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Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment
Therapy with Health-Promoting Lifestyle Intervention on Disease
Perception and Adjustment with Type 2 Diabetes
Nasim Soltanian
Isaac Rahimian Boogar
Siavash Talepasand
Introduction
These days in addition to pharmacotherapy, many non-pharmacological
treatment models are offered to type 2 diabetics as an essential lifestyle for
better management of their diabetes. To verify the relevant efficacy of such
treatment protocol on Iranian patients, two popular therapies that researchers
show to have had a good and acceptable effect on diabetes are compared.
The purpose of this study was to compare the effectiveness of Acceptance
and Commitment Therapy (ACT) and the Diabetes Self-Care Program
(DSMP), which is health-promoting lifestyle intervention, on diabetic
patients.

Method
Several 60 patients from among the clients who were referred to Tehran
Diabetes Treatment Centers were selected and randomly assigned to three
groups of 20 people each, assigning one group to ACT intervention, the
second group to DSMP, and with no intervention for the third group. During
the study run, all patients used their prescribed medications. All three groups
were examined in three stages, before the intervention, after the intervention,
and the follow-up; in terms of disease perception and adjustment with
 Ph.D. Student in Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology
and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and
Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran. Corresponding Author:

i_rahimian@semnan.ac.ir
 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and
Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

Extended Abstract

140

diabetes, using relevant questionnaires. Then, the collected data were
analyzed by applying descriptive statistics and mixed variance. (Intragroup,
intergroup, and interactive).

Results
The findings show that both ACT and DSMP methods are effective in
improving disease adjustment (F = 5/515, P-value <0.001) and disease
perception (F = 0.665, P-value <0.001). The follow-up phase also confirmed
their effectiveness. Finally, the comparison of the two treatments indicated
that the ACT method is more effective than the DSMP method.

Conclusion
It seems that along with pharmacological treatments, Act protocol, which
is, in fact, a combination of medical and nutritional guidelines with the Act
approach, can be significantly effective for type 2 diabetic patients. It seems
that acceptance, acting based on perceived values, commitment, and
adherence to a new lifestyle, and other hexagonal factors of ACT may lead
to a better understanding of diabetes in patients, which may further promote
and improve their adaptation and self-care behaviors. It is hoped that in such
conditions, patients are better able to cope with diabetes.

Author Contributions: The current article have been extracted from Mr. Nasim
Soltanian Ph.D. dissertation at the Department of Clinical Psychology of Semnan
University in Iran, supervised by Dr. Isaac Rahimian Boogar, and consulted by
Dr. Siavash Talepasand. All authors discussed the results, reviewed and
approved the final version of the manuscript.
Acknowledgments: 1. The authors would like to thank Professor Jennifer Gregg for
the help and guidance that she offered the main reasercher (Ph.D. candidate) in
this expremental study. 2. We would also like to thank all the diabetics who
participated in this study.
Conflicts of Interest: The authors declare there is no conflict of interest in this
article.
Funding: This article did not receive any financial support.

مقاله پژوهشی
تاريخ دريافت مقاله1911/11/22 :
تاريخ پذيرش مقاله1000/02/09 :

مجله دست آوردهای روانشناختی
(علوم تربيتی و روانشناسی)
دانشگاه شهيد چمران اهواز ،بهار و تابستان 1001
دورهی چهارم ،سال  ،21شمارهی 1
صص191-100 :
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هدف از اجرای پژوهش حاضر مقايسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ( )ACTو مداخله
سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت ( )DSMPبر ادارک بيماری و سازگاری با بيماری در بين بيماران ديابتی
نوع دو است .تعداد  00نفر از بيماران مراجعهکننده به مراکز درمان ديابت تهران انتخاب و در سه گروه 20
نفری کاربندی شدند ،يک گروه تحت مداخلهی  ،ACTيک گروه تحت مداخلهی  DSMPو يک گروه
مداخلهای دريافت نکرد .هر سه گروه در سه مرحله پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری از نظر ادراک بيماری و
سازگاری با بيماری ديابت با استفاده از پرسشنامههای مربوط مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات جمعآوری
شده با استفاده از تحليل ورايانس ميکس (درونگروهی ،بينگروهی و تعاملی) مورد تحليل قرار گرفتند .نتايج
نشان میدهد هر دو روش  ACTو  DSMPبر بهبود سازگاری با بيماری ( )F=20/22 ،p<0/0001و ادراک
بيماری ( )F=0/00 ،p<0/0001مؤثر هستند .همچنين مقايسه دو روش درمانی نشان میدهد روش ACT
اثرگذاری بيشتری نسبت به روش  DSMPبه دنبال دارد .با توجه به نتايج ،به نظر میرسد در کنار درمانهای
دارويی پروتکل اکت که در واقع تلفيقی از دستورالعملهای پزشکی و تغذيهای با رويکرد اکت است ،برای
بيماران ديابتی نوع دو میتواند بهطور معنیداری مؤثر باشد.
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مقدمه
ديابت شيرين 1که بهطور سادهتر ديابت ناميده میشود ،وضعيت جدی و مزمنی است و
زمانی به وقوع میپيوندد که سطح گلوکز در خون افراد باال میرود (

IDF Diabetes Atlas,

 .)2019اصطالح ديابت توصيفکننده گروهی از اختاللهای سوختوسازی خاص است و با
وقوع و تکرار افزايش قند خون (هايپرگليسمی )2در غياب درمان تشخيص داده میشود.
علتشناسی عوامل ناهمگن بوجودآورنده ديابت شامل مواردی مثل نقص ترشح انسولين ،عدم
عملکرد مناسب انسولين يا هر دو ،اختالل در وضعيت هيدرات کربن ،چاقی و يا مشکل
سوختوساز پروتئين است (.)Standards of Medical Care in Diabetes, 2019
هر ساله درصد افراد مبتال به ديابت نوع دو رو به افرايش است و يکی از داليل اصلی
مرگ و مير در جهان است ( .)Global Report on Diabetes, 2016ديابت نوع دو با بيشترين
ميزان يعنی بين  10تا  12درصد در بين کشورهای با درآمد کم و متوسط ديده میشود .شيوع
ديابت در سال  2011بالغ بر  009ميليون نفر برآورد شده است .پيشبينی میشود بدون مداخله
مؤثر در سال  ،2090حدود  205ميليون نفر و در سال  2002قريب به  000ميليون نفر به ديابت
مبتال خواهند شد (.)IDF Diabetes Atlas, 2019
بيماری ديابت و مشکالت و عوارض ناشی از آن بار مالی -اقتصادی و فشارهای زيادی بر
خانواده افراد مبتال و دولتها وارد میسازد ( .)Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006ديابت
يکی از مشکالت شايع در ايران نيز هست و هر ساله هزينههای زيادی جهت درمانهای دارويی
صرف آن میشود ( .)Nasir, Ahadi & Dortaj, 2017با توجه به شکلگيری تدريجی مشکالت
جسمی و ناسازگاریهای روانی و اجتماعی برای مبتاليان به ديابت ( Cardel, Ross, Butryn et al.,

 )2020و از سويی ديگر نياز به پايشهای مداوم پزشکی ،وجود محدوديتها و رعايت رژيم
غذايی و مقايسه خود با ديگر افراد سالم و تفکر در خصوص عوارض ديابت ،فشار و
تنشهای زيادی برای افراد مبتال به ديابت بوجود میآيد (

& Gregg, Callaghan, Hayes

 .)Glenn-Lawson, 2007همچنين از طرفی يافتههای روانشناختی نشان میدهد ،برخی
ويژگیهای شخصيتی ،سبک زندگی و تابآوری ،متغير پيشبين ابتال به ديابت نوع دو است
1- mellitus diabetes
2- hyperglycemia
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( .)Nazarpour, Mehrabizadeh Honarmand, Davodi & Seyedian , 2012به نظر میرسد
به اين منظور مسئله سازگاری با بيماری و ادراک آن تبديل به موضوع بسيار مهمی برای کنار
آمدن با آن و مديريت ديابت

است.

پژوهشگران بر اين باورند که ميان ادراک ديابت و کنترل قند خون ارتباط معنیداری وجود
دارد ( .)Valipoor & Rezaei, 2013با توجه به اين موضوع برای کنترل قند خون نياز است
ادراک بيماران توسط آموزش و مشاوره اصالح گردد .همچنين پژوهش

Albargawi, Snethen

) and Gannass (2016نشان داد که متصديان سالمت بايستی به عامل ادراک بيماران ديابتی از
سالمتشان برای خود مديريتی بهتر ديابت توجه کنند .به اين منظور ادراک از بيماری و واقعبينی
میتواند عامل مهمی برای عملکرد بهتر در اين خصوص باشد Hashimoto et al. (2020) .نيز بر
اين باورند که ادراک از بيماری در چگونگی رفتار افراد بيمار ،تطابق و سازگاری با بيماری و
مديريت آن تأثير به سزايی دارد.
هدف اصلی تمام مداخالت آموزشی در بيماران ديابتی ،ارتقاء توانايی خودمديريتی آنها
جهت دستيابی به سازگاری با بيماری ديابت است (

Morowaty Sharifabad & Rouhani,

 .)2009به اين منظور افزايش دانش و بهبود نگرش بيماران ديابتی نسبت به رفتارهای خود
میتواند نقش مهمی در کنترل و پيشگيری از ابتال به عوارض اين بيماری داشته باشد که به اين
جنبه از درمان و فعاليتها و رفتارهايی که نيازمند رسيدگی خود فرد مبتال به ديابت است
رفتارهای خود مراقبتی گويند (.)Gregg et al., 2007
فعاليتهای خود مراقبتی ديابت به عنوان نخستين قدم الزم در حوزه توانمندسازی و
ياریرسانی به بيماران ،مستلزم مراقبت و توجه به رژيم غذايی ،فعاليت بدنی ،کنترل قند خون
و سازگاری با داورهای تجويزی است ( Shayeghian, Hassanabadi, Aguilar-Vafaie, et al.,

 .)2016; Gregg et al., 2007پژوهشها نشان میدهد ادراک بهتر و سازگاری با بيماری
میتواند بيانگر مديريت بهينه و انجام رفتارهای خود مراقبتی ديابت باشد که رفتارهای خود
مراقبتی نيز متعاقباً در کاهش مؤثر قند خون تاثير بسزايی دارد (.)Valipoor et al., 2016
سازگاری با ديابت در مقايسه با ديگر بيماریهای کمتر مزمن ،متفاوت است .بيماران ديابتی
الزم است در اکثر روزها نسبت به مديريت و پايش بيماری خود اقدام نمايند؛ از تغييرات
اساسی در رژيم غذايی گرفته تا تست قند خون و تزريقات و مسايل پزشکی رايج که نه تنها
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توسط پزشکان و پرستاران انجام می شود بلکه اين امور هر روزه در منزل نيز توسط خود بيمار
پیگيری میشود (.)Gregg et al., 2007
به اين منظور سالهاست که در زمينه ديابت ،افراد مبتال از آموزشهای معمول پزشکی و يا
آموزشهای استاندارد سبک زندگی خاص بيماران ديابتی با رويکردهای پزشکی و درمانی
مبتنی بر تغذيه و ورزش بهرهمند شدهاند .از طرفی شواهد نشان میدهد مصرف دارو و
مراقبتها و آموزشهای پزشکی به تنهايی برای کنترل و پيشگيری از عوارض مخرب ديابت
کافی نيست (.)Kramer, 1999
به نظر میرسد در درازمدت زندگی با اين سبک جديد راحت نيست (.)Gregg et al., 2007
به اين منظور پروتکلهای درمانی دارای بار روانشناختی بيشتر جهت سازگاری بهتر و تطابق
بيشتر با ديابت نيز طراحی شده است ( .)Shayeghian et al., 2016در اين ميان اين پژوهش
رويکرد درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد را به عنوان يکی از مداخالت مؤثر و اصلی برای
مقايسه با يکی از مهمترين مداخالت سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت که مختص مبتاليان به
ديابت است ،يعنی برنامه خود مديريتی بيماران ديابتی  )DSMP(1در نظر گرفته است (

Lorig

 .)et al., 2010امروزه انجمنها و مراکز مختلف پروتکلهايی برای خود مديريتی ديابت دارند،
اما دليل انتخاب مدل ( )DSMPکه با ديگر مدلهای پزشکی مثل انجمن جهانی ديابت
همپوشانی بسيار زيادی دارد و مورد تأييد و استفاده آنها نيز هست ،اين میباشد که مدل
مذکور بيش از مدلهای مشابه به مسائل روانشناختی توجه نموده است .از داليل توجه در اين
پژوهش به رويکرد پذيرش و تعهد ،نگاه جامع و رويکرد زمينهگرا و بافتارگرايی اين نوع
مداخله به زندگی وچالشهای آن است ( .)Hayes et al., 2010همچنين تأکيد بر عدم اجتناب
از افکار و احساسات منفی و وقايع ناگوار زندگی از ديگر نقاط قوت اين رويکرد است که
اتفاقاً بيماران ديابتی غالباً با افکار و احساساتشان در خصوص بيماری ديابت کنار نمیآيند
(.)Lustman, Griffith, Gavard & Clouse, 1992
مداخالت مبتنی بر اکت نوع درمان نسبتاً جديدی است که از نظر زمان و هزينه بسيار
مقرون به صرفه است ( .)Lappalainen et al., 2009توجه به عواملی مثل پذيرش ،تعهد و
حرکت در مسير ارزشها از جمله حوزههايی است که اين مداخله را از ديگر رويکردهای
1- Diabetes Self-Management Program
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( Hayes,

 .)Strosahl & Wilson, 2016در يک فراتحليل که به اثربخشی اکت بهطور موجز می پردازد،
نتيجه گرفته میشود که مداخله اکت احتماالً برای دامنه گستردهای از مشکالت مؤثر است که
در اين باره به بررسیهای عميقتر نياز هست اما در مورد ديابت پژوهشهای صورت گرفته
تأييدهای محکمی را در خصوص اثربخشی اين روش نشان میدهد (.)Ost, 2014
تنوع درمانهای مکمل و سبکهای مختلف زندگی ارائه شده برای بيماران ديابتی از ميان
ديگر رويکردهای مدعی ،سببساز پريشانی بيشتر بيماران برای انتخاب درمانی بهينه است .لذا
تسهيل روند انتخاب رويکردی اثربخشتر میتواند درمانگران و بيماران مذکور را از سردرگمی
جهت انتخاب درمانی مؤثرتر کمک نمايد .همچنين قالب پژوهشها بر اثربخشی آموزشها بر
رفتارهای خودمراقبتی بيماران تأکيد کردهاند (

Gregg et al., 2007; Valipoor & Rezaei,

.)2007; Feghhi et al., 2016
لذا به نظر میرسد توجه به متغيرهای عنوانشده میتواند به شيوهای بهتر روند و فرآيند
تأثيرگذاری مداخالت درمانی را مشخص نمايد .به اين جهت در اين پژوهش سعی بر آن است تا
مداخله استاندارد سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت بيماران ديابتی که مبتنی بر مدل دانشکده
پزشکی دانشگاه استنفورد است و تمامی استانداردهای انجمن ديايت آمريکا ( )ADA1را داراست و
مورد تأييد انجمن مذکور است ( )Lorig et al., 2010با يکی از برجستهترين درمانهای
روانشناختی موج سوم يعنی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد که پروتکلهای خوبی برای
بيماریهای روانشناختی و جسمی متعدد دارد مقايسه گردد .پروتکل اکت در اين پژوهش شامل
آموزش چارچوب اصلی درمان پذيرش و تعهد و دستورالعملهای تغذيه ،ورزشی و پزشکی برای
بيماران ديابتی است ( )Gregg et al., 2007که هر دو مدل جهت بررسی ادراک از بيماری و
سازگاری با بيماری ديابت مورد مقايسه قرار میگيرند .تا جايی که پژوهشگران اين تحقيق بررسی
نمودهاند ،مقايسه اين دو روش برای نخستين بار صورت میپذيرد و میتواند راهگشای دغدغههای
کادر درمان و بيماران برای شناخت احتمالی و انتخاب مؤثرترين و با دوامترين مداخالت درمانی در
آينده باشد .در واقع با توجه به نگاه نسبتاً جامع و چند بعدی هر دو پروتکل در اينجا اين سؤال
مطرح است که آيا درمان پذيرش و تعهد مختص بيماران ديابتی و يا پروتکل سبک زندگی مختص
1- American Diabetes Association
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بيماران ديابتی منتج از آموزشهای پزشکی ،کداميک بهتر میتوانند بيمار را در ادراک و سازگاری
بهتر با ديابت ياری دهند؟

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
اين پژوهش از نوع پژوهشهای نيمه آزمايشی با طرح پيشآزموون پوس آزموون بوا گوروه
کنترل است .جامعه پژوهش حاضر بيماران ديابتی هستند که با روش نمونهگيری در دسترس از
بين بيماران مراجعه کننده به کلينيکهای ديابت تهران در اواخر سوال  1915بوه تعوداد  00نفور
انتخاب شدند ،حجم نمونه با استفاده از نرم افزار  G Powerو با معيارهايی به شرح انودازه اثور
مورد انتظار  ،0222ميزان آلفای برابر با  ،0202ميزان  zبرابر با  ،1210توان آزمون برابور بوا ،0250
تعداد سطوح اثر درون آزمودنی برابر با  9و تعداد سطوح اثر بين آزمودنی برابور بوا  9انتخواب
شد و بر اساس پروتکل اجرا و با گمارش تصادفی در گروههای پژوهش جايگزين شودند20 .
نفر از افراد نمونه پژوهش به صورت تصادفی در گروه آزمايشوی درموان مبتنوی بور پوذيرش و
تعهد 20 ،نفر از افراد نمونه در گروه مداخله سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت مختص بيماران
ديابتی و  20نفر در گروه گواه قرار گرفتند .افراد نمونه از لحاظ بازه زمانی ابوتال بوه ديابوت بوه
صورت همگن انتخاب شدند .معيارهای ورود به پژوهش ،داشتن ديابت نوع دو ،محدوده سنی
 92تا  00سال ،عدم ابتال به ديگر انواع ديابت ،گذشت حداقل يک سال از بيماری ،عدم وجوود
اختالل روانی و بيماریهای شديد جسمی ديگر ،داشوتن حوداقل سوواد خوانودن و نوشوتن و
نداشتن بيش از  10سال سابقه بيماری ديابت نوع  2است .شرايط خروج از اين پوژوهش ابوتال
به ديگر بيماریهای منتج يا نامنتج از ديابت و بستری شدن و عدم تمايل به ادامه پژوهش بوود.
جهت حصول اطمينان از تأثير مداخله درمانی به تنهايی و عدم تداخل مداخالت ،اجمواع نظور
پژوهشگران بر انتخاب نمونهای بود کوه از خودمات روانشوناختی و روانپزشوکی حوداقل در
يکسال گذشته استفاده نکرده باشند .مالکهای ورود توسط مصاحبه نيموه سواختار يافتوه اوليوه
مورد بررسی واقع گرديد.
پيش از مداخالت به هر سه گروه پرسشنامه ادراک از بيماری ديابت و پرسشنامه سازگاری
با بيماری ديابت ارائه شد .در انتها و پس از انجام موداخالت مجودداً پرسشونامههوای ادراک از
ديابت و سازگاری با ديابت در اختيار افراد نمونه قرار گرفت .مجدداً پس از سه ماه افراد نمونه
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در همين متغيرها مورد بررسی قرار گرفتند .مداخله درمان مبتنی بور پوذيرش و تعهود شوامل 5
جلسه دو ساعته در طی  5هفته بود .مداخله دوم مداخله سوبک زنودگی ارتقاءدهنوده سوالمت
مختص بيماران ديابت است و بر اساس رويکرد  DSMPشامل  0جلسوه مداخلوه  2سواعته در
طول شش هفته طول کشيد .گروه گواه تنها در ابتدا و انتهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
به منظور تحليل دادههوای پوژوهش از روش آمواری تحليول واريوانس مخوتلط بوا اثرهوای
درونگروهی ،بينگروهوی و تعواملی اسوتفاده شود .قبول از اجورای آزموونهوای چنودمتغيری،
مفروضه های آزمون تحليل واريانس مختلط با کنترل کردن موارد بدون پاسخ ،موارد پرت توک
متغيری (عدم مشاهده نمره  Zباالتر از مقدار  ،)9/21نرمال بودن توزيوع دادههوا (بوا اسوتفاده از
آزمون کولموگروف -اسوميرونوف) و همسوانی مواتريس کوواريوانس (بوا اسوتفاده از آموارهی
باکس) و همسانی واريانس خطا (بوا اسوتفاده از آزموون  Fلووين) بررسوی و نتوايج نشوان داد،
استفاده از اين روش بالمانع است .دادهها توسط نرم افوزار  SPSS-22تحليول شودند .در ابتودا
عالقهمندان دارای مالکهای ورود به طورح ،فورمهوای رضوايت آگاهانوه شورکت در پوژوهش را
تکميل و امضا نمودند و اين تعهد و اطمينان به آنها داده شد که کليه اطالعات پزشوکی و مسوائل
آنها محرمانه تلقی شده و نتايج علمی اين پژوهش تنها به صورت کلی منتشر خواهد شد.
کد کميته اخالق:
شماره ثبت

IR.SEMUMS.REC.1396.257

تاريخ1910/12/29 :

کارآزمايیIRCT20180404039185N1 :

تاريخ1910/09/00 :

ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه سازگاري با بیماري :در اين پژوهش از پرسشنامه حوزه مشکالت در ديابت
) 1 PAID (Snoek & Welch, 2006برای سنجش ميزان سازگاری بيماران ديابتی استفاده شد.
اين پرسشنامه در سال  2000طراحی شد و شامل بيست سؤال چهار گزينهای است و در بيش
از  00پژوهش علمی مورد استفاده قرار گرفته است .روايی و پايايی آن در حد مناسب و قابل
قبولی گزارش شده است .اين پرسشنامه با حوزههايی مثل افسردگی ،حمايت اجتماعی،
باورهای سالمتی ،سبک مقابلهای و پيشبينی سطح گلوگز خون همبستگی دارد (

& Snoek

 .)Welch, 2006اين پرسشنامه پس از ترجمه ،بازترجمه و اطمينان از صحت عبارات ترجمه
1- Problem Areas in Diabetes
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شده ،به منظور برآورد اعتبار محتوايی در اختيار  2نفر از متخصصان حوزه سالمت قرار گرفته
و از ايشان درخواست گرديد بيان نمايند آيا سؤاالت برای سنجش سازه هدف مناسب هست،
مناسب نيست و يا نياز به اصالح دارد ،سپس با محاسبه شاخص  CVRضريب اعتبار محتوا
محاسبه گرديد ،بر اساس اين شاخص محتوای ترجمهشده مقياس مورد تأييد قرار گرفت.
ضريب پايايی به روش آلفای کرنباخ برای اين مقياس در پژوهش حاضر برابر با  0/05و با
ضريب اسپيرمن -براون برابر با  0/59حاصل گرديد.
پرسشنامه ادراک از ديابت :پرسشنامه فرم کوتاه ادراک بيماری ( 1)BIPQدر سال 1111
ارائه شده است .سپس اين پرسشنامه توسط

Chew,Vos, Heijmans, Shariff-Ghazali,

) Fernandez and Rutten (2017مختص بيماران ديابتی طراحی شد .عبارات سؤاالت مختص
بيماری ديابت است که بين مقياس صفر تا ده "هيچ تأثيری نداشته" تا "تأثير بسياری داشته"
نمرهگذاری می شوند .اين پرسشنامه شامل  1سوال است 2 .سؤال اول در مورد شناخت
بيماری است (سؤال  =1نتيجه ،سؤال  =2زمان ،سؤال  =9کنترل شخصی ،سؤال  =0کنترل
درمانی و سؤال  =2هويت) .دو سؤال پرسشنامه بر روی واکنشهای هيجانی تمرکز دارند
(سؤال  =0نگرانی و سؤال  =0هيجانات) .سؤال  5ميزان بيماری و گسترش آن را میسنجد.
سؤال  1يک سؤال باز پاسخ است که از بيمار سه عامل اصلی را که باعث بيماریاش شده
است را میپرسد .روايی صوری ،محتوايی و پايايی اين پرسشنامه بر روی حدود  922بيمار
ديابتی بعد از  2هفته بين  0/0تا  0/0و بعد از  0هفته بين  0/25تا  0/05بوده است که نهايتاً در
حد متوسط و قابل قبول گزارش شده است ( .)Ryan, Pakenham & Burton, 2020روايی اين
ابزار حداقل توسط  2صاحبنظر و روانسنج بررسی شد .اين پرسشنامه پس از ترجمه،
بازترجمه و اطمينان از صحت عبارات ترجمه شده ،به منظور برآورد اعتبار محتوايی در اختيار
 2نفر از متخصصان حوزه سالمت قرار گرفته و از ايشان درخواست گرديد بيان نمايند آيا
سؤاالت برای سنجش سازه هدف مناسب هست ،مناسب نيست و يا نياز به اصالح دارد ،سپس
با محاسبه شاخص  CVRضريب اعتبار محتوا محاسبه گرديد .بر اساس اين شاخص محتوای
ترجمهشده مقياس مورد تأييد قرار گرفت .ضريب پايايی به روش آلفای کرنباخ برای اين
مقياس در پژوهش حاضر برابر با  0/50و ضريب اسپيرمن -براون برابر با  0/59حاصل گرديد.
1- Brief Illness Perception Questionnaire
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پروتکل مداخله درمانی مبتنی بر سبك زندگی مختص بیماران ديابتی:
جلسه

هدف

اول

افزايش بينش و
انگيزهمند نمودن افراد

دوم

بهبود نگرش و رفتار
خود مراقبتی ،دارو
درمانی و خودپايشی
قند خون

سوم

بهبود نگرش و رفتار
خود مراقبتی -فعاليت
فيزيکی

چهارم

ارتقاء اهميت تغذيه
در ديابت

پنجم
ششم

بهبود نگرش و رفتار
خودمراقبتی
روانشناختی
مرور کليه فعاليتها و
حصول اطمينان از
انتقال صحيح مطالب
و اخذ باز خور

شیوه آموزش

محتواي دوره
آشنايی با اهداف و چارچوب دوره آموزشی و بيان
نقش و اهميت خود مديريتی در بهبود کيفيت زندگی
بيماران ديابتی
تشريح پيشايندهای ديابت ،مسائل پزشکی ،دارو
درمانی و عوارض بيماری ،نتايج عدم کنترل و
شيوههای کنترل آن و وشيوههای هدفگذاری ،پايش
قند خون
بازگو نمودن اهميت رفتارهای خود مراقبتی در بهبود
سبک زندگی و وضعيت آنها ،معرفی فعاليتهای
فيزيکی و ورزشی مناسب و بهبود نگرش آنها در
خصوص فعاليتهای مناسب جسمانی
تشريح مسائل مربوط به تغذيه ،نقش غذا و
خوراکیها در ابتال يه ديابت نوع دو و چگونگی
اصالح الگوهای غذايی
بازگو نمودن نقش مسائل روانشناختی و کنترل
استرس ،تکنيکهای آرامش و احساسات سخت در
ديابت و پيشگيری از عوارض آن

سخنرانی و
مباحثه و
تمرين

مرور و بررسی موارد تدريس شده قبلی و پاسخ به
سؤاالت بيماران

سخنرانی و
مباحثه

سخنرانی
سخنرانی و
تمرين
سخنرانی و
مباحثه و
تمرين
سخنرانی و
مباحثه

مداخله سبك زندگی مختص بیماران ديابتی :بررسی عوارض و کنترل ديابت ()DDCT

1

مطالعه  10سالهای بود که توسط مؤسسه ملی ديابت و بيماریهای کليه و گوارشی در اياالت
متحده راهبری و هدايت شد .در اين مطالعه  1001بيمار مبتال به ديابت نوع دو بهطور تصادفی به
گروه مديريت ديابت طبيعی و يا گروه مديريت جامع ديابت تخصيص يافتند .درمان وسيع و
جامع شامل اندازهگيری ميزان گلوکز و استفاده از انسولين چهار بار يا بيشتر در طول روز و رژيم
غذايی سفت و سخت و انجام تمرينهای ورزشی میشد و بيماران وقت ماهيانه ديدار با پزشک،
مربی پرستاری ،کارشناس تغذيه و رفتاردرمانگر داشتند .نتايج اين مطالعه نشان داد که گروه
شرايط مديريت جامع ديابت  %00کاهش خطر مشکالت جسمی %20 ،کاهش خطر بيماریهای
کليه و  %00کاهش بيماریهای سلسله اعصاب داشتند .مداخلههای بسياری در زمينه سبک
زندگی برای بيماران ديابتی طراحی شده است .همچنين در انگلستان در دهه  10در مطالعه
1- The Diabetes Control & Complications Trial
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مشابهی که افراد مبتال به ديابت نوع دو را تحت بررسی قرار داده است ( ،)1UKPDنتايج مشابه
طرح بررسی عوارض و کنترل ديابت بدست آمد ( .)Gregg et al., 2007بر اساس پيشينه خوب
مداخالت پزشکی يکی از جامعترين و بهترين آنها که دارای برنامههای روانشناختی نيز هست،
يعنی  DSMPکه بر اساس مدل دانشگاه استنفورد است انتخاب شد .اين برنامه ،يک برنامه
مداخلهای سازمان يافته مبتنی بر يادگيری فعال است که تغيير رفتار و حمايت انگيزشی را مد نظر
قرار میدهد و به مدت شش هفته اجرا میگردد .مداخله بسياری از انجمنهای ديابت کشورها و
انجمن جهانی ديابت شباهتهای بسيار زيادی با مدل جامع پزشکی دانشگاه کاليفرنيا دارد.
پروتکل درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد:
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

شیوه آموزش

محتواي دوره
هدف
افزايش بينش ،آگاهی و معرفی دوره انعطافپذيری روانشناختی
سخنرانی و پاسخگويی به
ايجاد اتحاد درمانی -ارائه اطالعات
انگيزه بيماران ،نقش
سؤاالت
گسترده در خصوص بيماری ديابت،
تغذيه در ديابت
چگونگی تغذيه برای بيماران ديابتی
ديابت و عوارض آن مراقبتهای پزشکی
بررسی مسائل پزشکی در ديابت ،ورزش و ديابت مراقبت از سخنرانی و پاسخگويی به
سؤاالت
ديابت
اندامها مانند چشم و پا و عوارض آن
تعيين ارزشها و نقش
سخنرانی ،تمرين و بحث
شناسايی ارزشها ،زندگی در مسير
ارزشها در
هدفگذاری رفتارهای ارزشها ،نقش ارزشها در کنترل ديابت ،گروهی و راهنمايی و ارائه
راهکارهای عملی
تعيين ارزشهای افراد
خود مراقبتی
بررسی مفهوم اجتناب انتخاب و ارايه مفاهيم اجتناب تجربی سخنرانی ،تمرين و بحث
بهصورت نظری و عملی ،بررسی مفهوم گروهی و راهنمايی و ارائه
و نقش پذيرش در
تکنيکهای مربوط
اجتناب تجربی در بيماری ديابت.
سازگاری با بيماری
پذيرش بيماری و تعهد در سازگاری با
نقش تعهد و
ديابت و انجام فعاليتهای خود مراقيتی سخنرانی و بحث گروهی
برخورداری از يک
و راهنمايی
به منظور برخورداری از يک زندگی غنی
زندگی غنی در
و پربار
سازگاری با ديابت
توجه آگاهی و زيستن توجه آگاهی و زيستن در لجظه اکنون،
در لحظه و ناهمجوشی نقش توجه آگاهی در سازگاری با تنشها و سخنرانی ،ارائه راهکارهای
عملی و تمرين
فشارهای زندگی و افکار و مديريت ديابت
با افکار
خود به عنوان محتوا و تشريح موضوع خود مفهوم سازی شده –
نقش آن در مديريت خود به عنوان آگاهی از وضعيت کنونی و سخنرانی ،بحث گروهی و
ارائه تکنيک
خود شاهد و نقش اين شيوه در بهداشت
ديابت
و سالمت جسم و روان
حصول اطمينان از درک مرور مباحث و پاسخگويی به سؤاالت و سخنرانی ،بحث گروهی و
ارائه تکنيک
رفع اشکال
مطالب ارائه شده
1- UK Prospective Diabetes Study
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مداخله درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد براي بیماران ديابتی :درمان مبتنی بر پذيرش و
تعهد بر اين عقيده استوار است که زبان ،هسته اصلی بسياری از اختالالت روانی بهطور خاص
و درد و رنج انسان بهطور عام است .اکت نوعی رويکرد مداخلهای است که برای به زانو
درآوردن زبان طراحی شده است ،به طوری که تبديل به ابزاری شود که بتوان بهصورت مفيد
از آن استفاده کرد .در واقع اکت درمان خاص اختاللها نيست؛ بلکه رويکردی کلی است که
میتواند به شکلگيری پروتکلهای درمانی بسياری بيانجامد ( .)Hayes, 2019هدف اکت کمک
به مراجع برای دستيابی به سطوح مناسب انعطافپذيری روانشناختی است .در واقع اين نوع
مداخله به دنبال آن است که بتوان زبان و تفکر را تحت کنترل بافتی مناسب قرار داد .اين
درمان در سال  1150توسط استيون هيز و همکارانش طرحريزی شد .سپس با شروع موفقيت
اين نوع درمان روانشناختی پروتکلهای منتج از اين روش جهت بسياری از مشکالت جسمی
و روانشناختی بوجود آمدند ( .)Hayes et al., 2010درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد برای خود
مديريتی بيماران ديابتی بر اساس پروتکل ) Gregg et al. (2007صورتبندی

شده است.

يافتهها
اطالعات توصیفی متغیرهاي مورد پژوهش
ميانگين و انحراف معيار سن سه گروه مداخله  ،ACTمداخله  DSMPو گروه گواه به
ترتيب  20/00 ،0/01 ،01/11 ،20/92و  0/20میباشد که نشانگر همگن بودن سه گروه است.
اين اطالعات و ديگر مشخصات جمعيتنگاری در جدول  1ذکر شده است ،همانطور که در
اين جدول مشاهده میگردد ،تفاوت معنیداری بين گروهها از نظر متغيرهای جمعيتنگاری
مشاهده نمیگردد.
جدول  2اطالعات توصيفی دو متغير سازگاری روانی با بيماری و ادراک بيماری را به
تفکيک مراحل پژوهش و گروههای آزمايشی نشان میدهد .پيش از آزمون اثرهای اصلی و
مداخالت صورت گرفته ،ابتدا مفروضههای اجرای تحليل واريانس درون -بين گروهی مورد
بررسی قرار گرفت .نتيجهی آماره باکس ( )F=1/10، p=0/902برای متغير سازگاری با بيماری
و ( )F=19/09 ،p=0/000و آمارهی  Fلوين برای بررسی همسانی واريانسهای مفروضههای
زيربنايی مدل آماری ،اجرای آن را تأييد مینمايند.

)1  شمارهي،1101  بهار و تابستان،92  سال،(دورهي چهارم
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Table1.
Demographics characteristics of samples
Steps

ACT
M
(SD)/n(%)

DSMP
M
(SD)/n(%)

Control
M
(SD)/n(%)

Below
diploma

15)%3)

15)%3)

25)%5)

diploma

25)%2)

45)%9)

40)%8)

Association
degree

20)%4)

15)%3)

15)%3)

bachelor

40)%8)

25)%5)

20)%4)

female

25)%5)

25)%5)

025)%5)

male

75)%15)

75)%15)

75)%15)

Length of
disease

1.42)4.15)

1.45)4.10)

1.36)4.05)

Age

4.38)50.35)

4.61)49.11)

04.57)50.07)

Variables

Education

Gender

Chi2/F

P
value

3.64

0.725

0.00

0.999

0.03

0.975

Table 2.
Descriptive characteristics of varia
ACT intervention
Mean
SD

DSMP intervention
Mean
SD

Control group
Mean
SD

Pre test

42.45

9.48

44.65

9.44

48.25

7.48

Post test

20.50

5.22

29.10

7.31

46.50

5.75

Follow up

14.65

3.56

27.15

5.74

46.15

5.25

Pre test

44.45

7.93

48.95

5.79

47.80

5.66

Post test

39.85

3.45

44.00

4.21

45.95

5.69

Follow up

36.40

2.62

43.85

3.26

46.70

3.93

Variables

Steps

Adjustment
with
diabetes
Perception
of diabetes

 به آزمون اثرهای اصلی و تعاملی در بررسی تأثير مداخله بر هر يک از متغيرهای9 جدول
 هر سه اثر درون گروهی، همانطور که در اين جدول مشاهده میشود.پژوهش میپردازد
) بر سازگاری با بيماریF=20/22( ) و اثر تعاملیF=00/12(  بين گروهی،)F=22/20(
 همچنين در خصوص متغير ادارک بيماری نيز مشاهده میگردد که سه اثر.تأثيرگذار است
) بر تغييرات اينF=0/00( ) و اثر تعاملیF=12/92(  بينگروهی،)F=90/21( درونگروهی
.متغير نيز از نظر آماری تأثيرگذار است
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Table3.
Main effects and interactional effects on diabetes adjustment and diabetes perception
Variables

Sources of
variance

Test

Sum of
squares

Within group sphericity 8563.88
Adjustment Within group
with
*Between sphericity 3758.22
diabetes
group
Between group factor
13666.18
Within group sphericity 758.10
Within
group
Perception
*Between sphericity 265.59
of diabetes
group
Between group factor
1472.43

df

Mean of
squares

2

4281.939 25.562 <0.001

0.82

4

939.556

56.515 <0.001

0.66

2
2

6833.089 76.951 <0.001
379.05 34.587 <0.001

0.73
0.38

F

P
value

Effect
size

4

66.467

6.065 <0.001 0.175

2

736.217

15.345 <0.001

0.35

Table 4.
Comparison between intervention and control groups by steps of intervention on the
basis of marginal mean in the disease adaptation and diabetes adjustment
Source of
variance

steps

Pre test
Between group

Paired
comparison
ACT
DSMP

Post test

ACT
DSMP

Follow up

ACT
DSMP

Within groups

ACT

Pre test
Post test

DSMP

Pre test
Post test

Control

Pre test
Post test

* p≤0.05, ** p≤0.01

DSMP
Control
Control
DSMP
Control
Control
DSMP
Control
Control
Post test
Follow up
Follow up
Post test
Follow up
Follow up
Post test
Follow up
Follow up

Adaptation with
diabetes
Mean
Standard
difference
error
-2.20
2.44
-5.80
2.44
-3.60
2.44
**
-8.60
1.95
-26.00**
1.95
-17.40**
1.95
**
-12.50
1.56
-31.50**
1.56
-19.00**
1.56
**
-21.95
0.92
27.80**
1.32
**
5.85
0.84
15.55**
1.08
17.50**
1.96
1.95
1.21
1.75
1.27
2.1
1.55
0.35
1.08

Disease
perception
Mean
Standard
difference
error
-4.50
1.95
-3.35
1.95
1.15
1.95
*
-4.15
1.44
-6.10**
1.44
-1.95
1.44
**
-7.45
1.05
-10.30**
1.05
-2.85*
1.05
**
4.60
1.24
8.05**
1.48
**
3.45
0.72
4.95**
0.96
5.10**
1.34
0.15
0.74
1.85
0.92
1.1
0.97
0.75
0.72
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مقايسههای زوجی در جدول  0نشان میدهد در مرحله پيشآزمون هيچ تفاوتی بين سه
گروه از نظر متغيرهای سازگاری با بيماری و ادراک بيماری وجود ندارد ،اما در مرحله
پسآزمون و پيگيری تفاوت مشاهده شده بين گروه گواه و گروههای مداخلهای  ACTو سبک
زندگی ارتقا دهنده در هر دو متغير سازگاری با بيماری و ادراک بيماری از نظر آماری معنیدار
است .بين دو روش مداخلهای نيز از نظر اثرگذاری بر دو متغير تفاوت معنیداری مشاهده
میگردد و نتايج نشان میدهد روش  ACTتغييرات بيشتری را به دنبال دارد ،همچنين
مقايسههای زوجی بين مراحل نشان میدهد ،در گروه گواه هيچ تفاوتی بين سه مرحله
اندازهگيری مشاهده نمیگردد ،اما در گروههای مداخلهای  ACTو سبک زندگی ارتقاءدهنده
سالمت يعنی  DSMPبين مراحل مختلف پژوهش تفاوت معنیدار مشاهده میگردد .اين نتايج
نشان میدهد مداخله منجر به تغيير در سازگاری با بيماری و همچنين ادارک بيماری شده
است .مشاهده شاخص اندازه اثر (جدول  )2نشان میدهد ،اثرات درونگروهی در سازگاری
با بيماری  ،0/52اثرات بينگروهی در سازگاری با بيماری برابر با  0/09و اثر تعاملی دو اثر
فوق در سازگاری با بيماری برابر با  0/00است .همچنين اثر درونگروهی ،بينگروهی و اثر
تعاملی بر ادراک بيماری به ترتيب برابر با  0/92 ،0/95و  0/10است.

Figure 1. Between and within subjects variance
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بحث و نتیجهگیري
همانطور که نتايج نشان میدهد درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد باعث ادراک بهتر و سازگاری
مطلوبتر با ديابت میشود .اين بخش از يافتههای پژوهش کنونی همسو با نتايج تحقيقات

Gregg

) et al. (2007است که در نمونهای از بيماران دارای ديابت نوع دو اثربخشی درمان اکت بر روی
فعاليتهای خود مراقبتی و هموگلوبين گليکوزيله محک زده شده و نشان داده است که فعاليتهای
خودمراقيتی بيماران افزايش يافته و متعاقباً ميزان هموگلوبين گليکوزيله آنها کاهش يافته است.
اين همسويی را میتوان در نتايج تحقيق ) Ryan, Pakenham, and Burton (2020نيز مشاهده
نمود که در آن درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد روشی نويدبخش جهت تقويت تابآوری و عوامل
حمايتی ،در بيماران ديابتی بوده است .پژوهش مذکور بهبود معنیداری در تابآوری ،انعطافپذيری
روانشناختی ،عاطفه مثبت و زندگی ارزشمند در بين بيماران بوجود آورده است و باعث تصحيح
کمتحرکی و رفتار يکجانشينی در بيماران ديابتی شده و متعاقباً ارتقاء بهداشت روانی افراد نمونه را
در پی داشته است.
در امکانسنجی آنالين درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد نيز نشان داده شد ميوزان افسوردگی افوراد
نمونه کاهش و ضعفهای عملکردی و پايبندی بيماران مبتال به ديابت نوع دو افوزايش يافتوه اسوت
که نتايج تحقيق حاضر با نتوايج ايون پژوهشوگران در يوک راستاسوت (

Kioskli, Scott, Winkley,

 .)Godfrey & McCracken, 2020همچنوين نتووايج ايون بخووش پووژوهش هووم راسووتا بووا تحقيوق
) Shayeghian et al. (2016است که اثربخشی درمان مبتنوی بور پوذيرش و تعهود بور خودموديريتی
ديابت و کاهش هموگلوبين گلوکوزيله را نشان داده است و نيز نتايج اين تحقيوق بوا نتوايج پوژوهش
) Dehghan (2019که معتقد است اکت بر سالمت روانشناختی و رضايت از زندگی بيماران ديوابتی
نوع دو تأثير مثبت میگذارد ،در يک راستا قرار دارد.
در خصووص نتوايج آزموون پيگيوری مشوابه نتوايج پيگيوری پوژوهش ) Gregg et al. (2007و
) Shayeghian et al. (2016بعد از سه ماه ديگر نتايج مداخله معنیدار اسوت کوه نشوانگر اثربخشوی
طوالنیمدت اکت حتی بعد از دورهای ششماهه پس از مداخله نيز هست .از طرفی مداخلوه سوبک
زندگی ارتقاءدهنده سالمت که شيوهای از خود مراقبتی و مبتنوی بور مودل دانشوکده علووم پزشوکی
دانشگاه کاليفرنيا است نيز بر ادراک وسازگاری با ديابت تأثير داشته است.
البته در خصوص ادراک ديابت در پسآزمون تغيير معنیداری نسبت به گروه گواه مشاهده
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نمیشود اما در آزمون پيگيری اين تفاوت معنیدار است .در تبيين اين يافتهها میتوان گفت از
آنجاکه تغيير نگرش ،آگاهی و ادراک نسبت به بيماری به راحتی سهلالوصول نيست

( Abraham

 ،)et al., 2020به نظر میرسد به اين دليل در بررسی پسآزمون مداخله برنامه خودمديريتی
ديابت معنیدار نبود اما در مداخله پيگيری و در زمان ميانمدت زمان بيشتری برای تغيير ادراک
وجود داشت .به طور کلی اين نتايج با تحقيقات ) Anderson and Moore (2016که بر روی
خودمديريتی ديابت تأثير داشته است ،همسو بوده است.

همچنين اين بخش طرح با نتايج پژوهش ) Asaad et al. (2018بر روی نمونهای در آلبرتا ،که
بر اثربخشی ورزش و تغذيه بر کيفيت رژيم غذايی و ميزان گلوکز خون اذعان دارد ،هم راستا است.
از طرف ديگر نتايج اين بخش از پژوهش با نتايج ) Feghhi et al. (2016بر روی سازگاری با ديابت
و با نتايج پژوهش ) Mirzaei-Alavijeh et al. (2019بر روی خود مديريتی ديابت همسويی دارد.
همچنين نتايج اين بخش از پژوهش با نتايج پژوهش ) Pourverdi et al. (2016که اثر برنامه
خودمراقبتی با مدل  DSMPبر کنترل قند خون در ديابت نوع دو را سنجيده است ،در يک راستا است.
اما مسئله قابل توجه اين است که معنیداری اثربخشی درمان اکت بيشتر از مداخله سبک
زندگی ارتقاءدهنده سالمت با مدل  DSMPبوده است .اين در حالی است که گروه گواه هيچگونه
تغيير معنیداری نداشته است .اما در مطالعه پيگيری ،نتايج نشان داد اثربخشی درمان اکت به
صورت معنیداری از مداخله سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت بيشتر است و باز گروه گواه
هيچگونه تغيير معنیداری از خود نشان نداد .به نظر میرسد نتايج اين تحقيق با نتايج برخی از
پژوهشها که نشان میدهد عامل پذيرش در بيماران ديابتی ارتباط معنیداری با ادراک بهتر
بيماری و افزايش رفتارهای خودمراقبتی و کاهش هموگلوبين گليکوزيله دارد ،دارای همخوانی
است (.)Shayeghian et al., 2016
پژوهشگران بر اين باورند که کنترل گلوکز خون بدون انجام رفتارهای خودمديريتی و
خودمراقبتی حاصل نمیشود .فعاليتهای خودمديريتی بخش قابل توجهی از درمان ديابت را بر
عهده دارند ( .)Gregg et al., 2007اما بايد توجه داشت اجتناب از بيماری در بيماران مبتال به
ديابت زياد است که اين خود عاملی برای انجام ندادن فعاليتهای مرتبط با رفتارهای
خودمراقبتی و خودمديريتی است ( .)Lustman, Griffith & Gavard, 1992به نظر میرسد
شناخت علت بيماری و پيدايش آگاهی نسبت به مسائل و مفاهيم مرتبط با بيماری باعث درک
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ماهيت بيماری و انطباق و سازش بهتر با ديابت میشود .احتماالً توجه بيشتر به مسائل
روانشناختی در قالب ششضلعی انعطافپذيری درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در کنار
آموزههای مختص ديابت میتواند بر اجتناب از افکار و موقعيت بيماری و پذيرش بهتر آن تأثير
بگذارد و بيماران را متعهد سازد تا در مسير ارزشهای ضروری و مورد نياز خود حرکت نموده و
پايش بهتری نسبت به نيازها و وضعيت روانی و جسمی خود داشته باشند (.)Hayes, 2019
همچنين زيستن در زمان حال ،توجه به خود به عنوان زمينه باعث میشود فرد ارزيابی بهتری
نسبت به نيازهای واقعی روانی و جسمی خود داشته باشد و فعاليتهای متعهدانهای را در
راستای ارزشها و اهداف خود انجام دهد .به نظر می رسد متوليان امور پزشکی به اين نتيجه
رسيدهاند که بايستی رويکردهای درمانی ،بار روانشناختی بيشتری مثل آموزش کاهش استرس،
تکنيکهای آرامش و احساسات سخت در ديابت و پيشگيری از عوارض آن داشته باشند .به اين
منظور پژوهشگران علوم پزشکی مداخله برنامه خودمديريتی ديابت را طراحی نمودند؛ اما ظاهراً اين
مقدار از رويکرد روانشناختی برای مديريت بهينه ديابت کافی نمیشود چراکه هر دو رويکرد
مداخلهای درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد و مداخله برنامه خودمديريتی ديابت هر دو دارای بخش
آموزشهای پزشکی ،درمانی ،تغذيهای و ورزشی نسبتاً مشابه میباشند اما در بخش رويکرد
روانشناختی کامالً متفاوت میباشند .پيشينه و شواهد کنونی نشان میدهد احتماالً تغييرات بهتر و
باثباتتر در ادراک و سازگاری با ديابت در گروه مداخله مبتنی بر پذيرش و تعهد ماحصل نگاه
متفاوت رويکرد اکت نسبت به نوع نگاه روانشناختی مداخله  DSMPمیباشد .لذا استفاد از
پروتکل اکت در مديريت ديابت در کنار دارو درمانی میتواند کمککننده و اثربخشتر باشد.
در خصوص محدوديتهای پژوهش خلق و انگيزه پايين شرکتکنندگان يکی از مسائل اساسی
است که میتواند ريزش افراد نمونه را در پی داشته باشد .متعهد شدن افراد نمونه به انجام دادن
تکاليف در طول هفته يکی ديگر از چالشهای اساسی اينگونه مداخالت دارای تمرين برای
شرکتکنندگان است .خودارزيابی بودن مقياسهای سنجش نيز از ديگر محدوديتهاست .يافتن
نمونههايی که داروهای روانپزشکی مصرف نکنند و تاکنون هيچ مداخلهای دريافت نکرده باشند
کار بسيار دشواری است که کار پژوهشگران را برای يافتن افراد نمونه سخت میسازد اما بر دقت
علمی کار میافزايد .پيشنهاد میشود در ابتدا برای عدم ريزش افراد نمونه از مصاحبه انگيزشی
مفصلتری استفاده شود .ضمن اينکه میتوان از سنجههای ديگر و خصوصاً نظرات نزديکان بيمار
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.را برای بررسی چگونگی سازگاری با بيماری در کنار انجام آزمايش خون نيز استفاده نمود
 مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری تخصصی آقای نسيم سلطانيان در:سهم مشارکت نويسندگان
گروه روانشناسی بالينی دانشگاه سمنان به راهنمايی دکتر اسحق رحيميان بوگر و مشاوره دکتر
. همه نويسندگان نسخه تهايی را مورد بررسی قرار دادهاند.سياوش طالعپسند است
 بخاطر راهنمايی و کمکهايشان به نويسنده، نويسندگان مايلند از پروفسور جنيفر گرگ:تشکر و قدردانی
 همچنين از کليه بيماران ديابتی که در اين. تشکر کنند،)اصلی مقاله (کانديدای دکترای تخصصی
.مطالعه شرکت کردند تشکر میکنيم
. نويسندگان اعالم میکنند که در اين مقاله تضاد منافع وجود ندارد:تضاد منافع
 اين مقاله هيچ گونه حمايت مالی دريافت نکرده است:بودجه
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