  ار،یاستادمسئول،    سندهینو.  3
afakhraei2002@iauba.ac.ir 

 .ره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانگروه مشاودانشیار، . 4

 هچکید اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 
 پژوهشی 

 هاي مقاله:تاریخ
 24/05/1400  افتیدر خیتار

 18/07/1400   يبازنگر خیتار

 04/08/1400  رشیپذ خیتار

 01/12/1401  انتشار خیتار

 یآورو ترا   یزنردگ  تیرفیو تعهرد برر ک  رشیبرر پر   یدرمان مبتنر  یاثربخش  یبا هدف بررسپژوهش حاضر  
آزمون با گروه گواه و پس-آزمونشیبا طرح پ  یشیآزمامهیروش پژوهش، نانجام شد.    19-دیکوو  نافتگایبهبود
شرهر  یبسرتر ۀسرابقبرا    19-دیرکوو  افتگرانیپرژوهش شرامب بهبود  یآمار  ۀماهه بود. جامع سه  یریگیپ  ۀدور

انتخرا    یبرفلولهصورت گبه  19-دیکوو  ۀافتیبهبود  27  ،یآمار  ۀجامع   نیبود. از ب  1399تان  بندرعباس در زمس
زن( و   6مرد و    7)  شینفر در گروه آزما  13شدند که    نیگزیو گواه جا  شیدر دو گروه آزما  یصورت تصادفو به
و تعهرد )ده   رشیبر پ   یبتندرمان م  ش،یگروه آزماحاضر در    ادزن( در گروه گواه بودند. افر  8مرد و    6نفر )  14

 ۀپرژوهش شرامب پرسشرنام  نیرده در امرورد اسرتفا  یهاسشنامهکردند. پر  افتیدر  میدو ماه و ن  یجلسه( را ط
 یافرزار آمرارنرم  ۀل یوسربه  خترهیآم  انسیروار  بیتحل   ۀویها به شبود. داده  یزندگ  تیفیک  ۀو پرسشنام  یآورتا 

SPSS-23  0001)  یزنردگ  تیفیو تعهد بر ک  رشیبر پ   یتندرمان مب  نشان داد  جیشد. نتا  بیو تحل   هیجزت>P ؛

61 /0=Eta  38/ 75؛=F یآور( و تا  (0001>P  0/ 62؛=Eta  39/ 90؛=Fبهبود )ۀبرا سرابق  19-دیرکوو  افتگرانی 
د. آنان شو  یورآو تا   یزندگ  تیفیدرمان توانسته سبب بهبود ک  نیکه ا  صورتنیداشته است. بد  ریتأث  یبستر
 رش،یپ   یاصل   ندیاز شش فرا  یریگو تعهد، با بهره  رشیبر پ   یپژوهش حاضر، درمان مبتن  یهاافتهیس  براسا

مرثثر در   یعنوان درمرانبه  تواندیها و عمب متعهدانه مارتباط با زمان حال، ارزش  نه،یعنوان زمد بهگسلش، خو
 کار گرفته شود.به 19-دیکوو  افتگانیبهبود یآورو تا   یزندگ  تیفیجهت بهبود ک

 یدواژه:ل ک
 ، و تعهد رشیبر پ  یدرمان مبتن

 ، یزندگ تی فیک

 ، یآورتا 
 .19-دیکوو افتگانیبهبود

.  19-دیکوو  نافتگا یبهبود  یآورو تا   یزندگ  تیفیو تعهد بر ک   رش یبر پ   یدرمان مبتن  ی(. اثربخش1401عبدالوها . )  ،ی.، و سماوتا یآز  ،ییرفخرای.، امینودژ، مجتب  یمحمود   ستنادا

 .125-138(، 4) 13 ،یروانشناخت یکاربرد یها ه پژوهشنامفصب

 
 انتشارات دانشگاه تهران  ناشر:                                                                                                                 نویسندگان. ©
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 مقدمه
سراسر جهان به  ای را در  د، توجه گسترده وهان )چین( گزارش ش که اولین بار در و  191-کوویدویروس  جهانی    گیره بیماری هم

کرد جلب  خاکی،  )اصلی  خود  و  فرهادی  از  2020  سپتامبر  23از  (.  1400آزاد،  بیش  مورد  40,420,036،  حدود کرونا  میلیون   با 
است  4,0001,32 شده  گزارش  جهان  در  مرگ  ب)ساز  مورد  جهانیمان  تار(.  2022،  2هداشت  سازمان  2020  یۀژانو  30  خیدر   ،

جهان عموم  تیفور  کی  عنوان به را    وعیشی  بهداشت  کرد  یالمللنی ب  یهای نگران  از  ی، بهداشت  همکاران،   نویبری د)   اعالم  و 
)الو،   را انجام دهند  یمختلف  ی لتا اقدامات کنترکرد    مجبور را    هادولتاز    یاری، بسیماریباین  شده از ابتال به  خطر درک   (.2020

بیماری،  2020النگ و ژو،   این  ب  کهیدرحال(. در  بیماران  ا تب و عالئم تنفسی مواجه هستند، چندین تظاهرات غیرمعمول  اکثر 
نقص عصبی و  کلیه  نارسایی  قلبی،  حوادث  گوارشی،  عوارض  یانگ،  وو،    )وو،   گزارش شد  نیز  مانند  و  نبود هرگونه  2020لیو   .)

معه به این بیماری، درصد جا  60کم  ها در خصوص ابتالی دستلوژیستبینی تعدادی از اپیدمیوبا پیشگیری قطعی و پیش  درمان
هولینگروث،   و  کلینکبرگ  هیستربیک،  )اندرسون،  کرد  ایجاد  جوامع  در  را  زیادی  نگرانی  و  نتایج   در  (.2020استرس  این  ،  میان 

حاصب از این بیماری یشانی روانی  چه کسی ممکن است بیشتر در برابر پر و اینکه    وانبر سالمت ر  یگیرگرانی درمورد تأثیر همه ن
سرعت  روزمره به  یزندگ  هایبخش   مۀبر ه  یر یگهمه   نیا  .(2020، وجود دارد )کوکس، جوزپ، البر و اوالتنجی،  اشدپ یر بآسیب 
  رات ییتغ  نیا  یشناختروان  ری. اگرچه تأثنده یآ  یبرا   یزیر، معاشرت و برنامه دی، خریکار، زندگ  ۀ از نحوگ اشته است،    ریتأث  قاًیو عم

است؛ چرا که عمدۀ توجه    گرفته شده   ده یبحران نسبتاً ناد  نیا  ه مبتال ب  مارانیبهداشت روان ب  یازها یها اثبات شده، نتوسط رسانه 
حوزه برنامه  برطر ریزان  به  کشورها،  مختلف  وفهای  ویروس  این  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت  است  کردن  بهداشتی    نیازهای 

 . (2020، مندسونکی و آسالهای، یانگ، مک )
 ت ی فیمفهوم ک(.  2021افراد اثر منفی دارد )گایدا و کارپنتری،    3قب آن، معمواًل بر کیفیت زندگی ابتال به کرونا و بستری متعا

های ها شامب واکنش جنبه  نی. اشودخود می  یهای متعدد زندگ جنبه  درشخص    کی شامب نحوۀ رفتار    یاطور گسترده به   یزندگ
وق  یاحساس به  زندگ4تمایالت  ، یزندگ  عیافرد  تحقق  احساس  ر  5ی ،  کار  تیضاو  روابط  شخص  یاز  زندگی است  یو  کیفیت   .

. در ردیگیدربرمندگی فرد را  مفهومی جامع و کلی است که همۀ ابعاد فیزیکی، روانی، شناختی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ز
م فیزیکی،  وهمبعد  )چتورویدی  است  فرد  زندگی  2016،  ال یمول  ترین جنبه وضعیت عملکرد  کیفیت  از  درک  توانایی    متأثر(.  از 

های روزمره نظیر مراقبت از خود و رفتن به محب کار است. در شخص در سنین مختلف در جهت ادامۀ عملکرد و انجام فعالیت
ارتقای کیفیت مهمی از کیفیت زندگی است و داشتن نگرش مثبت در  ی نیز باید گفت سالمت روانی و هیجانی قسمت  بعد روان
)جان،    مثثرزندگی   اجتماعی(. د2021است  بعد  نقش -ر  از فرهنگی،  اجتماعی وی  ارتباطات  و  فرد در خانواده و جامعه  های هر 
های متنوع زندگی مانند عرصهگی،  (. از طرفی کیفیت زند2020کنراد و هام،  بر کیفیت زندگی هستند )لیو، استیونز،    مثثرعوامب  

شود. طبق تعریف سازمان بهداشت  اعی را شامب مینی و اجتمشق، م هب و همچنین سالمت جسمی، رواشرایط مالی، شغب، ع
های ارزشی که در آن به  و سیستم   جهانی، کیفیت زندگی عبارت از تصور افراد از موقعیت خود در زندگی با توجه به بافت فرهنگی

 (. 2019شلنک و کنگ،  هایشان است )به نقب از کیم، پارک، و نگرانی درنظرگرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها  ، بابرندسر می
کووید  به  ابتال  زندگی،  کیفیت  بر کاهش  تا  سبب می   19-عالوه  قدرت  و   6آوریشود  )کاراتاس  کند  پیدا  کاهش  مبتالیان 

تا  2021ی،  تاگا ت(.  با  مثبت  سازگاری  قدرت  زندگیجربه آوری  ناگوار  و  تلخ  )گمی  شماربه  های  هافرود  و  راسمن،  پالگی  من، 
است، بلکه فرد    دکننده یتهدها یا شرایط  آوری فقط مقاومت منفعب در برابر آسیبان چنین تصور کرد که تا  تو(. نمی2021شریرا،  

سازکنندمشارکت آور  تا   و  فعال  خودۀ  محیط  تنگناها  رغمبه  ندۀ  و  مشکالت  تا   وجود  پویای    عنوانبهآوری  است.  فرایند 

 
1. COVID-19 

2. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 

3. quality of life 

4. disposition 

5. sense of life fulfilment 

6. resilience 
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میشناروان پاسخ ختی  موقعیتهای  تواند  در  را  چالش هافراد  تنیدگی ای  و  تحت  برانگیز  زندگی،  مهار    ریتأثزای  با  و  دهد  قرار 
ط ناگوار را  یها شود. این فرایند، سازگاری موفق با شرا ها در این موقعیت ها، موجب عملکرد بهتر آناحساسات، عواطف و هیجان

می افزایش  افراد  میدر  سبب  و  تنش شدهد  شرایط  از  گ ر  با  فرد  ساود  پیامدهای  روان زا،  کند  لم  تجربه  را  محیطی  و  شناختی 
آسلین،   و  تا  2018)توماس  انعطاف(.  استرس،  شرایط  در  آرامش  حفظ  شامب  مواآوری  با  مواجهه  در  از پ یری  اجتنا   نع، 

(. استنسما، هیجیر و استالن  1398ظفری،  ها است )مبینی و احساسات مثبت به هنگام دشواری ی فرسایشی، حفظ خوش راهبردها
تا  2007) دادند  نشان  بهره (  با  راهبردهای  آوری  از  مقابله  مثثرگیری  راهبردهای  فعال و سازنده، جست مانند  وجوی حمایت  ای 

یرمفید ی غاه شود و در مقابب، راهبردهای مقابلن روانی می بینی سبب افزایش توازی، افکار مثبت و خوش اساجتماعی، خوددلگرم
واکنش  راهبردهمانند  افسردگی،  میهای  کاهش  را  اجتنابی  و  منفعالنه  مسئلۀ  حب  تا  ای  افراد  جهتدهد.  دارای  گیری آور 

های شود در برابر آسیب می  ها سببایتگرانه دارند و قدرت درونی آن اند، در ارتباط با دیگران و خود نقش حممشخصی در زندگی
 (.2019بکمن، ویس، شیپرز و هوگب، شند )تر باشناختی مقاومروان

کار گرفته نشده است، اما  ای زیادی به های مداخلهشناختی بهبودیافتگان کرونا، تاکنون روشهای روانظور بهبود مثلفه منبه
ی بیماران شناخت های روانیی بالینی آن درجهت بهبود مثلفههایی است که کارااز جمله درمان  1رش و تعهد درمان مبتنی بر پ ی

پژوهش مختل در  نشان  ف  گوناگون  )رزم های  است  شده  کولیوند،  داده  و  ماردپور  رمضانی،  خوش   ؛1397پوش،  و   لهجهپاشنگ 
عندلیب،   ؛1398  صدق،  و  احمدیان  ا  تن، رویین   ؛1398  فرخزادیان،  امینی، آزادی،  و  و  ؛ 1398  فشین    ؛1398،  صوفی  محمدی 

و  هاشمی،  اح  ؛1399  عینی،  افشاری  مکوندی، زاده تشامشهابی،  و  عسگری  و کاویانی،    ؛1399  ،  عسگری  حیدری،  بختیارپور، 
؛ ژائو و 2021؛ هیوآن و همکاران،  2021هادی،  بهاتا  و ال  ؛1399  فتحی، پویامنش، قمری و فتحی اقدام،   ؛1399افتخارصعادی،  

نتایج  2019،  ؛ واین و همکاران2019؛ اونگ و همکاران،  2020ن،  ؛ مورگان و همکارا2020همکاران،   این در حالی است که   .)
( نیز نشان داده است که درمان مبتنی بر پ یرش و 2021( و برگر، گارسیا، کاتاجنس و تمپب )2021ژو، شن و ونگ )ات  مطالع

ناختی و هیجانی شده است. درمان مبتنی بر  شهای رواننیز موجب کاهش آسیب  19-وس کوویدگیری ویرتعهد در دوران همه
با استفاده از شش فرایند مرکزی به اپ یرش   ، 3، گسلش 2شود. پ یرششناختی در مراجعان منجر میپ یری روان نعطاف و تعهد، 
ر پ یرش  شش فرایندی است که در روش درمانی مبتنی ب  7و عمب متعهدانه  6ها ، ارزش5، ارتباط با زمان حال4عنوان زمینهخود به 

و همکار  )ژائو  دارد  کاربرد  تعهد  به  (.2020ان،  و  بدین شیوۀ  فرایند  این شش  درمان تالش صکارگیری  ابتدای  در  است که  ورت 
دهد و در مقابب از    شود مراجع درمورد تجار  ذهنی )افکار، احساسات و نظایر آن( خود پ یرش روانی بیشتری را از خود نشان می

، زمان  شناختیتا مراجع با کسب آگاهی شناختی و روانشود  در پی دارد، بپرهیزد. در گام دوم تالش می  اعمالی که کنترل نامثثر
حال را کانون توجه قرار دهد و این مهارت را در خود تقویت کند؛ یعنی فرد از تمام حاالت روانی، افکار و رفتار خود در زمان حال 

)اصلیآ یابد  قمرانی،  گاهی  و  منشئی  تالش می1398آزاد،  سوم  گام  در  تجار   (.  از  مراجع  تا  شود  شود  جدا  مورد هدف  ذهنی 
ب8)جداسازی شناختی ه شکلی که بتواند عمب مستقب از تجار  را در خود نهادینه کند. در گام چهارم، تمرکز بر خودتجسمی (؛ 

ه، رها کند. در گام پنجم، به فرد کمک  بودن( را که برای خود در ذهنش ساختقربانی  کاهش یابد تا مراجع داستان شخصی )مانند
ها به اهداف رفتاری  ها را تصریح کند و در جهت تبدیب آن اسد، آنهای شخصی اصلی و مهم زندگی خود را بشنارزش   شود تا می

از این   یزۀ الزم در جهت عمب متعهدانه ایجاد شود تاشود تا در مراجع، انگها(. درنهایت تالش میسازی ارزش اقدام کند )روشن 
س اعمال فرد قرار گیرد )واین و  شده به همراه پ یرش تجار  ذهنی در رأ ی مشخص هاطریق، فعالیت معطوف به اهداف و ارزش 

اسات، خاطرات و  شناختی نظیر افکار، احس(. در درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد، سودمندی و کارکرد تجار  روان2019همکاران،  

 
1. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

2. acceptance 

3. defusion 

4. self as context 

5. present moment 

6. values clarification 

7. committed action 

8. cognitive defusion 
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قرروان   احساسات هدف  میشناختی  و  ار  توفعالیتگیرد  بدون  زندگی  معنادار  میهای  پیگیری  وجودشان  به  فراجه  یندهای  شود. 
گانۀ درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد به دنبال آن است که به افراد مختلف بیاموزد که چگونه دست از بازداری فکر بردارند، شش 

 (. 2019شتر تحمب کنند )اونگ و همکاران،  زاحم بگسلند و چگونه هیجانات نامطبوع را بیچگونه از افکار م 
آثار مخر  فیزیولوژیکی، رخداد  بیدلبه   19-توان گفت کوویدنجام پژوهش حاضر میضرورت ادربارۀ    قدرت پاندمی زیاد و 

ی، شناختی، هیجانهای روان آسیب   معرض  در  را   تهافیبهبوداست که افراد مبتال و    21های قرن  زندگی انسان   در  بزرگ و دردناکی
برمی  قرار  عاطفی و شناختی مختلفی اهای روانآسیب عالئم  وز  دهد و سبب  مانند   آنان   فسردگی و اضطرا  درشناختی مزمن 

برجسته    19-(. توجه به این فرایند، ضرورت انجام مداخله مناسب را برای بهبودیافتگان کووید2020شود )مالسزا و کازمارک،  می
آسیب پژوهش نتایج    براساسکه  سازد؛ چنان می پیشین،  روانهای  و هیجانهای  بهبودیافتشناختی  در  کوویدی    رشد روبه   19-گان 

ک بهبوده  با  است  ضروری  روش ه  درمان  کارگیری  و  پیشگیری  سبب  بهنگام  مداخلۀ  که  چرا  شود؛  اقدام  مناسب  درمانی  های 
دگی و تواند افراد مبتال را به روند زندگی عادی خانوامی  مروربهشود و  یماری میهمراه با این ب   شناختی و هیجانیهای روانآسیب 

شناختی و هیجانی در افراد مبتال به کرونا و از سویی با نظر  های شناختی، رواند آسیباجتماعی سوق دهد. حال با نگاهی به وجو
فروکاسکارابه   در  تعهد  و  پ یرش  بر  مبتنی  درمان  آسیب یی  مختن  افراد  فیزیولوژیک  و  شناختی  پژوهشی  تهای  نبود  نیز  و  لف 

  19-آوری بهبودیافتگان کوویدکیفیت زندگی و تا  درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد بر    ریتأثررسی  مشابه، هدف پژوهش حاضر، ب
می  بررسی  زیر  فرضیۀ  جهت  همین  به  میزان  است.  بر  تعهد  و  پ یرش  بر  مبتنی  درمان  زندگی ورآتا  شود   کیفیت  و  ی 

 است. ثربخشا  19-دیکوو بهبودیافتگان 

 روش 

 پژوهش  جامعۀ آماری، نمونه و روش اجرای

نیمهروش   طرحآزمایشی  پژوهش،  گروه  پس -آزمون پیش   با  با  پیگیری  آزمون  دورۀ  و  شامب .  است  ماههسه گواه  آماری  جامعۀ 
برفی ری گلوله گیاست. در پژوهش حاضر، از روش نمونه   1399  کرونا با سابقۀ بستری شهر بندرعباس در زمستان  بهبودیافتگان
اینستاگرام و گهای واتس روه آگهی در گ   که با پخش  صورتنیبداستفاده شد.   های دوستان تالش شد تا بهبودیافتگان  روه اپی، 

عرفی  شناسند مگری را نیز می درخواست شد اگر فرد دی  شده ییشناساکرونا با سابقۀ بستری شناسایی شوند. در گام بعد، از افراد  
نیاز برای پژوهش حاضر )  ورتصن یبد کنند تا   ونا با گمارش  بهبودیافتۀ کر  30( تکمیب شود. درنهایت  افتهیبهبود   30تعداد مورد 

نفر در گروه گواه(. گروه آزمایش، مداخلۀ   15نفر در گروه آزمایش و    15های آزمایش و گواه جایگزین شدند ) تصادفی در گروه 
کردند. این در حالی  یافت  ای دردقیقه   90ای یک جلسۀ  هفته  صورتبه و نیم    مان مبتنی بر پ یرش و تعهد را در طی دو ماه در

گواه،   گروه  که  دریافت است  را  این    مداخالت  دریافت  انتظار  در  و  از    درماننکردند  پس  گروه    شروعبودند.  در  نفر  دو  مداخله، 
نفر در    13نفر بود )  27، تعداد نهایی نمونه  اساسن یبرادامۀ حضور در پژوهش انصراف دادند.  آزمایش و یک نفر در گروه گواه از ا

ر رعایت اخالق در پژوهش، رضایت افراد برای شرکت در برنامۀ مداخله کسب شد  منظونفر در گروه گواه(. به   14روه آزمایش و  گ
فرایند پژوهشی، این از اتمام  اطمینان داده شد که آنان نیز پس    شدند. همچنین به افراد گروه گواه   آگاه و از همۀ مراحب مداخله  

ماند و نیازی به ها محرمانه باقی مین آکه اطالعات    داطمینان داده ش  نیز  گروه   دوهر  اعضای  بهرد.  مداخالت را دریافت خواهند ک 
گواه، مداخلۀ درمان مبتنی بر پ یرش و  . شایان ذکر است که پس از اتمام پژوهش، شش نفر از افراد حاضر در گروه درج نام نیست

با استفاده   19بتال به کووید  ، اورود به پژوهش  یهامالک له انصراف دادند.  را دریافت کردند و بقیه از حضور در جلسات مداخ  تعهد
بقۀ بستری در  ، داشتن سا19-، بهبودیافتن از بیماری کووید PCR(  1ای پلیمرازاز آزمایش تشخیص کرونا )آزمایش واکنش زنجیره 

شر  به  تمایب  داشتن  و  بیمارستان،  دیپلم  تحصیالت  سطح  حداقب  داشتن  پژوهش،  در  روان دریافتکت  درمان  پزشکی نکردن 
ش  زمانهم  همچنین  در  بود.  اخیر  ماه  همکاریهامالک ش  غیبت،  جلسه  دو  از  بیش  داشتن  پژوهش،  از  خروج  و ی  نکردن 

 پژوهش بود.  به ادامۀ حضور در فرایند انجامداشتن تمایب در کالس و ن شده مشخص ندادن تکالیف انجام

 
1. Polymerase Chain Reaction (PCR) 
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 (BREF-WHOQOL)  1نسخۀ کوتاه پرسشنامۀ کیفیت زندگی

، یسالمت جسمانۀ  که کیفیت زندگی را در چهار حیط  استسثال    26شامب    ی، بهداشت جهانسازمان    کیفیت زندگی  ۀپرسشنام
روان اجتماعیشناختسالمت  روابط  زندگ  ی،  پرسشنام.  سنجدیم ی  اجتماع  یو محیط    ی گ ارنمره   واست    یانه یگزپنج  ه، سثاالت 

ۀ کیفیت  دهندنشان است. کسب نمرات بیشتر    130تا    26دامنۀ نمرات این پرسشنامه بین    اساسنیارب  .استنمره    5  تا  1ها بین  آن
مختلف  یهادر کشورها و فرهنگ  یتوسط سازمان بهداشت جهان ، پرسشنامه این یاعتبار و پایای 1996از سال زندگی باالتر است. 

تا    83/0ضرایب    این آزمون،   یدرون  یپایای  یدر بررس (  2000ین )(. بونمی، پاتریک، باشنب و مارت2010)واحدی،    ستا  شده   انجام
کردند. این پرسشنامه    گزارش  84/0این پژوهشگران روایی محتوایی این پرسشنامه را مطلو  و    همچنین  را اعالم کردند.  95/0
وایی  ( ر1385و همکاران )   ( استانداردسازی شد. نجات1385محمد و مجدزاده )  ی، هالکویی نایینی، ایران توسط نجات، منتظر  در

تشخیصی  2محتوا  آنا  3و  کردند.  گزارش  مطلو   را  پرسشنامه  بازآزماییین  روش  از  استفاده  با  را  پرسشنامه  پایایی  برای   4ها 
رهاطهیح روانی،  سالمت  جسمی،  سالمت  محیطی  ی  سالمت  و  اجتماعی  دست  به   84/0و    75/0  ، 77/0  ، 77/0  بیترتبهوابط 

  84/0تا    52/0آلفای کرونباخ برای افراد سالم و بیمار بین    های مختلف آن را با استفاده از روشحیطه  5نیآوردند و همسانی درو
مرادی،   پژوهش  در  کردند.  امملکمحاسبه  ومولو  ، یری پور،  همسانی1389)  ینور  ی  پرسشنا  (  با    60/0مه  دورنی  آن  پایایی  و 

آلفای کرونباخ  استفا از روش  پایای  92/0ده  این پرسمحاسبه شد.  با استفاده ازی  آلفای کرونباخ   شنامه در پژوهش حاضر  ضریب 
 دست آمد.به  84/0

 (RQ)  6آوری پرسشنامۀ تاب

تا   دیویسون در سال  پرسشنامۀ  کانر و  توسط  پرسشنامه  آورتا  ان  منظور سنجش میز به   2003آوری  این  افراد طراحی شد.  ی 
ر و معنویت در افراد است. شخصی، تحمب عواطف منفی، مهااعتماد به غرایز ی شایستگی فردی،  هامثلفه گویه و شامب    25دارای  

کنند. ( مشخص می4ای لیکرت از کاماًل نادرست )صفر( تا همیشه درست )ها پاسخ خود را روی یک مقیاس چهاردرجهآزمودنی 
. کانر و دیویسون  استآوری بیشتر    تاۀ  دهندنشان است، در این پرسشنامه نمرات باالتر    100تا    0امتیاز کب در این آزمون از  

گزارش کردند.    0/ 87و پایایی بازآزمایی آن را    0/ 89آوری را با استفاده از آلفای کرونباخ  همسانی درونی پرسشنامۀ تا  (  2003)
( پایای1384محمدی  ا (  استفاده  با  را  دیویسون  و  کانر  پرسشنامۀ  کرونباخ  ی  آلفای  آن  89/0ز  روایی  و همچنین  نیز    محاسبه  را 

محاسبه شد.    88/0( با استفاده از آلفای کرونباخ  1398ین پرسشنامه در پژوهش مظفری )مناسب گزارش کردند. همچنین پایایی ا
 دست آمد.به  0/ 86از ضریب آلفای کرونباخ  در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی پرسشنامه با استفاده 

 ند اجرای پژوهشور
نمونه  فرایند  انجام  از  بهبودیافتگان کرون)مط  گیریپس  آنچه ذکر شد(،  با  )ابق  انتخا  شدند  به شیوۀ تصادفی در    27ا  بیمار( و 

 90( را در ده جلسۀ  2005استروسال،    های آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد )هیز وگروه 
نیمهفته   صورتبهی  ادقیقه  و  ماه  دو  طول  در  جلسه  یک  مداخ  ای  که  است  ذکر  شایان  کردند.  پژدریافت  حاضر  الت  وهش 

با رعایت فاصله های سهگروه   صورتبه پروتکب نفره و  اجتماعی و  از پروتکب  گ اری  ارائه شد. در پژوهش حاضر،  بهداشتی  های 
رای جامعۀ آماری بیماران ( استفاده شد که این بستۀ درمانی در ایران و ب2005بتنی بر پ یرش و تعهد )هیز و استروسال،  درمان م

 شده است.  دییتأ استفاده و اعتبار آن ( 1398)تن و همکاران  و رویین (1399) نی و همکارانهای کاویادر پژوهش 

 
1. World Health Organization Quality-of-Life Scale (WHOQOL-BREF) 

2. content validity 

3. discriminate validity 

4. test-retest 

5. internal consistency 

6. Resilience Questionnaire (RQ) 
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 هدجلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تع   . خالصۀ1جدول 
 شرح جلسه  جلسه 

 اول
ی پژوهش و بیان هدف ها مثلفهریف د و اهداف آن، تعدرمان مبتنی بر پ یرش و تعهموزش روانی، آموزش در خصوص اط با اعضای گروه، آآشنایی و ایجاد ارتب

 اجرای طرح برای افراد حاضر در پژوهش.

 دوم
ۀ تغییر مراجع، ، چالش با برنامابزارجعبهاز استعارۀ مزرعه و  نجش، ایجاد ناامیدی خالقانه با استفادهار سمعی عنوانبهها، کارآمدی تجربیات و ارزیابی آن درموردبحث 

 کردن تکلیف منزل.مشخص

 سوم
، معرفی  حبراه نه بررسی دنیای درون و بیرون درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد، ایجاد تمایب به ترک برنامۀ ناکارآمد، تفهیم این موضوع که کنترل مسئله است 

 کردن تکلیف منزل. ایب، مشخصجایگزینی برای کنترل یعنی تم

 کردن تکلیف منزل. پاسخ با استفاده از استعارۀ مهمان ناخوانده، مشخص عنوانبهجسمانی  عالئمت و مشکب، معرفی تمایب/ احساسات/ خاطرا عنوانبه بیان کنترل  چهارم 

 ل. کردن تکلیف منزروی با ذهن، مشخصا تمرین پیادها افکار و عواطف همراه بتضعیف ائتالف خود بهای گسلش شناختی و کاربرد تکنیک  پنجم

 کردن تکلیف منزل.هایی در خصوص آثار بیماری، مشخصپردازی ز از سرگردانی ذهن درون افکار، خاطرات یا خیالبرای در زمان حال بودن و پرهی دیتأک ششم

 کردن تکلیف منزل.فران، مشخصبا استفاده از استعارۀ اتوبوس و مسا  گرمشاهده عنوانبه ، تضعیف خود مفهومی و بیان خود ینهزم عنوانبه مشاهدۀ خود  هفتم 

 کردن تکلیف منزل. های ذهنی، الگوسازی خروج از ذهن با استفاده از استعارۀ قطارهای زیر پب، مشخصکنیک کاربرد ت هشتم 

 کردن تکلیف منزل.شخصنمای ذهنی؛ ما استفاده از استعارۀ قطبزندگی ب های عملیارزش  خطرات تمرکز بر نتایج و کشف دادنمعرفی مفهوم ارزش، نشان نهم 

 . العمرمادام ی و تکلیف بندجمعدر زندگی واقعی و  آمدهدستبه ی تجار ریکارگبه  دهم 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
سطح آمار توصیفی از میانگین و    سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در  ها در دودر این پژوهش، تجزیه و تحلیب داده 

برای   2توزیع متغیرها، آزمون لوین  بودننرمالبرای بررسی    1یلک و-یرود و در سطح آمار استنباطی از آزمون شاپانحراف استاندار
 4ر ی مکرریگاندازه و همچنین تحلیب واریانس با    هاداده کرویت    فرضشیپدر بررسی    3ها، آزمون موچلیبررسی برابری واریانس 

 تجزیه و تحلیب شدند.  SPSS-23افزار آماری ماری با استفاده از نرمبرای بررسی فرضیۀ پژوهش استفاده شد. نتایج آ

 ها یافته
است. همچنین سال    20/47و در گروه گواه    32/44شناختی نشان داد میانگین سن افراد حاضر در گروه آزمایش  اطالعات جمعیت 
 85/42مرد )  6حالی بود که در گروه گواه  درصد( حضور داشتند. این در    15/46زن )  6رصد( و  د   85/53مرد )  7در گروه آزمایش  

در هردو    نیبن یدرا لیسانس بودند که  درصد( حضور یافتند. این افراد دارای دامنۀ تحصیالت دیپلم تا فوق   14/57زن )  8( و  درصد
راوانی درصد( سطح تحصیالت دیپلم دارای بیشترین ف   85/42نفر معادل    6اه )درصد( و گو  38/ 46فر معادل  ن  5گروه آزمایش )

 بود. 
 ارائه شده است. 2رهای پژوهش در جدول های توصیفی مربوط به متغی یافته 

 گانه سنجش سه آوري در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل  . میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی و تاب2جدول 

 هاگروه هامؤلفه
 پیگیري آزمونس پ آزمونپیش

 انحراف معیار  میانگین انحراف معیار  نمیانگی انحراف معیار  میانگین

 زندگی  کیفیت
 96/10 38/74 09/11 77/75 17/11 69/61 گروه آزمایش

 14/13 42/62 26/13 28/61 15/13 21/62 گروه گواه 

 آوریتا 
 88/8 84/60 90/8 07/62 43/7 92/48 گروه آزمایش

 31/9 92/46 19/9 64/46 23/9 57/47 گروه گواه 

های پارامتریک سنجش شدند. بر همین های آزمون فرضی مکرر، پیشگیربا اندازه   انسیوارحلیب آزمون  ئۀ نتایج تقبب از ارا
ی و ها در متغیرهای کیفیت زندگای داده نه ع نموتوزی  بودننرمال فرض  ویلک بیانگر آن بود که پیش -اساس نتایج آزمون شاپیرو

 
1. Shapiro-Wilk test 

2. Levene’s test 

3. Mauchly’s test 

4. analysis of variance with repeated measures 
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فرض  (. همچنین پیش p>0/ 05)  و پیگیری برقرار است  آزمونپس ،  آزمونش ی پحب  ی آزمایش و گواه در مراهاگروه آوری در  تا  
ها در دو  یانس فرض همگنی وارهمگنی واریانس نیز با آزمون لوین سنجش شد که نتایج آن معنادار نبود. این یافته نشان داد پیش 

تا   و  زندگی  کیفیت  )آورمتغیر  است  شده  رعایت  نتایp>05/0ی  براساس  طرفی  از  آزمون  (.  تفاوت  tج  پیش هانمره ،  آزمون  ی 

. این در حالی بود  (p>05/0)آوری( معنادار نبوده است  ای آزمایش و گروه گواه در متغیرهای وابسته )کیفیت زندگی و تا  هگروه 

 .(p>05/0)آوری رعایت شده است در کیفیت زندگی و تا   هاداده فرض کرویت لی بیانگر آن بود که پیش که نتایج آزمون موچ

آوري ی براي متغیرهاي کیفیت زندگی و تاب گروهن یبدرون و  راتیتأث منظور بررسی مکرر به  گیري. تحلیل واریانس با اندازه 3جدول 

 با سابقۀ بستري   19-بهبودیافتگان کووید

 متغیرها 
مجموع  

 مجذورات 

درجۀ 

 آزادي

میانگین  

 مجذورات 
 pمقدار  fمقدار 

اندازۀ  

 اثر 

توان 

 آزمون

 زندگی کیفیت  

 1 57/0 0001/0 98/33 43/381 2 86/762 مراحب 

 1 46/0 0001/0 74/27 30/1509 1 30/1509 ی بند گروه 

 1 61/0 0001/0 75/38 06/435 2 12/870 ی بندگروه تعامب مراحب و  

     22/11 50 25/561 خطا 

 آوری تا  

 1 55/0 0001/0 90/30 86/311 2 73/623 مراحب 

 1 51/0 0001/0 32/32 14/2118 1 14/2118 ی بند گروه 

 1 62/0 0001/0 90/39 77/402 2 55/805 ی بندگروه احب و  تعامب مر

     09/10 50 64/504 خطا 

اندازه   3جدول   با  رانتایج آزمون واریانس  یا مرحلۀ عا،  شده محاسبه   Fضرایب    براساسدهد.  نشان می  گیری مکرر  مب زمان 
(.  >p  001/0با سابقۀ بستری داشته است )   19-کووید  آوری بهبودیافتگانزندگی و تا    نمرات کیفیت  معناداری بر  ریتأثارزیابی،  

آوری را تبیین  مرات کیفیت زندگی و تا  های ندرصد از تفاوت در واریانس   55و    57،  بیترتبه دهد عامب زمان  اندازۀ اثر نشان می
و تعهد( هم بر نمرات    عامب عضویت گروهی )درمان مبتنی بر پ یرش  ریثتأ ،  شده محاسبه   Fضریب    براساسبراین،  ند. عالوه کمی

بهبودیافتگان معنادار است )کیفیت زندگی و تا   بنابراین نتیجه گرفته می >001/0pآوری  یا  (؛  نوع  شود عامب عضویت گروهی 
هد عضویت گروهی  داندازۀ اثر نشان میمعنادار داشته است.    ریتأثآوری بهبودیافتگان    درمان دریافتی نیز بر کیفیت زندگی و تا

تعهد(  )درمان   و  پ یرش  بر  تا   51و    46  بیترتبهمبتنی  و  زندگی  کیفیت  نمرات  در  تفاوت  از  میدرصد  تبیین  را  کند.  آوری 
معنادار    آوری افراد نمونهز بر نمرات کیفیت زندگی و تا  وع درمان و عامب زمان نیست که اثر متقابب ننتایج بیانگر آن ا  تیدرنها

( بدین >0p/ 001است  درم(.  نوع  تا  ترتیب  و  زندگی  کیفیت  بر  نیز  ارزیابی  مختلف  مراحب  در  دریافتی  بهبودیافتگان  ان  آوری 
ز دقت آماری باال و کفایت معنادار داشته است. توان آماری نیز حاکی ا   ریتأثدرصد    62و    61با سابقۀ بستری به میزان    19-کووید 

مرحلۀ ارزیابی ارائه    برحسبها  آوری آزمودنی و تا   ایسۀ زوجی میانگین نمرات کیفیت زندگیمق  4ول  . در جداستحجم نمونه  
 شود.می

 مرحلۀ ارزیابی   سببرح ها آوري آزمودنی. مقایسۀ زوجی میانگین نمرات کیفیت زندگی و تاب4جدول 

 متغیر 
  مرحلۀ مبنا

 ن( )میانگی
مرحلۀ مورد مقایسه 

 )میانگین( 
تفاوت 
 هامیانگین 

خطاي انحراف  
 معیار 

 معناداري 

 کیفیت زندگی

 آزمون پیش
 0/ 0001 07/1 -57/6 آزمون پس

 0/ 0001 06/1 -45/6 پیگیری 

 آزمون پس
 0/ 0001 07/1 57/6 آزمون پیش

 82/0 45/0 12/0 پیگیری 

 آوری تا 

 آزمون پیش
 0/ 0001 07/1 -11/6 آزمون پس

 0/ 0001 02/1 -64/5 پیگیری 

 آزمون پس
 0/ 0001 07/1 11/6 آزمون پیش

 15/0 22/0 47/0 پیگیری 
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آزمون و پیگیری در متغیرهای کیفیت زندگی  آزمون با پس ، میانگین نمرات مرحلۀ پیش دهدیمنشان    4که جدول    گونههمان
تا   است  آوو  معنا  بدان  این  دارد.  معنادار  تفاوت  تعهد  ری  و  پ یرش  بر  مبتنی  درمان  شکب   توانستهکه  نمرات  معنادا  به  ری 
زن پس  پیگیری کیفیت  تا  آزمون و  بهبودیافتگان کوویددگی و  به مرحلۀ پیش   19-آوری  را نسبت  آزمون دچار  با سابقۀ بستری 

وت معنادار وجود ندارد. این یافته را آزمون و پیگیری تفامیانگین نمرات مرحلۀ پس تغییر کند. یافتۀ دیگر این جدول نشان داد بین  
آزمون  با سابقۀ بستری که در مرحلۀ پس   19-وری بهبودیافتگان کووید آتبیین کرد که نمرات کیفیت زندگی و تا   نینچتوان  می

پیگیر را در طول دورۀ  تغییر  این  توانسته  بود،  معنادار شده  تغییر  نیز حفظ کند. در یک جمعدچار  درمان    توان گفتبندی میی 
با سابقۀ بستری   19-ودیافتگان کووید آوری بهبر میانگین نمرات کیفیت زندگی و تا مبتنی بر پ یرش و تعهد سبب تغییر معنادا

 آزمون شده و این اثر در مرحلۀ پیگیری نیز ثبات خود را حفظ کرده است.در مرحلۀ پس 

 گیریبحث و نتیجه
  19-دیافتگان کووید بهبو  آوریتنی بر پ یرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تا  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مب

ن نتایج  تا  انجام گرفت.  و  زندگی  کیفیت  بر  تعهد،  و  پ یرش  بر  مبتنی  درمان  داد  بهبودیافتگان کوویدشان  با سابقۀ    19-آوری 
آوری آنان شود. یافتۀ اول پژوهش و تا   ه این درمان توانسته سبب بهبود کیفیت زندگیصورت کبستری تأثیر داشته است. بدین

راستا های زیر هم با نتایج پژوهش   19-فیت زندگی بهبودیافتگان کووید اثربخشی درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد بر کی  مبنی بر
( همکاران  و  فتحی  تعه 1399است   و  پ یرش  بر  مبتنی  درمان  اثربخشی  با  مزمن(  سردرد  به  مبتال  زنان  زندگی  کیفیت  بر  ، د 

م و کیفیت زندگی افراد مبتال به شی درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد بر شدت عالئ ( با اثربخ 1398فرخزادیان، احمدیان و عندلیب )
ی و استرس  ( با اثربخشی درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد بر کیفیت زندگ1398پ یر، محمدی و صوفی )نشانگان روده تحریک 

بیماران مبتال به سرطاادراک  اثربخشی آمو1399ن، هاشمی، افشاری و عینی ) شده  با  ارتقای (  بر  بر پ یرش و تعهد  زش مبتنی 
ر خوش سالمت  و  پاشنگ  سرطان،  به  مبتال  سالمندان  زندگی  کیفیت  و  )وان  بر  1398لهجه صدق  مبتنی  درمان  اثربخشی  با   )

بر کاهش عالئم، سرم تعهد  روان پ یرش و  مبت ایۀ  بیماران  زندگی  به سندرم رودۀ تحریک شناختی و کیفیت  بهاتا  و ال  و  پ یر 
)هادال  و2021ی  پ یرش  بر  مبتنی  درمان  اثربخشی  با  تبیین    (  در  روانی.  سالمت  در  اختالل  با  زنان  زندگی  کیفیت  بر  تعهد 

بهبودیافتگا بر پ یرش و تعهد بر کیفیت زندگی  تأثیر درمان مبتنی    توان گفت درمان تعهد و پ یرش می  19-ن کوویدچگونگی 
لحظه  آگاهی  رفتاری،  شناختی  مسئلۀ  حب  بهبود  )ذهن بهسبب  هیجانات  از  بی لحظه  پ یرش  و  است آگاهی(  مشکب  قیدوشرط 

های مورد نیاز برای حب مشکالت ناشی از  مهارت   19-شود بهبودیافتگان کووید (. این روند موجب می 1398)محمدی و صوفی،  
آن   کار بندند که درنتیجۀای را فراگیرند و بهفتاری کارآمد مقابلههای شناختی و رو بتوانند مهارت ماری را در خود تقویت کنند  بی

می بهبود  نیز  آنان  زندگی  شیوه کیفیت  آموزش  همچنین  انتخا  یابد.  و  بیماری  درمورد  ناکارآمد  افکار  با  چالش  مختلف  های 
توان گفت  تأثیرگ ار باشند. می  19-فتگان کوویدت زندگی بهبودیاتواند بر کیفیت و مسائب میرویکردی صحیح نسبت به مشکال 

برانگیز و های چالش جای اجتنا  فکری و عملی از افکار و موقعیت شود تا به که در درمان پ یرش و تعهد به افراد آموزش داده می
روانیتنیدگی  پ یرش  افزایش  با  زن  برای  ، زا،  ارو کیفیت    کننددگی خود تالش  بهبود وضعیت  را  این  زندگی خود  در  تقا بخشند. 

تقویت توانایی توجه بدون قضاوت به افکار، تصاویر    ، کاررفته در درمان مبتنی بر پ یرش و تعهدهای به حالی است که از تکنیک 
 19-ز طرفی بهبودیافتگان کووید(. ا2021هادی،  برانگیز است )بهاتا  و ال چالش   ، زای ناشی از تجار ذهنی و خاطرات آسیب

آسیب  ح زتجار   در  فراوانی  به روان   ۀ وزای  ابتال  اجتماعی  برچسب  از  ناشی  ارتباطی  و  خانوادگی  هیجانی،  شناختی،  شناختی، 
 ، آگاهیکارگیری تکنیک ذهن درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد با به  ، (. بر همین اساس2020دارند )الهای و همکاران،    19-کووید 

ها را  آمیختگی با افکار و تصاویر ذهنی، آنجای درهمن افراد به شود ایو سبب می  کندمیتوانمند  تصاویر ذهنی    ۀ نظاردر  را    اهآن
تجربه    کنند  نظاره  را  کمتری  عمب  و  فکر  آمیختگی  مسئله،  حب  قدرت  از  استفاده  با  نیز  کو  روند  این  شود می  موجبنند. 

ند. در  کناالتری را تجربه  و کیفیت زندگی برو را حب  ی پیش هاری مهارت حب مسئله، چالش کارگیبا به   19-بهبودیافتگان کووید
درمان مبتنی بر پ یرش و   گفت  درصد( برای متغیر کیفیت زندگی باید  61آمده )دستاثر به  ۀ دیگر و با درنظرگرفتن انداز  یتبیین
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این  هبود بخشد و از  ابقه بستری را ببا س  19-بهبودیافتگان کوویدپ یری روانی  تعهد توانسته با ایجاد شش فرایند بنیادی، انعطاف
 کند.اثر باالیی را توجیه می ۀ چنین انداز ، رو توانمند سازد که این روندبهنجار با مشکالت پیش  ۀطریق آنان را در جهت مقابل

تا    ۀیافت بر  تعهد  و  پ یرش  بر  مبتنی  درمان  بر  مبنی  پژوهش  کودوم  بهبودیافتگان  نتایج راستا  هم   19-ویدآوری  با 
اسژوهش پ زیر  همرزم  ت های  و  )پوش  تا  1397کاران  و  زندگی  کیفیت  بر  تعهد  و  پ یرش  آموزش  تأثیر  با  پرستاران،  (  آوری 

(  1399آوری بیماران قلبی، کاویانی و همکاران )( با اثربخشی درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد بر تا  1399شهابی و همکاران )
( با تأثیر 2021هیوآن و همکاران )و  اس،  زنان مبتال به امهای ناکارآمد  شآوری و نگرتا    ن مبتنی بر پ یرش و تعهد برتأثیر درما

سالمت در بیماران مبتال به سرطان. درمورد سازوکار اثر درمان مبتنی بر   ۀ درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد بر رفتارهای ارتقادهند
  کرد شناختی اشاره  پ یری روان عطاف ن به نقش این درمان در ایجاد انتوامی  19-آوری بهبودیافتگان کوویدپ یرش و تعهد بر تا  
همکاران،   و  تعهد  1399)کاویانی  و  پ یرش  بر  مبتنی  درمان  روند  در  که  زمانی  روانانعطاف(.  بهبودیافتگان پ یری  در  شناختی 

رمنطقی  کشیدن افکار ناکارآمد و غیچالش و در به  کنندمیپ یر را کسب  افزایش یافت، این افراد توانایی تفکر انعطاف  19-کووید 
صورت خود را به  کنند، چارچو  فکری پردازش شناختیخود درمورد بیماری و آثار اجتماعی آن، از توجیهات جایگزین استفاده می

مری بازسازی  موقعیتمثبت  و  چالش کنند  استرس های  رویدادهای  یا  میبرانگیز  را  روانزا  نظر  از  درنتیجه  و  شناختی پ یرند 
میتا   کسب  بیشتری  عالوه آوری  درمورد  کنند.  افراد  روانی  پ یرش  تعهد،  و  پ یرش  بر  مبتنی  درمان  جلسات  طول  در  براین 

آموزش داده شد که هرگونه    19-یابد. به بهبودیافتگان کوویدحساسات( افزایش و کنترل نامثثر کاهش میتجار  ذهنی )افکار، ا
شود و باید این  ها میت یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید آن اثر اس تجار  ذهنی ناخواسته بی  کنترل یا اجتنا  از  برایعملی  

طور کامب پ یرفت. همچنین بر آگاهی روانی فرد ، بهدون تالش برای ح فو بگونه واکنش درونی یا بیرونی  تجار  را بدون هیچ
آموزد خود را یابد و میآگاهی می  افکار و رفتار خود در لحظه حال  یعنی فرد از تمام حاالت روانی،   ؛شودحال افزوده می  ۀدر لحظ

آمیزی در مشکالت و کند تا انطباق موفقیت کمک می  19-از این تجار  ذهنی جدا سازد. این تمرینات به بهبودیافتگان کووید
ناتواناسترس  تا  های  درنتیجه  و  باشد  داشته  آشکار  می ساز  بهبود  به آوری  برطورکلی  یابد.  مبتنی  درمان  مرکزی   فرایندهای 

کووید بهبودیافتگان  به  تعهد  و  نگرانمی  19-پ یرش  افکار  بازداری  از  دست  چگونه  آث  دربارۀ   کننده آموزد  و  آن، بیماری  ار 
تحمب   موجبشان آمیخته نشوند. این امر  ه و مشکالت خود بردارند و با افکار مزاحم، منفی و تکرارشونده شدهای تصور محدودیت 

شود. در تبیین دیگر  می  19-آوری در بهبودیافتگان کوویدتا    یتبع آن ارتقاتی نامطبوع و بههای شناخیشتر هیجانات و پردازش ب
اند درنظرگرفتن  با  به   ۀ ازو  )دستاثر  تا    62آمده  متغیر  برای  بایددرصد(  توانسته    گفت  آوری  تعهد  و  پ یرش  بر  مبتنی  درمان 
کووید ا  19-بهبودیافتگان  آزاردهندرا  افکار  با  درآمیختگی  بیماری    ۀ ز  به  به ب مربوط  با  و  ذهن رهاند  را  کارگیری  افراد  این  آگاهی 

دست آورند که این روند چنین  تری را به یشآوری بو تا    نندرا کسب ک  ۀ بیشتریقابلو م  هیاری رساند تا آنان بتوانند قدرت مواجه 
 کند. اثر باالیی را توجیه می ۀ انداز

متغیرهای تأثیرگ ار بر کیفیت زندگی و   نشدنکنترل   ، شهر بندرعباس  19-وید تحقیق به بهبودیافتگان کو  ۀدامنمحدودبودن  
های پژوهش حاضر بود. پیشنهاد گیری تصادفی از محدودیت گیری از روش نمونه بهره و عدم    19-آوری بهبودیافتگان کوویدتا  
تعمیممی قدرت  افزایش  برای  این  شود  نتایج،  استانپ یری  بیماران کوویدها و مناطق پژوهش در سایر  )مانند    19-، دیگر گروه 

گیری تصادفی اجرا شود. با توجه ده و روش نمونه بستری، بیماران با آسیب ریوی حاد(، کنترل عوامب ذکرش   ۀبیماران بدون سابق
ود در  شن، در سطح کاربردی پیشنهاد میآوری بهبودیافتگابه اثربخشی درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تا  

درمان مبتال کنار  افراد  برای  پزشکی  و  فیزیولوژیکی  صو  ،های  کافی  توجه  نیز  آنان  هیجانی  و  روانی  فرایند  پ یر به  تا   درت 
یافتگان آوری بهبودبهبود کیفیت زندگی و تا    برایکارگیری درمان مبتنی بر پ یرش و تعهد برای این بیماران،  درمانگران با به 

 اقدام عملی انجام دهند. 
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