 مقاله تحقیقی

تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانههای
افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی نوع یک
تیخا محمدی* ،1امیر محسن راهنجا  ،2علی اسماعیلی ،3ارسیا تقوا ،4حسن شاهمیری ،5پرویز دباغی
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چکیده
مقدمه :ن هو آ نو نآیا مینش وا،نآدخیمنونییشروندهناس .نافراهنمبتالنهمنط نهمم رنونمتع قبندرن
اختالالتنجسااا نونموان نمتعدهینمانهجرآونم اااد.نهحقیقنح ضاارنآ نردفنآرمساا نابرآخشاا ن
همم رنمبتا نآرنیذورشنونهعیدنآرنا رشنمالومنافسرهل نوناضطرابنآیا مارنهو آت ننلتنو نانج من
شد .ن

روش

بررسییی:ناو نمط لعونازننلتننیاودزم وشاا نآ نطرحنییشدزملرن-نیسدزملر،نآ نهونلروهن

دزم وشنونلروهنااتر نهمنانتظ منهمم رنانج منشادناونیسنازنهکایؤنیرسشا مونافسرهل ،ناضطرابن
وناسااترتن) (DASS-21نهعاداهن56ننفرنااونهاماینمال ن را ینوموهنآونیژورشنآلهندنآونااالمتن
هصا هف نهمنهونلروهندزم وشن(36نفر)نونلروهنااتر نهمنانتظ منهمم رن(36نفر)نهقسیمنشدند.نهعداهن
7نجلساونمداخلونیذورشنونهعیدنهمم ن نآوناالمتنانفراهینآراینشرا نااادل رنهمنلروهندزم وشن
امائونشدنونآراینلروهنااتر نهمنانتظ منهمم رنهمنحی نهحقیقنریچللنونمداخلونهمم ن نانج مننشد.ن
هاههر نازنطروقنهحلیؤنالوامو نسنآ ناندازهلیریر ینمکرمنملمهنهجبوونونهحلیؤنقرامنلرف  .ن
یافتهها:ننت وجنهحلیؤنو فتو ر ننشاا رنهاهناونمداخلونمبتا نآرنیذورشنونهعیدنملجبنا رشنمالومن
افسارهل نوناضطرابنهمنلروهندزم وشننسب نآونلروهنااتر نهمنانتظ منهمم رنهمنسط ن6/63نشد.ن
آوطلمیاونناراتنشرا ااادل رنلروهندزم وش،نا رشنمعا هامیننسب نآونلروهنااتر نهمنانتظ من
همم رنهاشتاد .ن
بحث و نتیجهگیری:ن نت وجناو نیژورشننش ا رنهاهناونهمم رنمبتا نآرنیذورشنونهعیدنیذورشن
م هلاندنهمنا رشنمالومن افسرهل نوناضطرابنآیا مارنهو آت ننلتنو نم برنآ شد .ن

کلما

کلیدی :افسردگی ،اضطراب ،دیابت نوع یک ،درما مبتخی بر پذیرش و تعهد

 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،تهران ،ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

 .2استادیار ،تهران ،ایران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا،

تاریخ دریافت32/2/69 :

دانشکده پزشکی ،گروه روانشناسی بالینی
(*مؤلف مسئول) arahnedjat@yahoo.com
 .3استادیار ،تهران ،ایران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،گروه
روانشناسی
 .4دانشیار ،تهران ،ایران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،دانشکده
پزشکی ،گروه روانپزشکی
 .5استادیار ،تهران ،ایران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا،
دانشکده پزشکی ،گروه روانپزشکی

(سال بیستم ،شماره اول ،بهار  ،7931مسلسل )26
تاریخ پذیرش32/71/61 :

(سال بیستم ،شماره اول ،بهار  ،7931مسلسل )26

فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

یکی از این نوع مداخالت که درچند سففال اخیر ،اثربخشففی

مقدمه
دیابت 1یکی از بیماریهای شففایع در ایران و جهان اسففت

آن بر کاهش مشفففکالت روانی همراه با انواع بیماری دیابت به

که مزمن ،پیشففرونده و پرهزینه اسففت و عوارض متعددی ایجاد

اثبات رس فیده اسففت ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

(۵)ACT

میکنفد .این بیمفاری کفه یکی از چالشهای عمده بهداشفففتی

اسفت .بر اسفاس پژوهشهای گوناگون مشففخص شده که این

است ،به صورت گسترده زندگی بیماران را تحت تیثیر قرار داده

درمان ،تیثیر مثبتی بر کاهش نشفانههای افسفردگی و اضطراب

و موجفب بیماریهای جسفففمانی متعددی از جمله ،بیماریهای

بیمفاران دیفابتی دارد  .]1-12درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

کلیفه ،شفففبکیه و قلب میشفففود  .]1همدنین این بیماری به

یکی از رویکردهای موج سوم نظریه شناختی رفتاری و مبتنی بر

خودی خود فشااهایهی انی ز ادهدی بییی یفیید تال د دیاد

شفففواهفد اسفففت کفه راهبردهای پذیرش و توجه آگاهی را به

ادیی یدن یفیید باهداار بییی م ااه ا ی باه ر یااها ب ااهدااار

شیوههای مختلهی با راهبردهای تعهد و تغییر رفتار در میآمیزد

فشااهایهی انی ز ترین تاجی به یخ دالت انی ز گو هگو
تاج لااه یخ دس زاااهاگااهای 2یخ دالت یفسااایدگز ۳ن
یخ دالت یضطییبز ۴تزشو ر هدج تطهلعه صادقی موحد و
همکاران  ]2نشففان داد  %54از افراد مبتال به دیابت ،مشففکو
به اختالل روانی هستند.
طالق پژنیش یااهی گو ااهگو یخ دالت یفسااایدگز
ی الودی بهالدز به ب های ددهبت دیا ر به طوای یه ت زی
شفففیوع آن در بیماران دیابتی بیشفففتر از جمعیت عمومی بوده و
حدود  %33تخمین زده میشود  .]4 ،3اگرچه ییثی ب هاییهی
جس ز تزتن به یفزیدش ش وع یفسیدگز ی ییه یس ار یته

و بر تغییر رابطفه مراجع با تجارب درونی و اجتنابهایش تیکید
دارد  .]11این رویکرد در حوزههای قابلکنترل ،بر تغییر رفتار و
در حوزه هففایی کففه تغییر امکففان پففذیر نیسفففت بر پففذیرش و
ذهنآگاهی6

و ایجاد و حهظ معنای زندگی متمرکز اسفففت ،12

 .]13هدف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ایجاد تغییر مسففتقیم
در مراجع نیسفت ،بلکه هدف آن کمک به مراجع است تا بتواند
بفه روش متهاوتی با تجارب خویش رابطه برقرار کند و بتواند به
طور کامل با زندگی معنادار و مبتنی بر ارزش درگیر شود .]14
بفا توجفه بفه اینکه سفففطوح پایین سفففالمت روان و وجود
نشففانههای اختالالت افسففردگی و اضففطراب در افراد مبتال به
دیابت با افزایش اسفتهاده از خدمات مراقبتی  -درمانی و صرف

دا تواد ب های ددهب ز یدن تسالله زه بییبی شهدعمی یزت

هزینفههای درمانی باال ارتباط دارد  ]15و از طرفی با عنایت به

 ]5اختالالت اضفففطرابی نیز با میزان شفففیوع  %41/7از دیگر

اثربخش بودن درمففان مبتنی بر پففذیرش و تعهففد بر کففاهش

اختالالت روانی شففایع در بیماران دیابتی اسففت  .]6شففایعترین

نشفانههای افسردگی و اضطراب در بیماریهای جسمانی مزمن

نوع اختالل اضطرابی در این نوع بیماران ،اضطراب تعمیم یافته

و اینکه پژوهشهای انجام شده در گذشته فقط در زمینه بررسی

اسففت که در  %14بیماران دیابتی دیده میشففود .هر چند میزان

اثربخشفی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانههای

شفففیوع عالیم اضفففطرابی در بین بیماران دیابتی نوع یک و دو

افسففردگی و اضففطراب شففرکتکنندگان مبتال به دیابت نوع 2

تهاوتی نداشته ،ولی در زنان شایعتر از مردان است  .]7بنابراین

 ]16بوده است؛ ضرورت انجام پژوهش در زمینه اثربخشی این

انجام مداخالت روانشففناختی میتواند نقش مهمی روی کاهش

درمان روی کاهش نشففانههای افسففردگی و اضففطراب بیماران

اضطراب و افسردگی مبتالیان به دیابت نوع یک داشته باشد.

دیابتی نوع یک ،محسفففوس و مورد نیاز بود .لذ این پژوهش با

1. Diabetes
2. Adjustment Disorder
3. Depressive Disorders
4. Anxiety Disorders

5. Acceptance and Commitment Therapy
6. Mindfulness
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اثربخشی  ACTبر افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی

تینا محمدی و همکاران

هفدف بررسفففی اثربخشفففی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر

شففرکت همزمان در سففایر برنامههای درمانی و آموزشففی؛ سففن

کاهش نشانههای افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی نوع یک

کمتر از  52سفال و بیشفتر از  22سال بود .مال های خروج از

انجام شد.

پژوهش شامل نداشتن مال های ورود بود.
در این پژوهش برای تحلیفل دادههفا از شفففاخصهای آمار

روش بررسی

توصفففیهی شفففامل فراوانی ،درصفففد ،میانگین و انحراف معیار و

مطالعه حاضفر از نوع پژوهشهای نیمهآزمایشی 1بود که به

تحلیل کوواریانس تک متغیری ۳استهاده شد .الزم به ذکر است

صورت پیشآزمون  -پسآزمون همراه با گروه کنترل در انتظار

که تحلیل دادهها با استهاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام

درمفان 2انجفام شفففد .هر گروه در دو زمفان مورد مشفففاهده یا

شد.

انففدازه گیری قرار گرفتنففد .نخسفففتین انففدازه گیری بففا اجرای

مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس DASS-21 4شامل

پیشآزمون و دومین انفدازهگیری با اجرای پسآزمون صفففورت

 21گویفه اسفففت که این عبارات مرتبط با عالیم عواطف منهی

گرفت .در این طرح ،گروه اول کاربندی آزمایشففی یعنی آموزش

(افسفردگی ،اضفطراب و اسفترس) است .خردهمقیاس افسردگی

مبتنی بر پففذیرش و تعهففد را دریففافففت کرد و گروه دوم ،گروه

شفففامل عباراتی اسفففت که خلق ناشفففاد ،فقدان اعتمادبهنهس،

کنترل در انتظفار درمفان هیو نوع رواندرمانی را دریافت نکرد.

نفاامیدی ،بیارزش بودن زندگی ،فقدان عالقه برای درگیری در

جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل افراد مبتال به دیابت

امور ،عففدم لففذت بردن از زنففدگی و فقففدان انرژی و قففدرت را

نوع یفک مراجعفه کننفده به یکی از بیمارسفففتانهای نیروهای

میسفففنجد .خرده مقیاس اضفففطراب دارای عباراتی اسفففت که

نظفامی در سفففال  1396بودنفد که به صفففورت نمونهگیری در

میکوشففد تا بیش انگیختگی فیزیولوژیک ،ترسها و اضففطراب

دسترس انتخاب شدند .حجم نمونه در پژوهش حاضر با استهاده

موقعیتی را مورد ارزیففابی قرار دهنففد و خرده مقیففاس اسفففترس

از فرمول کوکران با احتسفففاب  12 ،d= 1/2نهر برای هر گروه

عباراتی چون دشففواری در دسففتیابی به آرامش ،تنش عصففبی،

برآورد شد.

تحریکپذیری و بیقراری را در بر میگیرد.

تعفداد  42نهر از بیماران مبتال به دیابت نوع یک ،از طریق

هر یک از خرده مقیاسهای  DASS-21شففامل  7سففؤال

پخش تراکفت در یکی از بیمفارسفففتفانهفای نیروهای نظامی،

است که نمره نهایی هر کدام از طریق مجموع نمرات سؤالهای

آمفادگی خودشفففان را برای شفففرکت در پژوهش مذکور اعالم

مربوط به آن به دست میآید (جدول  .)1هر سؤال از صهر (اصال

نمودنفد .نهفایتفا تعداد  22نهر از داوطلبین که دارای مال های

در مورد من صفففدق نمیکند) تا ( 3کامال در مورد من صفففدق

ورود به پژوهش بودند ،بهصففورت تصففادفی در دو گروه آزمایش

میکند) نمرهگذاری میشففود .از آنجا که این پرسففشففنامه فرم

(12نهر) و گروه کنترل در انتظار درمان (12نهر) تقسففیم شففدند.

کوتاه شده مقیاس اصلی ( 42سؤال ی) است ،نمره نهایی هر یک

مال های ورود به این مطالعه ،شامل ابتالء به دیابت نوع یک،

از خرده مقیاسها باید  2برابر شففود .سففپس با مراجعه به جدول

تمایل و رضففایت کامل جهت شففرکت در پژوهش و طی نمودن

میتوان شدت عالیم را مشخص کرد .]17

دوره درمان ،اخذ مال های تشفخیصی اضطراب و افسردگی با
توجفه بفه پرسفففشفففنامه اضفففطراب ،افسفففردگی و اسفففترس
) (DASS-21و مصاحبه بالینی ،تحصیالت دیپلم به باال؛ عدم
1. Quasi-experimental
2. control group waited
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3. Analyze of Covariance
4. Depression Anxiety Stress Scales-DASS-21
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جدول  -1شدت هر یک از خرده مقیاسها

شدت

افسردگی

اضطراب

استرس

عادی

0-7
60-64
63-50
56-59
+50

0-9
0-7
60-63
65-67
+50

0-63
65-60
67-55
51-44
+44

خفیف
متوسط
شدید
بسیار شدید

در پژوهشی روی یک نمونه بزرگ  717نهری از دانشجویان،
محققفان نشفففان دادند که این ابزار با مقیاس افسفففردگی بک

(سال بیستم ،شماره اول ،بهار  ،7931مسلسل )26

انگیزه ،افکار ،احسفففاسفففات؛ خود به عنوان زمینه در مقابل خود
مههومسفازی شفده؛  )6جلسفه ششم :تصریح ارزشها در مقابل
عدم صراحت ارزشها؛  )7جلسه ههتم :عمل متعهدانه در مقابل
منهعفل بودن ،تعهفد در مقابل موانع ،ذهنآگاهی؛ و  )1جلسفففه
هشتم :شهافسازی ارزش (تقویت شناسایی ارزشها به شیوهای
غیراجتنابی و غیردفاعی :خاتمه درمان)
یافتهها

همبسفففتگی باالیی دارد  .]11در ایران نیز توسفففط مرادی پناه

نتایج تحلیل دادههای جمعیت شفناختی پژوهش نشفان داد

آلهفای کرونبفاخ در حیطه افسفففردگی  ،%94اضفففطراب  %92و

که در گروه آزمایش فراوانی زنان ( )%62بیشففتر از مردان بود و

اسففترس  %12گزارش گردیده اسففت  .]19این آزمون از جهت

در گروه کنترل در انتظار درمان فراوانی مردان و زنان برابر بود.

تهکیک یا تشفخیص افتراقی افسردگی از اضطراب ابزار مناسبی

از نظر سن درگروه آزمایش ،بیشترین تعداد در رده سنی 41-45

اسفففت .همدنین بفه دلیل عدم وجود آیتمهای سفففوماتیک در

سففال تعداد  3نهر ( )%32درگروه کنترل ،بیشففترین تعداد در رده

ارزیابی افسردگی از بیش برآوردگی افسردگی در بیماران مختلف

سففنی  41-45سففال به تعداد  4نهر ( )%42را به خود اختصففاب

جلوگیری میکنفد ،مسفففئلفهای که در آزمونهای قبلی ارزیابی

داده بودنفد .همدنین نتفایج نشفففان داد که در گروه آزمایش و

افسردگی بسیار چشمگیر بوده است .]22

کنترل در انتظار درمان بیشففترین میزان تحصففیالت مربوط به

با اسففتهاده از پرسففشففنامه جمعیتشففناختی محققسففاخته
مواردی چون سفن ،میزان تحصفیالت ،وضعیت تیهل ،جنسیت،

مقطع تحصففیلی دیپلم و لیسفففانس بود که برای هر یک  4نهر
( )%42در هر دو گروه بود.

سابقه بیماریهای قبلی ،سابقه دیابت ،نوع دیابت ،سابقه بیماری

در این پژوهش قبفل اسفففتهاده از تحلیل کوواریانس ،جهت

در خانواده ،سفابقه بسفتری شدن ،مصرف دارو ،سابقه مشاوره و

بررسففی دادههای پژوهش و مقایسففه گروهها در افسففردگی و

آموزشهای روانشناختی ثبت شد.

اضففطراب ،پیشفرضهای تحلیل کوواریانس بررسففی شففد که

مجموعفه جلسفففات درمفانی بر گرفته از پروتکل و کتابده

نتفایج نشفففان داد ،بفا توجه به باال بودن سفففطوح معناداری در

رابرت زیتل )1919( 1برای افسردگی و اضطراب و کتاب زندگی

آزمونهای کولموگروف-اسففمیرنوف و شففاپیرو ویلک ،از مقدار

با درد مزمن و راهنمای درمانگر و کتاب کار بود .این برنامه طی

بحرانی  ،2/25فرضفففیففه صفففهر مبتنی بر نرمففال بودن توزیع

 1جلسه  45دقیقهای به شرح ذیل تنظیم شد :]21

متغیر هففای افسفففردگی و اضفففطراب در مرحلففه پیش آزمون و

 )1جلسففه اول :آشففنایی گروه؛  )2جلسففه دوم :تغییر رفتار و

پسآزمون تففیییففد شفففد .همدنین آزمون لوین برای بررسفففی

ذهنآگاهی ،تعیین دستور جلسه تغییرات با استهاده از پذیرش در

همسانی واریانسهای دو گروه استهاده شد .نتایج آزمون لوین با

مقابل اجتناب (تمرین ناامیدی خالق)؛  )3جلسفه سوم :یادگیری

توجه به سطح معناداری باالتر از  2/25بیانگر آن بود که گروهها

زنفدگی بفا درد مزمن ،ارتبفاط بفا زمفان حال در مقابل غلبه بر

در هر دو متغیر افسففردگی و اضففطراب از همسففانی یکسففانی

گذشته و آینده مههومسازی شده؛  )4جلسه چهارم :شهاف سازی

برخوردار بودنفد و مقدار  Fتعامل متغیر مسفففتقل و همپراش به

ارزشها و اهداف؛ گسففلش درمقابل آمیختگی؛  )5جلسففه پنجم:

ترتیب برای متغیر افسفففردگی و اضفففطراب به ترتیب  3/331و

1. Robert Zettle
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جدول -2متغیر افسردگی به تفکیک پیشآزمون – پسآزمون در دو گروه
متغیر
افسردگی
اضطراب

گروه
آزمایش
کنترل در انتظار درمان
آزمایش
کنترل در انتظار درمان

جدول  -3تحلیل کوواریانس یکمتغیره :مقایسه پسآزمون آموزش مبتنی بر پذیرش

پیشآزمون

پسآزمون

و تعهد بر افسردگی گروههای آزمایش و کنترل در انتظار درمان با کنترل پیشآزمون

56/6±4/63
55/9±5/00
54/7±6/57
56/1±5/14

65/9±6/14
67/4±4/07
63/5±5/19
56/7±3/65

مربع اتا جزئی

 2/291بود که معنادار نبودند ،بنابراین فرضفففیه صفففهر تییید و
فرضفیه مقابل رد شفده که نشان دهنده برقراری همسانی شیب
خط رگرسیون بود.
در جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیرهای افسففردگی و
اضطراب به تهکیک پیشآزمون – پسآزمون در دو گروه کنترل

منبع
مدل تعدیلشده
تعامل
پیشآزمون افسردگی
گروه
خطا
مجموع
مجموع تعدیلشده

مجموع مجذورات

df

540/995
65/963
50/795
610/506
07/550
5330/000
450/000

5
6
6
6
69
50
67

میانگین مجذورات

667/401
65/963
50/795
610/506
5/537

F

55/931
5/355
4/771
40/549

مقدار

p

/006
0/640
0/015
/006

0/950
0/655
0/670
0/135

میانگین اضففطراب آنها تغییر محسففوسففی نکرده اسففت؛ موجب
کاهش اضطراب مشارکتکنندگان گروه آزمایش شده است.
بحث و نتیجهگیری

در انتظار درمان و آزمایش آورده شففده اسففت که نتایج نشففان

این پژوهش با هدف بررسفففی اثربخشفففی درمان مبتنی بر

می دهففد میففانگین پس آزمون گروه آزمففایش در متغیر هففای

پذیرش و تعهد بر کاهش نشففانههای افسففردگی بیماران دیابتی

افسففردگی و اضففطراب کاهش داشففته اسففت اما در گروه کنترل

نوع یک انجام شفففد .نتایج تحلیل دادهها حکایت از تیثیر درمان

تغییر محسوسی نکرده است.

مبتنی بر پفذیرش و تعهد در کاهش سفففطح افسفففردگی گروه

همانطور که در جدول  3قابل مشفففاهده اسفففت با کنترل

آزمایش در مقایسففه با گروه کنترل در انتظار درمان داشففت .این

پیشآزمون بین بیماران مبتالبه دیابت نوع یک گروه آزمایش و

نتفایج بفا یافتههای مطالعات رجبی  ،]22حر  ،]9کال،]23 1

گروه کنترل در انتظار درمان از لحاظ افسردگی تهاوت معناداری

دیون ]24 2و شکری  ]25و همکاران همسو بود.

وجود دارد ()p = 2/221؛ بففه عبففارت دیگر آموزش مبتنی بر
پفذیرش و تعهفد با توجه به میانگین افسفففردگی گروه آزمایش
نسبت به میانگین نمرات افسردگی گروه کنترل در انتظار درمان،
موجب کاهش افسردگی گروه آزمایش شده است.
همفانطور کفه نتفایج جفدول  4نشفففان میدهد ،با کنترل
پیشآزمون بین بیماران مبتال به دیابت نوع یک گروه آزمایش و
گروه کنترل در انتظار درمان در اضطراب تهاوت معناداری وجود
دارد ()p = 2/21؛ بفهعبفارت دیگر آموزش مبتنی بر پذیرش و
تعهفد بفا توجفه به کاهش میانگین پسآزمون گروه آزمایش در
متغیر اضففطراب در مقایسففه با گروه کنترل در انتظار درمان که
جدول  :4تحلیل کوواریانس یکمتغیره :مقایسه پسآزمون آموزش مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر اضطراب گروههای آزمایش و کنترل در انتظار درمان با کنترل پیشآزمون
منبع
مدل تعدیلشده
تعامل
پیشآزمون اضطراب
گروه
خطا
مجموع
مجموع تعدیلشده
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مجموع
مجذورات

595/065
45/454
5/065
557/354
565/400
9661/000
376/500

df

5
6
6
6
69
50
67

میانگین مجذورات

649/701
45/454
5/065
557/354
65/190

F

60/005
5/970
0/657
60/600

مقدار

p

0/006
0/664
0/175
0/006

مربع اتا جزئی

0/515
0/636
0/007
0/561

1. Kahl

در یک تبیین کلی در مورد اثربخشففی این روش درمانی در
بهبودی افسفففردگی میتوان گهفت که رویکرد درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر این اصفل اسفتوار است که پذیرش رنجی که
شفخص میکشفد ،مهمترین گام به سفوی رهایی است  ]12و
این رویکرد به دنبال پذیرش فعاالنه و آگاهانه تجارب ناخوشایند
زندگی بدون اینکه فرد بیجهت برای تغییر شففرایط زندگی خود
تالش کند و یا سفعی در تحمل شفرایط ناخوشایند داشته باشد،
است  .]26این افراد که به یک اختالل مزمن به نام دیابت نوع
یک مبتال هسففتند ،میآموزند که چگونه فعاالنه و مشففتاقانه با
عواطف و خفاطرات و در نهفایفت محفدودیفتهفای ناشفففی از
بیماریشفففان مواجه شفففوند .همدنین میدانیم که افراد دارای
افسردگی دچار تحریهات شناختی ،افکار ناکارآمد متعدد و تالش
برای اجتناب از این افکار هسففتند .در درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهفد ،افزایش گسفففلش شفففنفاختی و پفذیرش آگفاهفانفه ،به

2. Dionne

فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

(سال بیستم ،شماره اول ،بهار  ،7931مسلسل )26

شفففرکتکنندگان در درمان کمک میکند تا تعامالت و تهکرات

این کفار را بفا پیروی از قوانین بیتفیثیری انجام میدهند که با

منهی را به روش جدیدی تجربه کنند .ایهرت و فورسففیت عنوان

اهداف و ارزشهایشان همسو نیست و قادر به تغییر محیط نیز

می کننفد که ایجاد و پرورش پذیرش در مراجعان ،باعث کاهش

نیستند.

اجتناب شففناختی و رشففد زندگی مبتنی بر ارزش باعث افزایش

آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد با شففناسففایی اجتنابها و

عملکرد فرد در حوزههای مختلف زندگی میشود  ]26از این رو

خنثیسففازی اجتنابها با اسففتهاده از تکنیک ناامیدی خالقانه و

درمان موجب کاهش نشففانههای افسففردگی در بیماران مبتال به

اسفففتهاده از تشفففبیهات ،اسفففتعارات 6و مثالها به بیمار آموزش

دیابت نوع یک میشود.

میدهد که پذیرش یک جایگزین مهم برای اجتناب بر اسفففاس

همدنین نتایج تحلیل سففایر دادههای این بررسی ،حکایت

تجربه اسفففت .در این رویکرد پذیرش ،شفففامل پذیرش فعال و

از تفیثیر درمفان مبتنی بر پفذیرش و تعهفد بر کفاهش سفففطح

آگاهانه رویدادهای شففخصففی اسففت که با تاریخده فرد مرتبط

اضفففطراب گروه آزمایش در مقایسفففه با گروه کنترل در انتظار

میشففوند و نیز با عدم تالش الزم برای کاهش فراوانی یا تغییر

درمفان داشفففت .این نتفایج بففا یففافتففههفای مطففالعففه رجبی و

شففکل آن رویدادها ،مخصففوصففا زمانی که باعث آسففیبهای

زانگ2

روانشفناختی میشوند ،مرتبط است  .]32سپس در این رویکرد

 ]6همسفففو بود .همدنین در تییید یافتههای پژوهش حاضفففر

به افراد آموزش داده میشففود تا همجوشففی شففناختی که عامل

میتوان به نتایج سفففایر پژوهشها در زمینه اثربخشفففی درمان

مهمی در ایجفاد اضفففطراب در آنها اسفففت را کاهش دهند و با

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سایر اختالالت اضطرابی اشاره نمود.

احسففاسففات درونی خود ارتباط بهتری برقرار کنند .همدنین به

 ،]12زیتل  ]29و ایزدی و عابدی  ]32از

آنها جهت شفناسایی ارزشهای شخصی خود که تاکنون به آنها

یزدخواستی ]22؛ انوری و همکاران ]27؛ توینگ ]21 1و

پژوهشهای بال

۳

بیتوجه بودهاند و انجام فعالیتهای الزم برای رسفففیدن به این

این جملهاند.
در تبیین این یافتهها میتوان گهت که این افراد طبق مدل
آسفیبشناسی پذیرش و تعهد درگیر همجوشی شناختی ۴هستند

ارزشها که منجر به کاهش اضطراب و پذیرش بیماری میشود،
آموزش داده میشود.

و زمانی که فرد دچار همجوشففی شففناختی میشففود ،معموال در

از جملفه محدودیتهای پژوهش حاضفففر ،عدم وجود دوره

برابر افکارش به دو صورت واکنش نشان میدهد )1 :رفتارش را

پیگیری بود کفه در نتیجفه نمیتوان درباره دوام نتایج حاصفففل

در جهت تییید افکارش تنظیم و هدایت میکند؛ و یا این که )2

یعنی کاهش افسففردگی و اضففطراب در طوالنیمدت اظهار نظر

به سفتیز با افکارش و اجتناب از آنها میپردازد  ]31که استهاده

قطعی کرد .همدنین بفا توجفه به نوع جامعه پژوهش حاضفففر،

مداوم از اجتناب ۵تجربی باعث میشفففود که فرد در کوتاه مدت

پژوهشفففگران از روش نمونه گیری در دسفففترس برای انتخاب

احساسات ناخوشایند خویش را رفع کند و درنتیجه در بلندمدت،

نمونفههای پژوهش اسفففتهاده نمودند که این امر میتواند باعث

اجتناب بهصفففورت یک راهبرد مقابلهای درمیآید و فرد بهجای

کاهش دقت بررسفی حاضر گردد .لذا با توجه به محدودیتهای

تالش در جهت ارزشهای زندگیاش ،مدام در تالش اسففت که

مورد بحث ،پیشنهاد می شود جهت بررسی دوام بهبودی حاصل

احساسات ناخوشایند را خنثی کند و یا از آنها اجتناب نماید ]23

در نشففانههای افسففردگی و اضففطراب افراد مبتال به دیابت نوع

و برای اجتناب یا فرار از تجارب ناخواستهشان تالش میکنند و

یک ،پژوهشهای دیگری با دوره پیگیری و در سففایر شهرهای

1. Twohig
2. Zhang
3. Block

4. Cognitive fusion
5. avoidance
6. Metaphors
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.آنها ارائه نمایند
تشکر و قدردانی

کشفور صورت گی رد تا اطمینان کامل حاصل شود که این نتایج
.در سفففایر گروههفای مبتال به دیابت نوع یک تکرار میشفففود
همدنین بفا توجفه به کوتاهمدت بودن رویکرد درمانی مبتنی بر

نویسففندگان این مقاله بر خود الزم میدانند که از کلیه افراد

پذیرش و تعهد و تیثیر مثبت آن بر کاهش عالیم افسفففردگی و

مشفففارکتکننده در این پژوهش کمال تشفففکر و قدردانی را به

 جا دارد متولیان بهداشت و،اضفطراب افراد مبتال به دیابت یک

.عمل آورند

درمفان در کنفار خفدمات پزشفففکی که به افراد مبتال به دیابت
 خدمات روانشفففناختی منجمله درمان مذکور را نیز به،میدهنفد
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The impact of acceptance and
commitment therapy on reducing of
depression and anxiety in patients with
type-1 diabetes
Mohammadi T1, *Rahnejat AM2, Esmaeili A3, Taghva A4, Shahmiri H5, Dabaghi P2

Abstract
Background: Diabetes is a widespread, malignant and progressive
disease. People who suffer from diabetes experience different
psychological and physical disorders during and after treatment. This
paper was done to study the effectiveness of treatment based on
acceptance and commitment therapy (ACT) on decreasing
depression and anxiety symptoms in patients with diabetes type-1.

Materials and methods: The quasi-experimental method with control and
experimental group, which is based on pre and post tests was used
in this study. After completing the Depression Anxiety Stress Scales
(DASS-21) questionnaire, 20 participants who had the criteria for this
research, were chosen and divided into two groups of 10,
experimental and control (waiting for treatment) group. Experimental
group recevied eight sessions of intervention of ACT and no
intervention was done for control group. Data were analyzed by
analysis of covariance with repeated measurements using SPSS-20
software.

Results: The findings showed that intervention based on ACT caused a
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significant reduction (p=0.01) in depression and anxiety symptoms in
experimental group compared to the control group. So that subjects’
scores in experimental group had more meaningful reduction than
the control group.

Conclusion: The results of this research showed that treatment based on
acceptance and commitment therapy can be effective on decreasing
depression and anxiety symptoms of patients with diabetes type-1.
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