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دقیقهای دریافت کردند و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند .ابزار پژوهش پرسشنامه رفتارهای خود
مراقبتی دیابتی (توبرت و گالسکو )8335 ،بود که در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
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به این مقاﻟه به شکل زیر استناد ﮐنید:
درون متن:

(آب روشن ،مکوندحسینی ،ستوده اصل و
صباحی)8508 ،

مورداستفاده قرار گرفت .دادهها با استفاده از واریانس اندازههای مکرر تحلیل شد .یافتهها :نتایج نشان داد
که هر دو مداخله بهکاررفته در این پژوهش میتوانند بهطور معناداری رفتارهای خود مراقبتی (رفتارهای
تغذیهای  ،فعالیت بدنی ،کنترل قند خون ،مراقبت از پا و تبعیت دارویی بیماران) در بیماران مبتالبه دیابت
نوع دوم را بهبود بخشیدند ( ،)p<0/04با این تفاوت که مداخله مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد دارای تأثیر
بیشتری بر رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتالبه دیابت نوع دوم داشت .بهعالوه در مرحله پسآزمون-
پیگیری تفاوت معنیدار مشاهده نشد ( )p<0/04که بیانگر پایداری تغییرات مداخله است .نتیجهگیری :بر
اساس نتایج این پژوهش ،درمان پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی عقالنی هیجانی ،مداخالت مؤثری در افزایش
رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتالبه دیابت داشتند.

کلیدواژهها خود مراقبتی ،پذیرش و تعهد ،رفتاردرمانی ،عقالنی هیجانی ،دیابت

در فهرسﺖ منابع:

آب روشن ،فرزانه ،.مکوندحسینی ،شاهرخ،.
ستوده اصل ،نعمت ،.و صباحی ،پرویز.)8508( .
مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای
خود مراقبتی (رفتارهای تغذیهای ،فعالیت بدنی،
کنترل قند خون ،مراقبت از پا و تبعیت دارویی
بیماران) در زنان مبتالبه دیابت نوع دوم.
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مقدمه
دیابت یکی از چالشهای بهداشتی دهههای اخیر است که بار اقتصادی فراوانی را به جامعه تحمیل مینماید.
صاحبنظران عقیده دارند که شیوع اخیر دیابت نوع  4در جامعه ارتباط مشخصی با تغییر در ویژگیهای
ژنت یک و قومیتی افراد جامعه ندارد ،بلکه تغییر در سبک زندگی افراد و مدرن شدن جامعه ،بیشترین تأثیر
را در افزایش بروز دیابت داشته است (بایری ،رائو ،الدا ،مانتنا و تاتاوراتی .)4040 ،یکی از شایعترین
بیماریهای متابولیک میباشد بهطوریکه بیشتر از  440میلیون نفر در سراسر جهان در سال  4080مبتالبه
آن بودهاند ،شیوع دیابت در جهان حدود  0/5درصد میباشد که بین  9/1تا  80/4درصد بسته به منطقه
جغرافیایی متغیر میباشد .تعداد افراد مبتالبه دیابت تشخیص داده نشده هم در بعضی از مناطق جغرافیایی
بیش از  40درصد میباشد .انتظار میرود تا سال  4090تعداد افراد مبتالبه دیابت به  900میلیون نفر برسد
(گائو و همکاران .)4040 ،بیش از  30درصد انواع دیابت را نوع دو شامل میشود .هدف نهایی درمان بیماری
دیابت ،کنترل قند خون در سطح طبیعی بدون افت قند خون میباشد (لیندهوم اولیندر و همکاران.)4084 ،
در بیماران مبتالبه دیابت نوع دو 8بیش از  34درصد فرایند درمان توسط بیمار انجام میشود و تیم درمانی
در فواصل بین مالقاتها کنترل کمی بر بیمار دارد ،این امر ایجاب میکند که به ارتقای فعالیتهای خود
مراقبتی که شامل ابعاد مختلف همچون فیزیولوژیک ،اجتماعی ،عاطفی و معنوی میباشد ،توجه بیشتری
نمود (آدو ،ماالبو ،ماالئو-آدولی و ماالئو-آدولی)4083 ،؛ بنابراین میتوان گفت که بیماری دیابت با پدیدههای
روانی ارتباط تنگاتنگی دارد و دراینبین ،رابطه دوسویه آن با استرس بسیار مهم به نظر میرسد (زهراکار.)8938 ،
استرس را هم میتوان یکی از عوامل ایجادکننده و هم یکی از پیامدهای دیابت دانست (پیرمردوند چگینی ،زهراکار
و ثنایی ذاکر .)8932 ،مانگارایاسکی و سلوکومار ( )4082استرس مرتبط با بیماری 4را فرایندی تعریف میکنند
که رویدادهای ناشی از بیماری ،رفاه و آسایش ارگانیسم را تهدید کرده و متقابالً ارگانیسم هم نسبت به این
تهدیدها پاسﺦ نشان میدهد .در طول دهههای گذشته جنبههای روانشناختی دیابت نظر بسیاری از متخصصان
را به خود جلب کرده است ،چراکه دیابت بهعنوان یکی از پرزحمتترین بیماریهای مزمن ازلحاظ هیجانی و
رفتاری به شمار میآید (موریسان و همکاران .)4083 ،بهاینترتیب ،استرس بار اقتصادی ،هیجانی و اجتماعی
بسیاری برای مبتالیان ،خانوادههای آنها و جامعه دارد (شاه بیک ،تقوی جورابچی ،روحانی و محمدی )8932 ،و
بروز این بیماری دریکی از اعضای خانواده ،کل سیستم خانواده را تحتفشار قرار میدهد و مستلزم سازش یافتگی
بیمار و سایر اعضا خانواده با شرایط جدید است (راسن و لیلنفلد.)4080 ،
ازاینرو ،بیماری دیابت مستلزم رفتارهای خود مراقبتی ویژه در سراسر زندگی است (شایقان ،امیری ،آگیالروفایی،
بشارت .)8932 ،مدیریت خود یک استراتژی فردی است که فرد از طریق آن رفتارهای خود را مدیریت و
کنترل میکند که از بروز رفتارهای منفی در خود جلوگیری کند (هورنستن ،ریجکبور و آرنتز .)4083 ،خود
مدیریتی وسیله اصلی در کنترل در بیماری دیابت نوع میباشد که شامل فعالیت بدنی ،تغذیه سالم ،پایبندی
به داور و دستورات پزشکی ،کنترل قند خون و حل مسئله مرتبط با سالمت خود در بیماران مبتالبه دیابت
نوع  4میشود (داهل و حسینزاده .)4040 ،لذا خود مدیریتی در بیماران مبتالبه دیابت بهعنوان یک راهبرد
1. type 2 diabetes
2. distress related disease
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میتواند به افراد کمک کند تا سطح قند خون بیماران را کنترل کرده و از عوارض شدید بیماری خود
جلوگیری کنند (پامونگکاس ،چامرونساواسدی ،واتاناسومبون و چاروپونفول .)4040 ،افزون بر اینکه خود
مدیریتی یک راهبرد مهم در حفظ و کنترل قند خون بیماران مبتالبه دیابت به شمار میرود ،داشتن سبک
زندگی سالم همراه با تحرک بدنی کافی است (ژانگ و همکاران .)4040 ،درواقع خود مراقبتی توانایی و حس
لزوم تنظیم و کنترل برنامه ﻏذایی و رفتارها و فعالیتهای روزمره ازنظر فرد دیابتیک است که برای نگاهداشتن
قند خون در محدوده طبیعی صورت میگیرد (حر و منشئی.)8930 ،
با توجه به اینکه خود مراقبتی 8اندک میتواند یکی از عوامل مسبب دیابت باشد و از طرفی ابتال به دیابت و
پیامدهای ناشی از آن باعﺚ افزایش استرس در بیماران دیابتی و متعاقباً بروز سایر اختالالت جسمانی ،رفتاری و
روانی میگردد (باسو و شارما ،)4083 ،لذا اجرای مداخالت جهت افزایش خود مراقبتی بیماران دیابتی بسیار مهم
و ضروری به نظر میرسد .درمان عقالنی ،هیجانی و رفتاری 4و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 9را میتوان ازجمله
مداخالت مهم در این زمینه در نظر گرفت (کدب و پیسچیک .)4083 ،درمان عقالنی ،هیجانی و رفتاری که
آلبرت الیس ارائه نموده ،فرض اساسی این است که نحوه تفسیر افراد از رویدادها و موقعیتهای زندگی در بروز
مشکالت روانی آنها نقش اساسی ایفا میکند (آگدام .)4083 ،رفتاردرمانی عقالنی هیجانی فرآیند درمانی
ساختاریافتهای است که بر رفتار ،افکار و احساسات ما تکیه دارد و نتیجه باورها و فرضهای ما از خودمان ،دیگران
و کل هستی و باورهای ﻏیر معقول بر آن ها تأثیرگذار است (استارک .)4082 ،از مفروضات دیگر این رویکرد آن
است که هیجانهای ما از باور ،ارزیابی ،تفسیر و واکنشهای ما به موقعیتهای زندگی ناشی میشوند (بالکیس و
دورو)4083 ،؛ از طریق فرایند درمانی در این رویکرد ،به مراجعان مهارتهایی که از طریق آنها باورهای ﻏیرعقالنی
شناسایی و با آنها مقابله گردد ،آموزش داده میشود (مانگارایاسکی و سلوکومار)4082 ،؛ درمان عقالنی ،هیجانی
و رفتاری اعتقاد بر این است که انسانها به همان صورت که ذاتاً بهسوی تفکر عقالنی و سالم گرایش دارند ،به
سمت تفکرهای نادرست و ﻏیرعقالنی نیز متمایل بوده و این تفکرها ریشه آشفتگیهای هیجانی میباشند .اصطالح
ﻏیرعقالنی به عقایدی اشاره دارد که انعطافناپذیر ،مغایر با واقعیت و ﻏیرمنطقی باشد و باعﺚ کاهش سطح سالمت
روانی فرد و مانع دستیابی او به اهداف میگردد ،افکار ﻏیرعقالنی بسیار پرهزینه و زیانبار بوده و باعﺚ افزایش بروز
استرس و مشکالت جسمانی میگردند (سیاه.)4040 ،
از طرفی در رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شناخت ،بر پایه نظریهی رفتاری در مورد زبان و شناخت
است که نظریه چهارچوب رابطههای ذهنی 5نامیده میشود (توهینگ و لوین .)4082 ،برحسب نظریه چهارچوب
ال با محرکها داشته به آنها پاسﺦ نمیدهد -چیزی که
رابطههای ذهنی ،انسان صرف ًا بر اساس تعامالتی که قب ً
مورد تأکید رفتارگرایی است -بلکه پاسﺦ او به محرکها ،به روابط متقابل این محرکها با رویدادهای دیگر نیز
بستگی دارد (هیز .)4005 ،درمانهای دیابت اکثراً بهصورت دارویی میباشند اما در موج سوم اصالح و تلفیق با
رویکرد شناختی  -رفتاری با اصول اساسی مسئولیتها و درک واقعیت استوارتر شده است (برایکر و همکاران،
 )4082که با تأکید بیشتر بر جنبههای شناختی به وجود آمدند ،بر نقش باورها ،طرحوارهها و نظام پردازش
1. Self-Care
2. Rational Emotive Behavior Therapy
3. acceptance and commitment therapy
)4. Relational Frame Theory (RFT
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اطالعات در ایجاد اختالالت روانی تأکید دارد (لوسادا و همکاران .)4084 ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از
رویکردهای درمان موج سوم رفتاردرمانی است که از فرایندهای پذیرش ،ذهن آگاهی ،فرایندهای تعهد ،تغییر
رفتار و ایجاد انعطافپذیری روانشناختی استفاده میکند .یک مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد شامل تکنیکهای
مختلفی در حوزههای پذیرش ،گسلش ،ایجاد حسی متعالی از خود در زمان حال بودن و ذهن آگاهی ،تصریح
ارزشها و عمل متعهدانه مربوط به آن ارزشها میباشد .با توجه به فنون شناختی ،باورها و افکار خود آیند را که
در کششها به مواد نقش دارند ،موردتوجه قرار میدهد (بهروز ،بوالی ،حیدری زاده و فرهادی )8934 ،و درحالیکه
فنون رفتاری بر اعمالی تمرکز دارند که ازنظر زمینهای با شناخت در تعاملاند (گراس و همکاران .)4081 ،هدف
اصلی درمان پذیرش و تعهد ایجاد انعطافپذیری روانی است (پاکمن .)4082 ،در رویکرد پذیرش و تعهد برخالف
درمان شناختی -رفتاری ،محتوای افکار ،احساسات و حسهای بدنی بررسی نمیشوند (رجبی و یزد خواستی،
 ،)8939بلکه شیوههایی که افراد بدان وسیله به تجارب خویش میپردازند ،موردبررسی قرار میگیرد .درواقع
رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ،افراد را به اصالح افکار و احساساتشان مجبور نمیکنند بلکه هدف کمک به
آنهاست تا خودشان پاسﺦ به افکار و احساسات خویش را تغییر دهند (وانگ و همکاران.)4082 ،
در همین راستا نتایج پژوهش میرﻏفاری ،رحمانی ،قراخانی و رهنمازاده ( )8932نشان داد که درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد باعﺚ بهبود خود مدیریتی بیماران مبتالبه دیابت نوع دو شده است .در پژوهشی دیگر پیرمردوند
و همکاران ( )8932نشان دادند که درمان عقالنی هیجانی و رفتاری باعﺚ کاهش استرس در زوجین گروه
آزمایششده است .حر و منشئی ( )8930در پژوهش خود نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعﺚ
بهبود سالمت روان بیماران مبتالبه دیابت نوع دو شده است .بیگدلی و دهقان ( )8931در پژوهش خود نشان
دادند که درمان پذیرش و تعهد بر سالمت روانشناختی و رضایت از زندگی بیماران دیابت نوع دو مؤثر است.
راسن و لیلنفلد ( )4080در پژوهش خود نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی بر خود مراقبتی
اثر دارد .لیندهوم اولیندر و همکاران ( )4084در پژوهشی با عنوان یک لیست کار آزمایی بالینی تصادفی
کنترلشده از اثرات پذیرش و تعهد درمانی در بیماران مبتالبه دیابت نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد درمانی بر عالئم روانشناختی مانند استرس و افسردگی و همچنین عالئم رفتاری مانند خود مراقبتی و
خودکنترلی اثر معنیدار دارد .آمسبرگ و همکاران ( )4081در پژوهش خود نشان دادند که درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد درمانی بر خود مراقبتی در بیماران دیابتی اثر معنیدار دارد .نتایج پژوهش معززی ،مقانلو ،مقانلو
و پیشوایی ( )4082نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی بر خود مراقبتی ویژه سالمت در کودکان
هفتتا پانزدهساله مبتالبه دیابت اثر معنیدار دارد.
با توجه به اینکه دیابت یکی از شایعترین و پرهزینهترین بیماریهای مزمن است که محدودیتهای زیادی
در فعالیتهای بیمار ایجاد میکند و به علت پایین بودن سطوح سالمت هیجانی و کاهش خود مراقبتی را
به نتایج نامطلوب دیگری همچون افت کیفیت زندگی ،کنترل متابولیک نامطلوب و افزایش نرخ مرگومیر
سوق میدهد .در این راستا مداخالت درمانی زیادی باهدفهای مختلف صورت گرفته است .برخی از این
مداخالت روی اطالعات ضعیف بیماران از بیماری دیابت متمرکزشده ،بعضیها ،درمان اختالالت روانی مرتبط
با دیابت را هدف قرار داده ،برخی دیگر بر روشهای مدیریت وزن تمرکز نمودهاند و باالخره بعضی از مطالعات
نیز مسئله میزان پذیرش روشهای درمانی بیماران دیابتی و تقویت ارتباطات و افزایش حمایت اجتماعی را
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مرکز ثقل درمان معرفی کردهاند؛ بنابراین علیرﻏم کارهای زیاد صورت گرفته در زمینه درمان بیماران دیابتی
و بعض ًا نتایج ضدونقیض بهدستآمده  ،هنوز ابهامات و سردرگمی زیادی در این زمینه به چشم میخورد
ابهاماتی که منجر به افزایش آسیبها ،طوالنی شدن و پرهزینه شدن درمان مبتالیان میگردد .بهطورکلی با
توجه به تأثیرات عوامل شناختی و روانی در بیماری دیابت میتوان بیان نمود که استفاده از مداخالت روانشناختی،
رفتاری و هیجانی میتواند در کارآمدی درمان دیابت موثرباشد و بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است:
 .8آیا مداخله رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر رفتارهای خود مراقبتی
(رفتارهای تغذیهای ،فعالیت بدنی ،کنترل قند خون ،مراقبت از پا و تبعیت دارویی بیماران) در
افراد مبتالبه دیابت نوع دوم در مرحله پسآزمون مؤثر است؟
 .4آیا مداخله رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر رفتارهای خود مراقبتی
(رفتارهای تغذیهای ،فعالیت بدنی ،کنترل قند خون ،مراقبت از پا و تبعیت دارویی بیماران) در افراد
مبتالبه دیابت نوع دوم در مرحله پیگیری پایدار است؟ آیا بین رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر رفتارهای خود مراقبتی (رفتارهای تغذیهای ،فعالیت بدنی ،کنترل قند
خون ،مراقبت از پا و تبعیت دارویی بیماران) در افراد مبتالبه دیابت نوع دوم تفاوت معنیدار وجود
دارد؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح مورد استفاده در این پژوهش پیشآزمون-پسآزمون دو گروه
آزمایش و یک گروه گواه و مرحله پیگیری بود .جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتالبه دیابت نوع دوم
زن دارای پرونده در کلینیک پارسیان اسالمشهر در سال  8931تشکیل دادند .بر اساس نظر دالور ()8912
حداقل حجم نمونه الزم برای انجام پژوهشهای مداخلهای حداقل  84نفر میباشند .لذا در این پژوهش 54
بیمار با روش نمونهگیری در دسترس و هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه
گواه (هر گروه  84نفر) جایگزین شد .معیارهای ورود به پژوهش شامل زنان مبتالبه دیابت نوع دو ،عدم ابتال
به بیماری روانپزشکی طبق معیارهای  ،DSM5فقدان آمپوتاسیون (قطع عضو) و نقص عضو ،عدم استفاده
از داروهای روانپزشکی ،تحصیالت حداقل دیپلم ،سن  50تا  40سال ،هموگلوبین گلیکوزیله بین  2تا 1/4
درصد (با توجه به عدد هموگلوبین گلیکوزیله تغییری درمان دارویی بیماران در طول درمان آموزش داده
نخواهد شد) ،عدم دریافت هرگونه برنامه آموزشی دیگر قبل و در حین انجام مداخلهها ،رضایت برای شرکت
در مطالعه بود .داشتن دیابت نوع یک یا دیابت دوران حاملگی ،آزمودنی بهطور منظم در تمام کالسها حضور
پیدا نکند و یا به هر دلیلی بیمار تمایلی به ادامه شرکت در پژوهش نداشته باشد نیز بهعنوان معیارهای
خروج در نظر گرفته شد.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه رفتارهای خود مراقبتي

دیابﺖ.1

پرسشنامه رفتارهای خود مراقبتی دیابت توسط توبرت و

گالسکو ( )8335ساخته شده است و شامل  84سؤال در حیطهی رفتارهای تغذیهای ،فعالیت بدنی ،کنترل
1. Summary of Diabetes Self-care Activities

فصلنامه خانواده درمانی ﮐاربردی

| بهار 0090

| دوره 3

| شﻤاره 1

| 54

قند خون ،مراقبت از پا و تبعیت دارویی بیماران میباشد که به هر سؤال برحسب تعداد روزهایی که فرد در
هفتهی گذشته رفتار خود مراقبتی انجام داده است از  2-0امتیاز میدهد و درمجموع نمره کل پرسشنامه
بین ( )0-804میباشد .که بر اساس نمرات کسبشده به سه قسمت مطلوب ( ،)804-04تا حدودی مطلوب
( )00-94و نامطلوب تقسیم ( )90-0میشود .تعداد سؤاالت مربوط به رفتارهای تغذیهای  1سؤال است و
محدودهی امتیازات  40-0میباشد 8 .سؤال مربوط به فعالیت بدنی و  8سؤال مربوط به کنترل قند خون
است و محدودهی امتیازات کسبشده برای هر بعد  2-0میباشد .قسمت دیگر ،رفتارهای مراقبت از پا را
میسنجد که شامل  9سؤال و محدودهی امتیازات در این بخش از  48-0خواهد بود و درنهایت  4سؤال
میزان تبعیت دارویی بیماران را میسنجد که محدودهی امتیازات در این قسمت  85-0میباشد .روایی سازه
و محتوا توسط سازندگان تائید و پایایی به روش آلفای کرونباخ برای رفتارهای تغذیهای  ،0/18فعالیت بدنی
 ،0/12کنترل قند خون  ،0/13مراقبت از پا  0/10و تبعیت دارویی بیماران  0/19و کل  0/13بهدستآمده
است و در ایران احمدی زکیه ،صادقی تابنده ،لری پور ( )8934روایی محتوا و سازه تائید شد و برای تعیین
پایایی ،از آزمون آلفای کرونباخ استفادهشده که برای این پرسشنامه مقدار آلفا برای رفتارهای تغذیهای
 ،0/21فعالیت بدنی  ،0/14کنترل قند خون  ،0/18مراقبت از پا  0/15و تبعیت دارویی بیماران  0/19و کل
 0/11بهدستآمده است.
 .2رفتاردرماني عقالني هیجاني .دوره رفتاردرمانی عقالنی هیجانی ،موردنظر از تلفیق آموزشهای الیس
( )8333تهیه شد ،پروتکل مربوطه در  1جلسه  00دقیقهای گروهی در مکان کلینیک در بازهی زمانی هر
هفته دو جلسه در صبحها تنظیم شد و محتوای هر جلسه به ترتیب زیر است:
جدول  .1محتوای جلسات پروتکل رفتاردرماني عقالني هیجاني الیس ()1111

جلسه

هدف

محتوا

اول

ارزیابی وجهت دهی

گرفتن تاریخچهای از مشکل بیمار ،آشنا کردن آزمودنیها با شکل و سبک

دوم

پرداختن به خودپایی

مرور یادداشتهای مربوط به خود پایی ،آموزش دربارهی خطرات سالمتی

آزمودنیها

همراه با عدم خود مراقبتی ،پرداختن به موانع خود مراقبتی ،تعیین تکلیف

درمان ،آﻏاز به خود پایی و هشدار برای توجه داشتن به رفتارها و تعیین
تکالیف خانگی

خانگی
سوم

معرفی
رفتار

راهبردهای معرفی درمان عقالنی هیجانی و آموزش مدل  ، A-B-Cمعرفی فرم
خودیاری و چگونگی تکمیل آن و اهداف آن ،کمک به آزمودنیها بهمنظور

درمانی عقالنی هیجانی افزایش سطوح فعالیت بدن و تعیین تکالیف خانگی
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منبع مرور دستورالعمل جلسه قبل ،بررسی فرمهای خودیاری آزمودنیها ،معرفی و
توضیح باورهای ﻏیرمنطقی و پاسﺦهای هیجانی در ارتباط با بیماری ،کمک

پیامدهای

ناراحتکننده (باورهای به آزمودنیها جهت شناسایی افکار ﻏیرمنطقی خود و تعیین تکالیف خانگی
ﻏیرمنطقی)

و

هیجانها در خصوص
بیماری
پنجم

زیر سؤال بردن

توضیح و بحﺚ در مورد باورهای ﻏیرمنطقی در ارتباط با اضافه بیماری ،تعیین

باورهای ﻏیرمنطقی

تکالیف خانگی

پرداختن به نگرانیهای کمک به آزمودنیها برای اینکه بتوانند باورهای ﻏیرمنطقی خود را زیر سؤال

ششم

و پاسﺦهای هیجانی

ببرند ،اجتناب از پاسﺦهای هیجانی ،آموزش باورهای و رفتارهای جدید مؤثر،
تعیین تکالیف خانگی

هفتم

آموزش تجسم عقالنی

آموزش دربارهی نقش باورهای هیجانی و شناختی ،پرداختن به باورهای

هیجانی

ﻏیرمنطقی درباره عدم کنترلپذیری بیماری ،تسهیل و افزایش تغییرات فکری
مثبت حاصل از اجرای فنون قبلی ،آموزش فنون تجسم عقالنی هیجانی،
تعیین تکالیف خانگی

خاتمه

هشتم

جمعبندی ،بحﺚ و تبادلنظر ،رفع اشکال در مورد آموزشهای قبلی ،تأکید
بر نقش خود.

 .3درمان مبتني بر پذیرش و تعهد .برنامه درمان گروهی مبنی بر پذیرش و تعهد بر اساس بسته درمانی
هیز ،ویلسون ،گیلفورد و بتن ( )4005تدوین شد که در  1جلسه  00دقیقهای گروهی در مکان کلینیک در
بازهی زمانی هر هفته دو جلسه در صبحها تنظیم شد و محتوای هر جلسه به ترتیب زیر است:
جدول  .2محتوای جلسات درمان مبتني بر پذیرش و تعهد هیز ،ویلسون ،گیلفورد و بتن ()2002

جلسه

هدف

محتوا

اول

معارف

مقدمه ،به مراجعان تعداد جلسات و ساعات شرکت در جلسات درمانی ،اهداف

دوم

سنجش عملکرد

در ابتدای هر جلسه بررسی گردید تا مشخص شود که امور خارج از جلسه

و مرور

برای شرکت¬کنندگان درمان چگونه بوده است .مرور واکنشها به جلسه

و سیر درمان توضیح دادهشده است .بحﺚ در مورد حدود رازداری ،تصریح
نوع رابطه درمان :با استفاده از استعاره دو کوه .سنجش کلی :از مراجعان
خواسته شد افکار و اعمال خود را توصیف کنند ،مقدمهای به درماندگی
خالق .ارائه تکلیف
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واکنشهای

قبل ،مرور تکلیف :اگر مراجع تکلیف را انجام نمیداد ،درمانگر متغیرهای

رفتاری شناختی

عامل را بررسی میکرد .ادامه درماندگی خالق ،ارائه تکلیف

معرفی واکنشها

مرور واکنش به جلسه قبل ،مرور تکلیف ،در این مرحله با توجه به اینکه

و پاسﺦهای مؤثر

درماندگی خالق ،کنترل بهعنوان مسئله و تمایل /پذیرش به همدیگر مربوط
میشوند  ،بنابراین هنگام بحﺚ در مورد منازعه مراجع با افکار به یکی شدن
این سه پدیده با یکدیگر پرداخته شد .معرفی کنترل بهعنوان یک مسئله،
معرفی تمایل /پذیرش ،تعهد رفتاری ،ارائه تکلیف.
سنجش عملکرد ،مرور واکنش مرور واکنشها به جلسه قبل ،مرور تکلیف و

چهارم

گسلش شناختی

پنجم

تمرین تعهد

درمانگر به هر یک از شرکتکنندگان فرصت داد تا به تمرینات تمایل ادامه

رفتاری

دهند .این تمرینات تمایل که الزم است در طول دوره درمان ادامه داشته

تعهد رفتاری ،معرفی خود بهعنوان زمینه و گسلش.

باشد باعﺚ میشوند تا مراجع تعهداتش را در جریان درمان افزایش بدهد.
معرفی ارزشها (دادن تکلیف ارزشها) ،این عمل با تکمیل پرسشنامه

ششم

بررسی ارزشها

هفتم

تعهدهای رفتاری

مرور تکلیف و تعهد رفتاری ،معرفی خود بهعنوان زمینه و گسلش.

هشتم

خاتمه

معرفی خود بهعنوان زمینه و گسلش ،معرفی ارزشها؛ جمعبندی جلسات.

سنجش ارزشها انجام گرفت تا با تصریح ارزشهای مراجع به هدایت مراجع
خارج از حمایت درمانگر کمک شود.

روش اجرا .روند اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی پارسیان
اسالمشهر و با توجه به معیارهای ورود و خروج از مطالعه نمونهها انتخاب گردید .قبل از ورود بیماران به
پژوهش در مورد چگونگی طرح و اهداف مداخلهها داده شد و از شرکتکنندگانی که تمایل به حضور در
پژوهش داشته باشند رضایتنامه کتبی اخذ گردید .قبل از شروع درمانها پرسشنامه خود مراقبتی
شرکتکنندهها با استفاده از پرسشنامههای پژوهش موردبررسی قرار گرفت .گروه آزمایش رفتار درمانی
عقالنی هیجانی و گروه درمان پذیرش و تعهد در هشت جلسه آموزش دیدند و گروه گواه در لیست انتظار
باقی ماند .الزم به ذکر است که در پایان هر جلسه از جلسات مداخله رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان
پذیرش و تعهد به مراجعان تکالیف مناسبی داده شد و در ابتدای جلسهی بعد مرور شده و به آنها بازخورد
سازنده داده شد .تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نرمافزار spss-V20
در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت.
یافتهها
در این بخش میانگین و انحراف معیار نمرات رفتارهای خود مراقبتی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری در گروههای آزمایش و گروه کنترل گزارش میشود.

 |54مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ...

| آب روشن و هﻤکاران

| خانواده درمانی ﮐاربردی

جدول  .3میانگین و انحراف معیار رفتارهای خود مراقبتي به تفکیک مرحله سنجش در گروهها
گروه

متغیر

شاخص

درمانی عقالنی هیجانی

رفتارهای تغذیهای

میانگین
انحراف معیار

42.02
4.35

درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد

رفتارهای تغذیهای

میانگین
انحراف معیار

40.49
9.35

94.52
9.42

گواه

رفتارهای تغذیهای

میانگین
انحراف معیار

40.12
9.04

40.40
4.21

44.39
4.04

درمانی عقالنی هیجانی

فعالیت بدنی

میانگین
انحراف معیار

5.40
8.25

4.02
8.49

4.50
8.40

درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد
گواه

فعالیت بدنی
فعالیت بدنی

میانگین
انحراف معیار
میانگین

9.52
8.50
9.29

0.99
8.49
9.10

4.12
8.90
9.12

درمانی عقالنی هیجانی

کنترل قند خون

انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار

8.99
4.10
8.08
4.00
8.50
4.12
8.00

8.21
4.42
8.99
4.99
8.50
4.40
8.08

8.18
4.50
8.84
4.89
0.33
4.49
8.01

درمانی عقالنی هیجانی

مراقبت از پا

درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد
گواه

مراقبت از پا
مراقبت از پا

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار

1.49
4.22
3.12
4.93
3.00
4.45

88.10
8.30
89.10
4.88
1.42
9.48

84.49
4.93
89.10
4.42
1.52
4.19

درمانی عقالنی هیجانی

تبعیت دارویی

درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد
گواه

تبعیت دارویی

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار

3.10
8.54
3.89
8.29
3.89
8.48

80.10
8.48
80.10
8.40
1.39
4.04

80.49
8.44
80.02
8.50
1.52
4.49

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل قند خون
کنترل قند خون
گواه

تبعیت دارویی

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

90.52
4.90

90.00
4.85
99.52
9.42

همچنان که مالحظه میشود میانگین در دو گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،نسبت به پیشآزمون در
خرده مقیاسهای رفتارهای خود مراقبتی افزایش نشان میدهد .بر اساس نتایج مندرج در جدول ،میتوان
به این توصیف دست زد که درمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعﺚ بهبود رفتارهای
خود مراقبتی شده است.
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بهمنظور بررسی تأثیر روش درمانهای رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
نمرات مؤلفههای رفتارهای خود مراقبتی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،از روش تحلیل
واریانس مختلط (یک عامل درون آزمودنیها و یک عامل بین آزمودنیها) استفاده شد .مراحل سهگانه
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بهعنوان عامل درون آزمودنی و گروهبندی آزمودنیها در دو گروه بهعنوان
یک عامل بین آزمودنی در نظر گرفته شدند .بهمنظور بررسی تفاوت معنیدار بین میانگینهای مؤلفههای
رفتارهای خود مراقبتی در دو گروه در مراحل سهگانه درمانی ،ابتدا مفروضههای همگنی واریانسها و کرویت
بررسی شد .نتایج در جدول  5و  4ارائهشده است.
جدول  .2آزمون  Fلوین برای بررسي همگني واریانسها و موخلي جهﺖ بررسي همگني کوواریانسها در
گروههای رفتاردرماني عقالني هیجاني و پذیرش و تعهد
 Fلوین

متغیرها شاخص

آزمون کرویت مخلی

F

سطح معناداری

رفتارهای تغذیهای

0/22

0/91

Mauchly's
W
0/90

0/008

فعالیت بدنی

0/99

0/14

0/52

0/008

کنترل قند خون

8/90

0/44

0/53

0/008

مراقبت از پا

0/25

0/93

0/92

0/008

تبعیت دارویی

0/29

0/21

0/24

0/085

سطح معناداری

همانگونه که مشاهده میشود فرض تساوی واریانسها برقرار است ( .)0/04>pواریانس تفاوت بین همه
ترکیبهای مربوط به گروه ها (کرویت) باید یکسان باشد .برای بررسی این مفروضه از آزمون کرویت مخلی
استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ذکر گردیده است .همانگونه که مشاهده میشود فرض کرویت برقرار
نیست ( .)0/04<pبر این اساس در آزمون فرضیهها از معیار گرینهاوس گیسر 8استفاده میشود تا تقریب
دقیق تری به دست آید و نتایج تحلیل واریانس درونگروهی با توجه به عدم برقراری مفروضه کرویت محاسبه
میگردد ،خالصه نتایج تحلیل واریانس مختلط برای عوامل درونگروهی و بین گروهی در جدول  0ارائهشده
است.
جدول  .5آزمون تحلیل واریانس مختلط نمرات مؤلفههای رفتارهای خود مراقبتي با معیار گرین هاوس
متغیر

شاخص آماری
عوامل

منبع
تغییرات

رفتارهای
تغذیهای

آزمون (تکرار
اندازهگیری)

500.02

گیسر
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

سطح
معناداری

ضریب
ایتا

8.81

955.01

20.12

0.008

0.24

1. Greenhouse-Geisser
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تعامل آزمون* گروه
بین گروهی

14.14
50.35

8.81
8.00

20.81
50.35

85.54
5.84

0.008
0.09

0.95
0.85

آزمون (تکرار
اندازهگیری)
تعامل آزمون* گروه
بین گروهی
آزمون (تکرار
اندازهگیری)
تعامل آزمون* گروه
بین گروهی
آزمون (تکرار
اندازهگیری)
تعامل آزمون* گروه
بین گروهی
آزمون (تکرار
اندازهگیری)
تعامل آزمون* گروه
بین گروهی

10.03

8.98

08.59

45.44

0.008

0.52

1.00
0.50
899.53

8.98
8.00
8.99

0.44
0.50
800.22

4.04
0.85
40.51

0.88
0.28
0.008

0.03
0.08
0.05

0.52
0.50
411.43

8.99
8.00
8.49

0.94
0.50
499.13

0.81
0.44
91.48

0.24
0.04
0.008

0.08
0.08
0.41

4.52
44.30
98.04

8.49
8.00
8.42

4.00
44.30
83.24

0.99
9.02
80.98

0.04
0.00
0.008

0.08
0.80
0.42

4.20
0.28

8.42
8.00

8.24
0.28

0.34
0.44

0.93
0.05

0.09
0.08

نتایج جدول  4نشان میدهد در رابطه با عامل درونگروهی مقدار  Fمحاسبهشده برای اثر مراحل
(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) در سطح  0/04برای هر پنج مؤلفه معنادار است ( .)P>0/04درنتیجه
بین میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نمرات مؤلفههای رفتارهای خود مراقبتی در مراحل
سهگانه پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری درمانی تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی
بهمنظور بررسی تفاوت بین میانگینها در مراحل درمانی محاسبه شد نتایج نشان داد تفاوت بین نمرات
مؤلفههای رفتارهای خود مراقبتی در مراحل پیشآزمون با پسآزمون ،پیشآزمون با پیگیری تفاوت معنیدار
وجود دارد .همچنین بین نمرات مؤلفههای رفتارهای خود مراقبتی در مرحله پسآزمون نسبت به مرحله
پیگیری تفاوت معنیدار وجود ندارد ،بهطوریکه نمرات مؤلفههای رفتارهای خود مراقبتی در مرحله پیگیری
نسبت به مرحله پسآزمون تغییر معنیدار نداشته است .با توجه به نتایج جدول  4در رابطه با تعامل عوامل
مراحل و گروه مقدار  Fمحاسبهشده برای اثر مراحل (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) بین دو گروه
رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در سطح  0/04برای مؤلفه رفتارهای تغذیهای
معنادار است ( .)P>0/04درنتیجه بین میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مؤلفه رفتارهای
تغذیهای در دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول  4برای عامل بین گروهی مقدار  Fمحاسبهشده در سطح  0/04برای رفتارهای
تغذیهای معنادار است .) P>0/04( .درنتیجه بین میانگین کلی نمرات رفتارهای تغذیهای در دو گروه
رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تفاوت معنادار وجود دارد .بهطورکلی میتوان
نتیجه گرفت که روش (درمانهای رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) بر نمرات
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رفتارهای خود مراقبتی تأثیر داشته است بهطوریکه گروههای آزمایش (درمانهای رفتاردرمانی عقالنی
هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) نسبت به گروه کنترل موجب افزایش نمرات رفتارهای خود
مراقبتی شده است ،با توجه به اینکه افزایش نمرات رفتارهای خود مراقبتی در مرحله پیگیری نسبت به
پیشآزمون نیز معنیدار بوده است ،روند افزایش نمرات رفتارهای خود مراقبتی در مرحله پیگیری نسبت به
مرحله پیشآزمون ادامه داشته است و بهطور معنیداری متفاوت بوده است که نشان از پایداری درمان
(درمانهای رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) بر نمرات رفتارهای خود مراقبتی
میباشد .همچنین میزان افزایش در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در متغیر رفتارهای تغذیهای بیشتر

از گروه رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بوده است.
جدول  .6مقایسههای چندگانه در پسآزمون و پیگیری افسردگي
وابسته

)(Iگروه

)(Jگروه

تفاوت
میانگین

خطای
معیار

رفتارهای تغذیهای

درمانی عقالنی هیجانی

درمان پذیرش و تعهد

80/28

4/80

0/008

درمانی عقالنی هیجانی

گواه
درمان پذیرش و تعهد

-84/24
80/28

4/84
4/80

0/008
0/008

گواه

-1/52

4/81

0/008

درمانی عقالنی هیجانی

درمان پذیرش و تعهد
گواه

-1/89
-0/15

9/00
9/80

0/009
0/008

درمانی عقالنی هیجانی

درمان پذیرش و تعهد

-1/89

9/00

0/009

گواه

-2/28

9/90

0/004

درمانی عقالنی هیجانی

درمان پذیرش و تعهد
گواه
درمان پذیرش و تعهد
گواه

2/28
-80/24
2/28
-88/52

4/80
4/55
4/80
4/41

0/008
0/008
0/008
0/008

درمانی عقالنی هیجانی

درمان پذیرش و تعهد
گواه

-3/89
-1/15

9/08
9/38

0/009
0/008

درمانی عقالنی هیجانی

درمان پذیرش و تعهد
گواه

-3/89
-1/28

9/08
9/34

0/009
0/004

درمانی عقالنی هیجانی

درمان پذیرش و تعهد
گواه
درمان پذیرش و تعهد
گواه

2/28
-80/24
2/28
-80/52

4/14
4/09
4/14
4/04

0/008
0/008
0/008
0/008

فعالیت بدنی

کنترل قند خون

درمانی عقالنی هیجانی
مراقبت از پا

تبعیت دارویی

درمانی عقالنی هیجانی

 |53مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ...

| آب روشن و هﻤکاران

| خانواده درمانی ﮐاربردی

در جدول  0مقایسه اثر دو رویکرد مداخله بر متغیر وابسته (رفتارهای خودمراقبتی) نشان میدهد که تفاوت
بین دو گروه درمان عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در خودمراقبتی زنان مبتال به دیابت
معنادار نیست ()P=0/04؛ بنابراین در تأثیر مداخله گروه درمان عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد در خودمراقبتی تفاوتی وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
رفتارهای خود مراقبتی (رفتارهای تغذیهای ،فعالیت بدنی ،کنترل قند خون ،مراقبت از پا و تبعیت دارویی
بیماران) در افراد مبتالبه دیابت نوع دوم انجام شد .نتایج نشان داد که روش (درمانهای رفتاردرمانی عقالنی
هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) بر نمرات رفتارهای خود مراقبتی تأثیر داشته است بهطوریکه
گروههای آزمایش (درمانهای رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ) نسبت به
گروه کنترل موجب افزایش نمرات رفتارهای خود مراقبتی شده است ،با توجه به اینکه افزایش نمرات
رفتارهای خود مراقبتی در مرحله پیگیری نسبت به پیشآزمون نیز معنیدار بوده است ،روند افزایش نمرات
رفتارهای خود مراقبتی در مرحله پیگیری نسبت به مرحله پیشآزمون ادامه داشته است و بهطور معنیداری
متفاوت بوده است که نشان از پایداری درمان (درمانهای رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد) بر نمرات رفتارهای خود مراقبتی میباشد .همچنین میزان افزایش در گروه درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد در متغیر رفتارهای تغذیهای بیشتر از گروه رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بوده است .نتایج
پژوهش با یافتههای شکوری گنجوی و همکاران ( ،)8931افشاری ( ،)8932گائو و همکاران ( ،)4040شن
و همکاران ( ،)4040همخوانی دارد .در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان چنین بیان کرد درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد به افراد کمک میکند تا افراد تجربههای درونی خود را بهعنوان یک فکر تجربه کنند و بهجای
پاسﺦ به آنها به ارزشهای زندگی و اموری که برایشان بااهمیت است ،بپردازند .درمان پذیرش و تعهد از
طریق افزایش ذهن آگاهی به افراد کمک میکند تا توجه کامل خود را به موقعیتهای موجود بسپارند ،بدون
اینکه قضاوتی داشته باشند؛ زیرا یکی از دالیلی که بر سالمت روان بیماران تأثیر منفی میگذارد ،احساساتی
مثل گناه و تقصیر و ناکامی است (موسوی و همکاران)8930 ،؛ آنها با آموزش مهارتهای مقابلهای ،در
رویارویی با رویدادهای استرسزا با اعتمادبهنفس برخورد میکنند ،رویدادها را قابلکنترل میبینند و
بهطورکلی سیستم پردازش اطالعات خود را به شیوه مؤثرتری به کار میاندازند .در واقع درمانگران بهجای
تمرکز بر تغییر شکل محتوی ،به مراجع در پذیرش و داشتن تمایل به تجربه نمودن افکار و احساسات کمک
نموده و با استفاده از فنون ذهن آگاهی بر اصالح توجه و آگاهی مراجعین تأکید میورزند این رویکرد ،یک
درمان رفتاری است که از مهارتها ی ذهن آگاهی ،پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطافپذیری
روانشناختی استفاده میکند  .درمان پذیرش و تعهد افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد ارتباط باتجربهشان
در زمان حال و بر اساس آنچه در آن لحظه برای آنها امکانپذیر است ،ناشی میشود (بامیستر و همکاران،
.)4085
در این درمان تمرینها ی تعهد رفتاری به همراه فنون گسلش و پذیرش و نیز بحﺚهای مفصل پیرامونش
ارزشها و اهداف فرد و لزوم تصریح ارزشها ،همگی منجر به افزایش میزان خود مراقبتی در بیماران شد.
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همچنین ،هدف از تأکید بسیار بر تمایل افراد به تجربههای درونی این بود که به آنها کمک شود تا افکار
آزاردهندهشان را فقط بهعنوان یک فکر تجربه کنند و از ماهیت ناکارآمد برنامه فعلیشان آگاه شوند و بهجای
پاسﺦ به آن ،به انجام آنچه در زندگی برایشان مهم و در راستای ارزشهایشان است بپردازند .در اینجا با
جایگزین کردن خود بهعنوان زمینه ،بیماران توانستند رویدادهای درونی ناخوشایند را در زمان حال بهسادگی
تجربه کنند و قادر به جدا کردن خود از واکنشها ،خاطرات و افکار ناخوشایند شدند .درواقع به آنها آموزش
داده شد که در مان پذیرش و تعهد چگونه فرایندهای مرکزی بازداری فکر را رها کنند ،از افکار آزاردهنده
رهایی یابند؛ بهجای خود مفهومسازی شده ،خود مشاهدهگر را تقویت نمایند ،رویدادهای درونی را بهجای
کنترل بپذیرند ،ارزشهایشان را تصریح کنند و به آنها بپردازند .همچنین ،در این درمان افراد یاد میگیرند
که احساساتشان را بپذیرند تا اینکه از آنها فاصله بگیرند و به افکار و فرایند تفکرشان بهوسیله ذهن آگاهی
بیشتر پرداخته و آنها را در جهت فعالیتهای هدف محور پیوند دهند .بهطور خالصه درمان پذیرش و تعهد
تالش میکند تا به افراد یاد دهد که افکار و احساساتشان را تجربه کنند؛ بهجای اینکه تالش کنند آنها را
متوقف سازند ،از افراد خواسته میشود که در جهت اهداف و ارزشهایشان کار کنند و افکار و احساسات
خود را تجربه کنند .همچنین در تبیین این یافته میتوان گفت که ذهن آگاهی ،هشیاری ﻏیر قضاوتی و
ﻏیرقابلتوصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربهای است که در یکلحظه خاص در محدوده توجه یک
فرد قرار دارد و عالوه بر آن ،این مفهوم اعتراف به تجربه یادشده و پذیرش آن را نیز شامل میشود و افزایش
ذهن آگاهی در افزایش خود مراقبتی با توجه به مؤلفههای پذیرش ،درک پذیری و رشد شخصی مؤثر است
و به فرد این امکان را میدهد تا بهجای آنکه به رویدادها بهطور ﻏیرارادی و بیتأمل پاسﺦ دهد و با تفکر و
تأمل پاسﺦ دهد (فال و همکاران )4083 ،و آنها را در شناخت ،مدیریت و حل مشکالت روزمره تواناتر
سازد .مطالعات متعدد نمایانگر تأثیر ذهن آگاهی افزایشیافته در خود مراقبتی و درنتیجه افزایش رضایت از
زندگی است.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش محدود بودن نمونه موردبررسی از بیماران مبتالبه دیابت نوع دو است
که این تعداد نمیتواند معرف خوب و کافی برای جامعه باشد؛ بنابراین تعمیم دادن نتایج فقط به جامعه
موردنظر منطقی و امکانپذیر است و برای سطوح دیگر باید با رعایت احتیاط این کار را انجام دهیم .از
محدودیتهای دیگر این پژوهش میتوان به استفاده از روش نمونهگیری در دسترس به علت محدود بودن
امکانات و دشواری اجرای پژوهشی گسترده با روش نمونهگیری کامالً تصادفی در رابطه با موضوع این پژوهش
اشاره کرد که موجب سوگیری ناخواسته در نتایج بهدستآمده میشود .با توجه به اثربخشی درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر بیماریهای سایکوسوماتیک و مزمن پیشنهاد میشود از روان شناسان بالینی و سالمت
آموزشدیده در این درمان ،در سیستم بهداشت و درمان کشور برای همکاری تیمی درمان این گروه از
بیماران استفاده شود .همچنین میتوان از این درمان عالوه بر کاربرد در سطح درمان و پس از ابتالی فرد
به بیماری دیابت نوع دو ،در سطح پیشگیری نیز بهره برد .به نظر میرسد که بیماران با استعارههای درمان
ارتباط بسیار خوبی برقرار میکنند .لذا پیشنهاد میگردد دامنه وسیعتری از استعارههای در جهت افزایش
خود مراقبتی و دسترس ناشی از بیماری جمعآوری و درمان استفاده گردد.
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شما در هفت روز گذشته چند بار یک برنامه ﻏذایی سالم را که
توسط پزشک معالج تان یا سایر اعضای تیم درمانی به شما توصیه
شده است را رعایت کردید؟
به طور متوسط ،در سراسر هفت روز گذشته ،چند بار شما رژیم
ﻏذایی اختصاصی تان را رعایت کردید؟
شما در هفت روز گذشته چند بار 4 ،وعده یا بیشتر میوه و
سبزیجات مصرف نمودید؟
در هفت روز گذشته شما چند بار ﻏذاهایی با چربی باال مثل گوشت
قرمز یا مواد لبنی پر چربی خوردید؟
در هفت روز گذشته چند بار بیش از میزان مجاز توصیه شده از
کربوهیدارت ها مثل شیرینی جات مصرف نکرده اید؟
شما در هفت روز گذشته شما چند بار حداقل  90دقیقه در فعالیت
های جسمانی شرکت نمودید؟ (فعالیت مداوم ،شامل قدم زدن)
در هفت روز گذشته شما چند بار در جلسات ورزشی ویژه (مثل
شنا ،پیاده روی ،دوچرخه سواری) شرکت کردید؟ (به ﻏیر از آن
چه شما در خانه یا جزئی از کارتان انجام دادید)
در هفت روز گذشته چند بار قند خون تان را اندازه گیری کردید؟
در هفت روز گذشته چند بار قند خون تان را اندازه گیری کردید؟
در هفت روز گذشته چند بار انسولین و قرص ضد دیابت توصیه
شده را طبق دستور مصرف نمودید؟
در هفت روز گذشته چند بار پاهای تان را مشاهده یا معاینه
نمودید؟
در هفت روز گذشته چند بار داخل کفش هایتان را بازرسی کردید؟
در هفت روز گذشته چند بار پاهایتان را شسته اید؟
در هفت روز گذشته چند بار پس از شست و شوی پاهایتان بین
انگشتان تان را خشک کرده اید؟
آیا شما در هفت روز گذشته سیگار کشیده اید؟ حتی یک پک؟
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Abstract
Aim: The present study aimed to compare the effectiveness of rational emotive behavior
therapy (REBT), and acceptance and commitment therapy (ACT) in improving self-care
behaviors (nutritional behaviors, physical activity, blood sugar control, foot care, and
medication adherence) in people with type 2 diabetes. Methods: The study was quasiexperimental with a pretest-posttest design, two experimental groups, a control group, and
the follow-up stage. The statistical population consisted of all female patients with type 2
diabetes with a record in Parsian Clinic in Eslamshahr in 2019. Among them, 45 women
were selected using the convenience sampling method and were randomly assigned to two
experimental groups (15 per group), and a control group (n=15). The experimental group
received acceptance and commitment therapy by Hayes et al. (2004), and the rational
emotive behavior therapy (REBT) by Ellis (1999) in eight 60-minute sessions, and the
control group was placed on a waiting list. The research tool included the diabetes selfcare behavior questionnaire (Tubert and Glasgow, 1994) that was used at three stages, pretest, post-test, and follow-up. Data were analyzed using repeated-measures analysis of
variance. Results: Both interventions could significantly improve self-care behaviors
(nutritional behaviors, physical activity, blood sugar control, foot care, and medication
adherence) in patients with type 2 diabetes (P<0.05), but the acceptance and commitment
therapy intervention had a greater effect on self-care behaviors in patients with type 2
diabetes. Furthermore, there was not any significant difference at the posttest follow-up
stage (p<0.05), indicating the stability of intervention changes. Conclusion: Based on the
results, acceptance and commitment therapy, and rational emotive behavior therapy
(REBT) had effective interventions in increasing self-care behaviors in patients with
diabetes.
Keywords: Self-care; Acceptance and commitment therapy (ACT); Rational emotive
behavior therapy (REBT); Diabetes
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