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چکيده
زمينه و هدف :ديابت يکي از بیماري هاي مزمن است كه بیشترين تأثیر منفي را بر روند كیفیت زندگي دارد .هدف از اين
پژوهش تعیین اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كیفیت زندگي در بیماران ديابتي نوع دوم است.
مواد و روشها :اين پژوهش يک مطالعه نیم هتجربي از نوع پیش آزمون-پس آزمون است؛ كه داراي گروه هاي مداخله و كنترل
سه ماهه بود .از بین بیماران تحت پوشش انجمن ديابت در شهر كرج در استان البرز بر مبناي نمون هگیري در دسترس40 ،
بیمار انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند  .ابزار سنجش پرسشنام ههاي جمعي تشناسي و
كیفیت زندگي بیماران ديابتي بود .افراد گروه مداخله ،عالوه بر دريافت داروهاي ضد ديابت 8 ،هفته و هر جلسه  2ساعته پیرامون
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد آموزش ديدند؛ اما گروه كنترل تنها درمان دارويي دريافت كردند .براي تحلیل دادهها از SPSS
 02و آزمون تحلیل كواريانس ،آزمون تعقیبي توكي و براي مقايسه پس آزمون و پیگیري میانگین نمره هاي گروه ها از آزمون
تي وابسته استفاده شد.
يافتهها :درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در پس آزمون و پیگیري سه ماهه آزمون يکفیت زندگي باعث افزايش كیفیت زندگي
بیماران شد.
نتيجهگيري :اِعمال درمان مبتني بر پذيرش و تعهد مي تواند ب همنزله يک مداخله مؤثر روا نشناختي كیفیت زندگي بیماران
مبتال به ديابت نوع دوم بکار رود.
نوع مقاله :مطالعه پژوهشي.
کليدواژه :ديابت نوع دوم ،درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ،كیفي ت زندگي ،كرج ،استان البرز.
مقدمه
ديابت شايع ترين بیماري مزمن متابولیک است؛ كه از طريق ناهنجاري در سوخ توساز كربوهیدرات ،پروتئین و چربي توصیف
ميشود .معمولي ترين عالئم آن ،عدم تحمل گلوكز يا ازدياد قندخون است .به همین دلیل ،فرد به عوارض كوتاه و بلندمدت
ديابت مبتال مي شود .ديابت عوارض مانند افزايش سکته قلبي و مغزي ،نارسايي كلیوي ،نابینايي و قطع عضو دارد .میزان شیوع
نوع دوم آن به مراتب بیشتر از نوع اول است .شیوع ديابت ،طي دو دهه گذشته به نحو چشمگیري افزايشيافته است و تخمین
زده مي شود كه تا سال  2030به بیش از  438میلیون نفر افزايش يابد.
بین بیماري و كیفیت زندگي ارتباط متقابل دوسويه وجود دارد .كیفیت زندگي نشانگر ادراک فرد به توانايي در عملکرد خوب در
سطح جسمي ،رواني و اجتماعي است .بروز ديابت ،جريان منظم زندگي را مختل كرده و كیفیت زندگي افراد را در ابعاد مختلف
تحت تأثیر قرار مي دهد .زيرا عوارض اين بیماري زياد ،درمان آن درازمدت و موفقیت آن كم است.
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اصالح »كیفیت زندگي« تنها براي بیماران ديابتي سودمند است ،بلکه هزينه هاي مراقبت بهداشتي و پزشکي مرتبط با آن ها
را نیز كاهش مي دهد .روان درماني در بیماران ديابتي مي تواند سبب بهبود تحمل شرايط درمان ،يکفیت بهتر زندگي ،ايجاد
پايبندي به درمان و تغییر سبک زندگي شود .بهبود كیفیت زندگي كیي از اهداف اولیه درمان و شاخص مهم درماني در كنترل
بیماري ديابت محسوب مي شود .ازاين رو ،ارتقا كیفیت زندگي بیماران براي بسیاري از درمانگران ،ازجمله روان شناسان ،از
اهمیت به سزايي برخورداراست.
مداخالتي كه بر پايه آموزش روان و آموزشهاي روان شناختي است ،از جايگاه ويژه برخوردارند .در اكثر تحقیقات پیشین روان
شناختي ،جهت ارتقا كیفیت زندگي بیماران ديابتي ،از رويکرد شناختي يا شناختي رفتاري استفاده شده است .هدف از اين
رويکرد « شناسايي و به حداقل رساندن تحريف شناختي ،كنترل مشکل و تحلیل منطقي است» .برخي پژوهش ها نشان داده
اند كه تالش براي به حداقل رساندن ،كنترل و سركوب اضطراب ،افکار ،درد و غیره سبب تولید مجدد آن مي شود .درمانِ پذيرش
و تعهد با رويکردي جديد توانسته نتايج خوبي را نشان دهد .اين نوع درمان ،از درمان هاي رفتاري موج سوم است كه بر هوشیاري
فراگیر ،همراه با گشودگي و پذيرش درد تأكید مي كند .يعني فرد بدون تالش براي كنترل بر افکار مربوط به بیماري ،به
افکارمرتبط با بیماري اجازه حضوردر ذهن دهد .هنگامیکه اين تجربیات ،يعني افکار و احساسات ،با گشودگي و پذيرش مشاهده
شوند ،حتي دردناک ترين آن ها كمتر تهديدكننده و قابل تحمّل تر به نظرميرسند و در عوض اعمال كنترلي غیرمؤثر كاهش
مييابند .به بیمار در اين رو كیرد آموخته مي شود كه هرگونه عملي جهت اجتناب يا كنترل اين تجارب ذهني ناخواسته بي اثر
بوده يا اثر معکوس دارند و بايد تجارب را ،بدون هیچ گونه واكنش جهت حذف آن ها ،به طور كامل پذيرفت .پذيرش بیماري
كمک ميكند تا بیمار ديد درستي نسبت به فرايند درمان داشته باشد و با تعهد درمان را دنبال كند؛ و بدين ترتیب ،با افزايش
پذيرش بیماري و تعهد به درمان كیفیت زندگي باال مي رود .تأكید در اين نوع درمان بر جداي شدن از افکار و احساسات و تغییر
كنش آن ،زندگي در لحظه فعلي ،تشخیص ارزش ها و عمل متعهدانه است .اين درمان در كنترل گلوكز خون در ديابتيها ،بهبود
كیفیت و رضايت زندگي و عملکرد موفق دركنترل پیامدهاي بیماري ديابت و در خودمديريتي ديابت نوع دوم نتايج مثبتي داشته
و سودمندي آن به عنوان يک نوع مداخله براي طیف وسیعي از اختالالت مزمن ازجمله اضطراب ،افسردگي ،درد و ديابت مؤثر
بوده است .برتري اين روش ،استفاده از برخي راهبردها ،مانند ناامیدي خالق ،آگاهي فعال از خود و تعهد رفتاري است كه سبب
افزايش بیشتر تحمل درد ،كاهش افکار و احساسات منفي و ارتقا كیفیت زندگي ميشود تا انگیزه جهت درمان افزايش يابد .با
افزايش انگیزه درمان ،مراقبت فرد بیشتر شده و درنتیجه كیفیت زندگي ارتقا مييابد .در درمانِ پذيرش و تعهد ،هدف كلي
پذيرش زندگي همراه با بیماري و سازش شناختي با آن است .با اين توصیف ،اين تحقیق با هدف تع يین اثربخشي درمان مبتني
بر پذيرش و تعهد بر كیفیت زندگي بیماران ديابت نوع دوم انجام شد.
مواد و روش ها
اين پژوهش ،يک طرح شبه آزمايشي با پیش آزمون -پس آزمون توأم با گروه كنترل و آزمون پیگیري سه ماهه بود .جامعه آماري
آن بیماران مراجعه كننده به انجمن ديابت شهر كرج بود .در يک مطالعه مقطعي تعداد  370بیمار مبتال به ديابت نوع دوم در
بهار  ، 1393كه عضو انجمن ديابت كرج و واجد شركت در پژوهش بودند مورد بررسي قرار گرفتند .معیارهاي ورود آزمودني ها
به مطالعه عبارت بودند از :بیماران با دامنه سني  02-02سال ،تحصیالت حداقل سیکل ،طول مدت بیماري بیش از پنج سال،
سکونت در استان البرز ،نداشتن اختالالت روا نپزشکي ،بینايي و شنوايي ،بیماري شديد كلیه و كبد و استفاده نکردن از روان
درماني و تغییر دارويي خارج از مداخله پژوهش .معیارهاي خروج آنان نیز ابتال به ديگر انواع ديابت ،بستر يشدن در بیمارستان
در طول پژوهش ،ابتال به عوارض ديابتي مانع از انجام تحقیق ،غیبت بیش از سه جلسه و تغ يیر محل سکونت بودند .در اين بین
217نفر از بیماران واجد مالک هاي ورودي بودند؛ كه به پرسشنامه كیفیت زندگي پاسخ دادند .از  217نفر  46نفر نقطه برش
كیفیت ضعیف ( صفر تا  ) 03را به دست آوردند و درنهايت شش نفر انصراف داده و از فرايند پژوهش حذف شدند و  40آزمودني
انتخاب شدند .سپس شماره پرونده بیماران منتخب ،به نرم افزار  MS Excelوارد شدند و بیماران به شکل تصادفي به دو گروه
تقسیم شدند .اساس مطالعات پیشین و همچنین نوع تحقیق )آزمايشي ( بیماران در دو گروه به صورت تصادفي ( در هر گروه
 02نفر) قرار گرفتند.
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ابزار اين پژوهش پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختي )سن،جنسیت ،تحصیالت و شغل ( بود؛ كه بر اساس شاخص چهار عاملي
هالینگستد تنظیم شد .فرم كوتاه شده پرسشنامه كیفیت زندگي بیماران ديابتي با  15سؤال طراحي شده اي .باروگز و همکاران
در سال  0222كه ثبات دروني آزمون  2/33و پايايي بازآزمايي آن را  2/30گزارش كرده اند .ثبات دروني و ضريب آلفاي كرونباخ
براي كل سؤاالت فرم ايراني ابزار  2/33است؛ صفر تا  18حداقل كیفیت زندگي 19 ،تا  37كیفیت ضعیف 38 ،تا  56كیفیت
متوسط و  57تا  75كیفیت خوب .در اين پژوهش ضريب آلفاي كرونباخ برابر  2/32بود .مالحظات اخالقي مطالعه رضايت آگاهانه
از شركت در پژوهش بود .به جاي نام افراد ،از شماره پرونده آن ها استفاده شد .توافق بر سر زمان و مکان جلسات ( انجمن ديابت
كرج ) نیز انجام شد .درنهايت ،پس از پايان پژوهش برنامه جلسات به گروه كنترل نیز ارائه شد.
روش اجرا و تحلیل :نمره كیفیت زندگي در تمام بیماران منتخب) با توجه به نتايج پیش آزمون (پايین بود .ازآنجاكه پذيرش
بیماري ،توانمندي روان شناختي ،كنترل هیجانات و تعهد در قبال درمان مي توانست سبب ارتقا كیفیت زندگي شود ،گروه
مداخله در هشت جلسه آموزشي درمانِ پذيرش و تعهد) بر طبق پروتکل(شركت كردند؛ مدت زمان هر جلسه دوساعت بود و
موارد آموزشي عبارت بودند از :شناخت مشکالت فعلي بیماران ،آموزش مفاهیم شروع درمان) درماندگي خالق ( با تمثیل و
بازخورد ،آموزش كنترل مسئله نه راه حل ،پذيرش وقايع شخصي دردناک بدون كشمکش ،كمک براي تشخیص گسلش شناختي
)يعني جدايي بیماري جسماني از كل فرايند زندگي (و راهبردهاي آن ،تمركز بر كل زندگي و نه فقط فرايند بیماري ،حساسیت
به نقش) زمینه (رفتار و آموزش تصريح ارزش ها و اهداف زندگي ،آموزش عمل متعهدانه) در كنترل هیجانات و بیماري (و
نتیجهگیري( گروه كنترل آموزشي دريافت نکردند .بالفاصله پس از پايان جلسات و سه ماه پس از اجراي پس آزمون ،آزمون
پیگیري از هر دو گروه گرفته شد .براي تحلیل داده ها از  02 SPSSو آزمون تحلیل كواريانس ،آزمون تعقیبي توكي و براي
مقايسه پس آزمون و پیگیري میانگین نمر ههاي گروه ها از آزمون تي وابسته استفاده شد.
يافتهها
میانگین سن گروه مداخله  22/20و انحراف معیار  5/32و در گروه كنترل نیز میانگین  24/02و انحراف معیار آن  3/73بود .
بین گروه مداخله و كنترل تفاوت آماري معناداري مشاهده نشد (  . ) p > 2/25ساير مشخصات جمعیت شناختي افراد
موردمطالعه در جدول  1ارائه شده است .مطابق جدول  1متغیرهاي جمعیت شناختي و كیفیت زندگي در دو گروه تفاوت آماري
معناداري مشاهده نشد ( .) p > 2/25
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جدول . 1مقايسه ميانگين نمره اوليه کيفيت زندگي در افراد گروه
مداخله و کنترل برحسب متغيرهاي جمعيت شناختي

سنجش كیفیت زندگي هر گروه در سه مرحله قبل ،بعد و سه ماه پس از اعمال متغیر مستقل) پذيرش و تعهد (انجام شد.
میانگین گروه مداخله ،پس از مداخله و پیگیري نسبت به سنجش در خط پايه) پیش از مداخله (به طور معناداري در كیفیت
زندگي افزايش داشت؛ ولي در گروه كنترل در هر سه مرحله تغییر معناداري نداشت (جدول .) 0
جدول .2ميانگين نمره و انحراف معيار يکفيت زندگي دو گروه
مداخله و کنترل در سه زمان) قبل ،بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله(
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میانگین نمره كیفیت زندگي در دو گروه در پیش آزمون تقريباً مشابه است (  PV = 2/02؛ )P < 2/25؛ اما در پسآزمون )
) (PV=0/001و پیگیري )  (PV=0/003كیفیت زندگي گروه آزمايشي افزايش داشت و در گروه كنترل در سه زمان )پیش
آزمون ،پس آزمون و پیگیري (تغییري نداشت (  .)P > 2/25به منظور بررسي اثربخشي آموزش بر كیفیت زندگي ،از تحلیل
كوواريانس استفاده شد .قبل از استفاده از آزمون جهت رعايت فرض هاي آن ،از آزمون باكس براي ارزيابي تشابه ماتريس
واريانس /كوواريانس استفاده شد ( 15745/15 ( )F = 2/57 ، P = 2/75و .) 12بر اساس آزمون باكس كه براي هیچيک از
متغیرها معنادار نبود .درنتیجه همگني ماتريس واريانس /كواريانس رعايت شد .همچنین بر اساس آزمون لون و عدم معناداري
آن براي همه متغیرها ،شرط برابري ،واريانس هاي بین گروهي و شرط همگني ماتريس واريانس/كواريانس رعايت شد.
(  ) Sig > 2/224و ( پیش آزمون  ، 2/55پس آزمون  2/00و پیگیري .) 2/03
جدول  .3نتايج آزمون تحليل کوواريانس جهت بررسي اثربخشي
آموزش بر کيفيت زندگي

همان طور كه در جدول  3مشاهده مي شود بین دو گروه ،تفاوت معناداري وجود دارد (  F = 7/52و  .) P > 2/224جدول
شماره  3نشان داد كه آموزش بر كیفیت زندگي اثربخش بوده است .جدول  4تفاوت بین گروهها را نشان مي دهد:
جدول .4نتايج تفاوت بين گروهي آموزش بر کيفيت زندگي

جدول  4نشان داد كه در پسآزمون گروه مداخله و كنترل تفاوت معناداري در كیفیت زندگي وجود داشته است.
(  Sig = 2/22؛ ) P > 2/224؛ اما تأثیري بر گروه كنترل نداشت (  Sig = 2/24؛  .) P > 2/224به منظور پي بردن به
ماندگاري نتايج در پیگیري ،نمرات پ سآزمون و پیگیري هردو گروه با كیديگر مقايسه شدند.
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جدول  .5نتايج آزمون  tوابسته مقايسه پس آزمون و پيگيري کيفيت
زندگي در دو گروه

در جدول  5نتايج آزمون تي وابسته براي كیفیت زندگي در پیگیري تفاوت معناداري نسبت پس آزمون داشت.
بحث
در طول  20سال اخیر ،عالقه مندي به بهبود يکفیت زندگي بیماران مبتال به بیماري هاي مزمن افزايشيافته است و بهبود
عملکرد روزانه و كیفیت زندگي اين بیماران ب هصورت يک هدف درآمده است .هدف از انجام پژوهش حاضر ،تع يین اثربخشي
درمان پذيرش و تعهد بر كیفیت زندگي مبتاليان به ديابت نوع دوم بود .در اين تحقیق بررسي مشخصات جمعي تشناختي افراد
مورد مطالعه )جدول  (1و كیفیت زندگي در دو گروه تفاوت آماري معناداري مشاهده نگرديد (  ،) P > 2/25بیشتر آزمودني
ها به لحاظ سني با میانگین  22/2و میان سال بودند؛ كه اين نتیجه با تحقیقات ،اِرِن و همکاران در سال  ، 2007زاهد و همکاران
در سال  ،0227هوانگ و همکاران در سال  ، 2010مت زيو و همکاران در سال  ، 2011مکوندحسیني و همکاران در سال
 0242هماهنگ است و همگي اين پژوهش ها اذعان دارند كه شیوع همزيستي ديابت و افسردگي در میا نسالي رخ مي دهد .در
تحقیق
كنوني بین ويژگي هاي جمعیت شناسي جنسیت ،تحصیالت و شغل و كیفیت پايین زندگي تفاوت آماري معناداري مشاهده
نگرديد (  ،) P > 2/25كه اين يافته با تحقیقات ساي و همکاران در سال  ، 2008ارن و همکاران در سال  2007هماهنگ است؛
اما تحقیقات مَکسوِل و همکاران در سال  ،0240زاهد و همکاران در سال  ، 2008وِيتسفلدر و همکاران در سال ، 2010
هوانگ و همکاران در سال  ، 2010مت زيو و همکاران در سال  ، 2011و اِرِن و همکاران در سال  0223نشان دادند كه جنسیت
زن ،تحصیالت پايین ،شرايط بد شغلي با كیفیت پايین زندگي مرتبط است و بین تحقیق كنوني و اين تحقیقات ناهماهنگي وجود
دارد .علت آن را مي توان به استفاده از نمونه كوچک و مقطعي نسبت داد.
نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش پذيرش و تعهد بر ارتقاء كیفیت زندگي مؤثر است .اين يافته كامالً با تحقیق گِرِگ و همکاران
در سال  ، 2007مکوندحسیني و همکاران در سال  0242منطبق است .پژوهش ديگري كه اثربخشي اين برنامه آموزشي بر
كیفیت زندگي بیماران ديابتي را موردبررسي قرار داده باشد تا تاريخ اجراي پژوهش يافت نشد .اما مي توان گفت كه اين يافته
پژوهشي تا حدودي با يافته تحقیقات مشابه در زمینه آموزش تعهد ،آداچي و همکاران در سال  ، 2010منشي و همکاران در
سال  ،0223دونالد و همکاران در سال  ،0240ردمون و همکاران در سال  2010همخواني دارد .از سويي نتايج آزمون تي
وابسته نشانگر اثربخشي و ماندگاري درمان ،در بهبود كیفیت زندگي بیماران است ( ) P > 2/224كه اين يافته با تحقیقات گرگ
و همکاران در سال  ، 2007مکوندحسیني و همکاران در سال  2014منطبق است .همچنین ديگر تحقیقات مشابه در زمینه
تأثیر پذيرش در ارتقاء يکفیت زندگي اِرِن و همکاران در سال  ، 2007زاهد و همکاران در سال  ، 2008هوانگ و همکاران در
سال  2010و مت زيو و همکاران در سال  2011نیز بر اين يافته اذعان دارند كه تالش جهت انکار بیماري كمکي به بیمار نمیک
ند؛ ولي پذيرش و چالش درست سبب بهبود فرايند بیماري شده و با بهترشدن روند درماني ،كیفیت زندگي ارتقا مييابد.
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(ماهیت چند رشته اي بودن پژوهش) روان شناختي و پزشکي.  استفاده از مطالعه مقطعي بود،يکي از محدوديت هاي اين پژوهش
پروتکل اجراشده در اين پژوهش يک برنامه اختصاصي براي بیماران مبتال به ديابت. نیز باعث شد كه درمان پزشکي كنترل نشود
 صرف انتخاب بیماران ديابت نوع دوم نیز از ديگر محدوديتهاي.نبود؛ بلکه يک برنامه عمومي آموزشي درمان پذيرش و تعهد بود
.به همین سبب جهت تعمیم نتايج پیشنهاد ميشود مداخله مشابهي بر روي ساير انواع ديابت ها نیز صورت پذيرد. پژوهش بو
 برنامه اختصاصي درمان پذيرش،همچنین. پیشنهاد مي شود اين پژوهش با نمونه هاي بزرگ تر و با پیگیري بلندمدت تکرار شود
 براي بیماران ديابتي طراحي شده و ادغام رسمي اين آموزش در برنامه درماني مراقبتي ديابت، از سوي متخصصین،و تعهد
.موردتوجه صاحب نظران فعال در اين زمینه قرار گیرد
نتيجه گيري
 درمان پذيرش و تعهد با ايجاد پذيرش تجربیات ناخواسته بیماري كه خارج از كنترل شخصاند،بر اساس يافته هاي اين مطالعه
نتايج اين درمان در پس. و همچنین تعهّد در جهت عمل سبب بهبود يکفیت زندگي در بیماران مبتال به ديابت نوع دوم شد
.آزمون و پیگیري باعث بهبود يکفیت زندگي شده است كه ماندگاري درمان را نشان ميدهد
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