
 هشی دانشگاه علوم پزشکی لرستانفصلنامه علمی ـ پژو

 

 تابستانم، و یک بیست یافته، دوره / 113 
 

 . توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت مرکز تحقیقات، علوم پزشکیدانشگاه ، کرمانشاه،آدرس مکاتبه: *

 pabaspour@yahoo.comالکترونیک:  پست

  
 

 
 

 

و  FBS ،HBA1C(زیستی  نشانگرهاي بر )ACTتعهد ( و پذیرش بر مبتنی درمان بخشی بررسی اثر

2HPP( 2 نوع دیابتی بیماران 

 
  *3پرستو عباسپور،  2علیرضا آقایوسفی،  1مهرعلی رحیمی 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران دانشکده پزشکی، گروه داخلی،  -1
  ، ایرانه پیام نور تهران، تهراندانشیار، گروه روان شناسی، دانشگا-2
  ایران ، کرمانشاه،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهپژوهشکده سالمت، روان شناسی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت،  دکتري-3
 

 

 80/ مسلسل  98 تابستان/  2/ شماره  بیست و یکمیافته / دوره 
 

 
 1/4/98پذیرش مقاله:             3/2/98 دریافت مقاله: 

 به را گزافی يهاهزینه فرد بالینی وضعیت بر تاثیر بر عالوه که است رشد به رو فراگیر مزمن بیماري یک ملیتوس دیابت مقدمه:
 بر تنیمب درمان بخشی اثر بررسی . پژوهش حاضر باکند می و طبیعتاً در کشور ایران، تحمیل جهان سرتاسر در مختلف جوامع

 انجام گرفت. 2 عنو دیابتی یمارانب زیستی نشانگرهاي بر تعهد و پذیرش

 که بودزمون پیگیري و آ گروه کنترل آزمون باپس-آزمایشی با طرح پیش شبهپژوهش حاضر از نظر نحوه اجرا  ها:روشمواد و 
 افرادرمان، دپس از اجراي پروتکل  انجام شد.بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر کرمانشاه  نفر از  40بر روي 

 مورد آزمایش قرار گرفتند. گیري شاخص هاي آزمایشگاهی دازه براي ان مذکور

داري وجود دارد تفاوت معنی شاهددر گروه هاي آزمایش و  ،آزمون نشانگرهاي زیستیبین میانگین نمرات پس  یافته ها:
)01/0˂P .( در گروه 2یابتی نوع بیماران د، در  نشانگرهاي زیستیمنجر به تعدیل  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبه عبارتی 

 شده است. آزمون، در مقایسه با گروه کنترلآزمایش اول در مرحله پس

واند در به واسطه بهبود وضعیت روانی افراد دیابتی می ت) ACTکه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ( :و نتیجه گیري بحث
که ره و مشاو ان می تواند توسط کلینیک هاي روان درمانیباشد. لذا این درم، اثرگذار تعدیل نشانگرهاي زیستی بیماران دیابتی

                                                 کنند و مراکز درمانی مرتبط با بیماران دیابتی، مورد استفاده قرار گیرد. با بیماران صعب العالج کار می

 2 تی، دیابت نوعدرمان مبتنی بر پذیرش وتعهد، نشانگرهاي زیس کلیدي:ه هاي واژ

 
 

 
 
 
 

 چکیده

http://orcid.org/0000-0003-0900-5740
http://orcid.org/0000-0001-5579-7772
http://orcid.org/0000-0002-5156-0978
http://orcid.org/0000-0002-5156-0978


همکاران و رحیمی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در بیماران دیابتی

 

 
 

 
 98 تابستان م،و یک بیستیافته، دوره  / 114

 

 مقدمه

ملیتوس یک بیماري مزمن فراگیر رو بـه رشـد  دیابت  

بـراي جوامـع  ،بر وضعیت بالینی فرد است که عالوه بر تاثیر

 ). دیابـت1،2(مختلف نیز هزینـه اي هنگفتـی در بـر دارد 

 در بـدن بـه علـت نـاتوانی که است بیماري نوعی ملیتوس

 به بین نیاز تعادل عدم به دنبال و انسولین مصرف یا و تولید

گرچه دیابت به عنـوان آید. می به وجود آن تامین و انسولین

ساعته کـه در آن  24یک بیماري مادام العمر و یک وضعیت 

کنترل گلوکز تقریبا در اختیار کسی است که با این وضعیت 

)، عمومـا پیامـدهاي ناخوشـایند فراوانـی 3زندگی می کند (

و عالوه بـر مشـکالت جسـمانی همراه دارد  براي بیماران به

 خـوب احساس و عمومی بر سالمت تواندمی )6-4مهلک (

 و فیزیکی، گسترش عوارض، وضعیت روحـی عملکرد بودن،

 مبـتال افـراد و اجتماعی فردي، خانوادگی ارتباطات و روانی

 به افـراد نسبت دیابتی افراد ).4داشته باشد ( منفی تأثیرات

بیشـتر  بـار 17بـه کـوري،  مبـتال بیشتر ارب 25 دیابتی غیر

گـانگرن  بـه مبـتال بار بیشـتر 20 و کلیوي بیماري به مبتال

دارنـد،  عمـده آمپوتاسیون هاي بار بیشتر 30-40 شوند،می

 4 مـردان و در بـار 2 عروق کرونري بیماري به احتمال ابتال

احتمـال  و دیابتی مـی باشـد غیر افراد از بیشتر زنان در بار

 سـالم افـراد از بیشتر بار 2بیماران دیابتی  در مغزي سکته

). این وضعیت عموما نتیجه تغییراتی اسـت کـه در 7است (

نشانگرهاي زیستی صورت می گیرد و در اکثر موارد کـاهش 

سالمت جسمی و روانشـناختی بیمـاران را در پـی دارد کـه 

استرس ناشی از بیماري از جمله پیامدهاي آن به شمار مـی 

ین وضعیت یک حالت دو سویه دارد بـه گونـه اي کـه رود. ا

نشانگرهاي زیستی، وضعیت روانشناختی را تحت تأثیر قـرار 

می دهند و وضعیت روانشناختی نامناسب و اسـترس بـاالي 

این افراد نشانگرهاي زیستی فرد را از تعادل خارج می کنـد. 

 کـه هستند هایینشانگرهاي زیستی عموماً مرتبط با محلول

 مـوثر سلولهاي سایر و شوند می آزاد ایمنی سلولهاي توسط

 اولیـه مـدیاتورهاي از و کننـد می هدایت و کنترل را ایمنی

ــلی ــخ در اص ــه پاس ــترس ب ــی اس ــند ( م ــابراین . )8باش بن

نشانگرهاي زیستی دیابت تحت تاثیر اسـترس روانشـناختی 

باشند و به کـارگیري روش هـاي درمـانی جهـت بهبـود می

تواند در تعدیل این نشانگرها نقـش تی میوضعیت روانشناخ

داشته باشد. در این رابطه هـورش و همکـاران گـزارش مـی 

کنند که در بیماران دیابتی استرس و اضطراب باالتر به طور 

) رابطه دارد. همچنین استرس FBSمعناداري با قند ناشتا (

در  HBA1Cفزاینده به طور معناداري بـا افـزایش سـطوح 

ــابت ــت و 9ی رابطــه دارد (بیمــاران دی ــزارش هاک ــابر گ ). بن

از سایر عوامل خطـر  به تنهایی و جداهمکاران استرس حاد 

 6-بیماري به طور معناداري سطوح کورتیزول و اینترکـولین

). به طـور کلـی، 10را در بیماران دیابتی افزایش می دهند (

سطح پایداري و مقاومت انسـولین، سـوخت و سـاز گلـوکز، 

هـا و اسـیدهاي چـرب آزاد پالسـما، نوسیتافزایش تجمع م

هـاي پـیش التهـابی رها شدن آنژینوتنسینوژن و سایتوکاین

، و کاهش آدیپونکتین به وضـعیت اسـترس MCP-1مانند 

ـــتگی دارد ( ـــار بس ـــناختی در بیم ـــکالت11روانش  ). مش

 یکـی همـواره بیماري با همراه استرس خصوصا روانشناختی

اسـت  بـوده دیـابتی ارانبیمـ زندگی هاي جنبه مهمترین از

 دیابتی بیماران آمار ایران دیابت ، انجمنسوي دیگر) و از 1(

 است کرده برآورد نفر 000/700/2 بر بالغ را 1388 سال در

 ایـن احتمـاال جهـانی بهداشـت سازمان تخمین اساس بر و

بنابراین  ).7( برسد نفر 000/000/7 به 2030 سال در تعداد

در خصـوص کنتـرل اثـرات  انجام پـژوهش هـاي کـاربردي

یکـی نامطلوب این بیماري از اهمیت باالیی برخوردار اسـت. 

از درمان هایی که می تواند در کاهش آسیب هـاي روانـی و 

درمـان نهایتاً نشانگرهاي زیستی بیماران دیابتی موثر باشـد، 

ي کـه خـط جدیـداست  )ACT( مبتنی بر پذیرش و تعهد

). فنل 12،13(ر می رود به شما هاي مزمندرمان بیماري در

کنند که مداخلـه مبنـی بـر پـذیرش و و اندرسون اشاره می

هـا و پایبنـدي بـه آنهـا در تعهد با تاکید بـر شـناخت ارزش
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، توجه به بافت شناسی و جلوگیري از اجتنـاب جهت درمان

 ). 14( می تواند به بیماران مزمن کمک کند

ثیر أر تهاي اخیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در سال

آن در حوزه سالمت عالقه بسیاري از محققان را به خود 

اند بنایی این نوع درمان عبارتصول زیراجلب کرده است. 

از: پذیرش یا تمایل به تجربه درد یا دیگر رویدادهاي آشفته 

کننده بدون اقدام به مهار آنها، عمل مبتنی بر ارزش یا تعهد 

دار شخصی داف معنیتوأم با تمایل به عمل به عنوان اه

خواسته. درمان مبتنی بر پذیرش و پیش از حذف تجارب نا

هاي تعهد درمانی شامل تمرینات مبتنی بر مواجهه، استعاره

). هدف 15هایی چون مراقبت ذهنی است (زبانی و روش

پذیري روانی است، یعنی ایجاد توانایی اصلی ایجاد انعطاف

تر لف که متناسبهاي مختبین گزینه در عملی انتخاب

افکار،  از جهت اجتناب صرفا عملی باشد، نه اینکه

). 16ساز انجام شود (ها یا تمایالت آشفتهاحساسات، خاطره

) انجام گرفت 17(و همکاران  در پژوهشی که توسط گرك

کنندگانی که آموزش درمان مبتنی بر مشخص شد شرکت

طور به نددید پذیرش و تعهد و آموزش دیابت را توأماً 

نتایج  .داشتندداري شرایط بهتري در کنترل قند خون معنا

 درمانی گروه تحقیقات شایقان و همکاران نیز نشان داد که

 و گلیکوزیله هموگلوبین بهبود بر تعهد و پذیرش بر مبتنی

دو موثر  نوع دیابت به مبتالیان خودمراقبتی هاي فعالیت

 ماه سه ش،آزمای گروه در درمان اثر همچنین بوده است.

مشخص  ها یافته اساس بر. ماند باقی پایدار مداخله از پس

 کاهش به تعهد و پذیرش بر مبتنی درمانی گروه شد که

 مراقبتی خود هاي فعالیت افزایش و گلیکوزیله هموگلوبین

پژوهش  ). 14منجر می شود ( دو نوع دیابت به مبتالیان

ي ها) نشان داد که پذیرش دیابت و شناخت18بوي (

تر پایین HbA1cطور معناداري با مقادیر مرتبط با آن به

    زمان افسردگی بیماران نیز کاهش مرتبط است و هم

ر ایران نیز حاکی از تاثیر یابد. نتایج چندین مطالعه دمی

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش عالئم  درمان

روانشناختی مانند استرس، اضطراب، افسردگی، و احساس 

افزایش کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، و  گناه و

خودکارآمدي سالمت بیماران دیابتی بودند. ضمنا، تغییراتی 

 ).19،20نیز در مهارت هاي مقابله اي بیماران ایجاد نمود (

یماري و نیز لذا با توجه به آمار باالي افراد درگیر در این ب

در هاي روانشناختی که بتوانند اهمیت شناسایی درمان

بیماري مؤثر بوده و نتایج   خصوص کنترل اثرات این

هاي جسمی را تسریع کنند، انجام مطالعاتی نظیر درمان

 ر می رسد. ظپژوهش حاضر ضروري به ن

توان گفت دیابت یک وضعیت مزمن به طور خالصه می

است که سازگاري با آن، تعدیل نشانگرهاي زیستی و کنترل 

یی در آن نقش بسیار مهمی و مدیریت رژیم غذایی و دارو

). به 21در بقاء فرد و افزایش کیفیت زندگی بیمار دارد (

هاي مختلف در همین دلیل الزم است که نقش درمان

هاي زیستی بیماري مورد بررسی و مقایسه بهبود شاخص

هاي درمانی قرار گیرد تا بتوان به واسطه انتخاب روش

ي اضافی به هامناسب از اتالف زمان و تحمیل هزینه

بیماران و سیستم سالمت کشور جلوگیري نمود. از آن جا 

برخی  هتاشبکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به رغم 

هاي ارائه شده در این حوزه از فرایند متفاوتی در درمان

، مطالعه حاضر با هدف بررسی  اثر درمان استفاده می کند

رهاي بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگ

 انجام شد. 2زیستی بیماران دیابتی نوع 

 هامواد و روش
پژوهش حاضر از نظر نحوه اجرا شبه آزمایشی با طرح 

ي آماري آزمون با گروه کنترل بود. جامعهپس -آزمونپیش

 پرونده داراي دیابتی بیماران این پژوهش شامل تمامی

 شهر دیابت مرکز به کننده مراجعه شده ثبت پزشکی

بود. با توجه به اینکه براي  1395 سال در اهکرمانش

مطالعات آزمایشی و شبه آزمایشی که به صورت گروهی 

براي هر ( نفر 15برابر با حداقل  نمونهگردد حجم اجرا می

). در پژوهش حاضر نیز به 22گروه) پیشنهاد شده است (
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جهت افزایش قابلیت تعمیم داده ها و در نظر گرفتن 

نفر  20ي به تعداد انمونهزش، پژوهشگر احتمال حذف یا ری

براي هر گروه، را با توجه به معیارهاي ورود، از بین بیماران 

انتخاب نمود. اعضاي نمونه به روش در دسترس انتخاب و 

صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، بدین  به

 از نفر حضور داشتند. بعد 20ترتیب در هر گروه تعداد 

 به ورود هاي مالك بودن دارا شرط به و ها نمونه انتخاب

 گروه دو در تصادفی صورت به کنندگان شرکت مطالعه،

شدند. از جمله مشوق هاي الزم جهت شروع  جایگزین

فرایند درمان اعمال تخفیف در هزینه هاي درمانی توسط 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. 

و  2یابت نوع مالك هاي ورود: جنسیت زن، ابتال به د

سال،  20ماه از زمان تشخیص دیابت، حداقل سن  6حداقل 

سال، توانایی حضور در جلسات، عدم ابتال  55حداکثر سن 

به بیماري صعب العالج دیگر، عدم اعتیاد به مواد مخدر یا 

 الکل.

ابتال به بیماري صعب العالج دیگر،  مالك هاي خروج:

یبت بیش از یک جلسه عدم اعتیاد به مواد مخدر یا الکل، غ

 در فرایند درمان. 

نسخه  SPSSتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

بیستم انجام گرفت. در انجام اعمال آماري ابتدا داده ها با 

استفاده از شاخص هاي توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. 

هاي پس آزمون هاي گروه ها پس منظور مقایسه میانگینبه

ه هاي آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره از بررسی مفروض

)MANCOVAمتغیري  )، از تحلیل کوواریانس چند

براي کنترل اثر پیش آزمون ها استفاده شد. پس از معنی 

دار شدن شاخص هاي چهارگانه مانکوا (اثر هتلینگ، 

المبداي ویلکز، بزرگترین ریشه روي و اثر پیالیی) به ازاي 

در متن  طرفهآنکوواي یک  هر یک از متغیرهاي وابسته،

  مانکوا مورد استفاده قرار گرفت.

: گیري نشانگرهاي زیستیآزمایش خون براي اندازه

هاي آزمایشی است. با ترین روشآزمایش خون یکی از ساده

هاي جدید معموال پس پیشرفت تکنولوژي و وجود دستگاه

 .توان پاسخ این آزمایش را دریافت کرداز چند دقیقه می

لیتر از خون میلی 7تا  5راي انجام این آزمایش حدود ب

وریدي (سیاهرگی) الزم است که معموال آن را در یک لوله 

آزمایش که با ماده ضدانعقاد خون پوشیده شده است 

براي ترکیب شدن بهتر ماده ضدانعقاد  .کنندآوري میجمع

گیري و کمی بعد از آن، لوله را تکان خون با خون، موقع

دهند. در طی انجام آزمایش باید از هر اتفاقی که موجب می

شود جلوگیري کرد. بعد از هاي خونی میتخریب سلول

گیري فشار آورد تا انجام آزمایش باید مدتی روي محل خون

گیري خونی شدید هم، خوندر موارد کم  .خون بند بیاید

کند. براي براي انجام آزمایش خون مشکلی ایجاد نمی

که از سوزن یا مشاهده ي خون ترس دارند، باید  کسانی

بهترین زمان براي انجام  .تمهیدات ویژه در نظر گرفت

 .آزمایش خون صبح و در شرایط طبیعی بدن است

 
 :نشانگرهاي زیستی مورد ارزیابی با آزمایش خون

مقدار قند خون ناشتا در هر نوبت  شامل قند خون ناشتا:

که در آزمایشگاه  فتومتریکاز آزمایش که به وسیله روش 

 اندازه گیري شد.

از میزان  شامل): HBA1Cهموگلوبین اي وان سی (

و   گلوگز (قند) همراه با هموگلوبین موجود در خون

بود که در  ماه گذشته 3تا  2میانگین قند خون بیمار در 

 .آزمایش ها اندازه گیري شد

میزان گلوکز  شامل): 2HPPقند خون دو ساعته (

 100ساعت بعد از صرف غذاي متوسط یا مصرف  2خون 

 میلی لیتر نمونه خون وریدي 5گرم کربوهیدرات مقدار 

 .بود که در آزمایش هاي مأخوذه مورد سنجش قرار گرفت

پروتوکل که با تأکید بر بنایی اصول زیر پروتوکل مداخله:

ارتقاي عمل در جهت اهداف انعطاف پذیري روانی و 

) پذیرش یا تمایل به تجربه 1: شامل بود مناسب شخصی

درد یا دیگر رویدادهاي آشفته کننده بدون اقدام به مهار 
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) عمل مبتنی بر ارزش یا تعهد توأم با تمایل به عمل 2آنها 

دار شخصی پیش از حذف تجارب به عنوان اهداف معنی

هاي زبانی و فرایندهاي شناختی خواسته، است. روشنا

هاي غیرکالمی به وابستگیاست که در تعامل با دیگر 

شود. این روش اي که منجر به کارکرد سالم میشیوه

هاي زبانی و شامل تمرینات مبتنی بر مواجهه، استعاره

هایی چون مراقبت ذهنی است. هدف اصلی ایجاد روش

 پذیري روانی است، یعنی ایجاد توانایی انتخابانعطاف

باشد، نه  ترکه متناسب هاي مختلفگزینه بین در عملی

افکار، احساسات،  از جهت اجتناب صرفاً عملی اینکه

 فرد به درحقیقت یا ساز انجامها یا تمایالت آشفتهخاطره

پذیرش  شودسعی می ابتدا شود. در این درمان تحمیل

ذهنی (افکار، احساسات)  تجارب روانی فرد در مورد

 . بهیابد کاهش نامؤثر کنترلی متقابالً اعمال و یابد افزایش

 یا اجتناب جهت هرگونه عملی که شودآموخته می بیمار

 یا اثر است اثربی ناخواسته ذهنی تجارب این کنترل

 باید (این و شودها میآن تشدید موجب و دارد معکوس

 بیرونی جهت یا درونی واکنش گونه هیچ را بدون تجارب

 بر آگاهی دوم قدم طورکامل پذیرفت. درها)، بهآن حذف

 تمام از فرد شود، یعنیافزوده می حال لحظه در فرد روانی

آگاهی  حال لحظه در و رفتار خود روانی، افکار حاالت

 را خود که شودفرد آموخته می به سوم یابد. در مرحلهمی

 سازد (جداسازي شناخت) به جدا ذهنی تجارب این از

کند. چهارم  عمل تجارب این از که بتواند مستقل نحوي

 خودتجسمی داستان بر مفرط تمرکز کاهش براي تالش

ذهنش  در خود براي فرد بودن) که قربانی شخصی (مانند

هاي ارزش اینکه تا فرد به است. پنجم، کمک ساخته

 مشخص طور واضحبه و بشناسد را اصلی خود شخصی

کند  تبدیل خاص به اهداف رفتاري ها راآن و سازد

 عمل نگیزه جهتا ها) در نهایت، ایجادسازي ارزش(روشن

هاي و ارزش اهداف متعهدانه یعنی فعالیت معطوف به

 ذهنی. این تجارب تجارب پذیرش همراه به شده مشخص

 مرتبط کننده، وسواسی، افکارافکار افسرده توانندذهنی می

 .ها باشندبه حوادث (تروما)، و هراس

 آنالیز آماري

آنــالیز  19نســخه   SPSSداده هــا بوســیله نــرم افــزار 

ها، ابتدا نرمـال یـا غیـر نرمـال گردید. براي تحلیل فرضیه

-بودن توزیع آماري متغیرها بوسـیله آزمـون کولمـوگراف

اسمیرنوف مورد مطالعـه قـرار گرفـت و  مشـخص گردیـد 

توزیع سن، شاخص توده بـدنی، وزن و دور کمـر نرمـال و 

سایر متغیرها غیر نرمال اسـت. بـراي مقایسـه متغیرهـاي 

رمال بین دو گروه سـالم و بیمـار، از آزمـون داراي توزیع ن

پارامتریک تی مسـتقل و در غیـر ایـن صـورت  از آزمـون 

-ناپارامتریک من ویتنی استفاده شـد. آزمـون کولمـوگراف

متغیـر غیرنرمـال بـوده، از ف نشان داد ویسفاتین واسمیرن

براي بررسی ارتباط ویسفاتین با متغییرهاي بـالینی این رو 

 یب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.و تن سنجی از ضر

 هایافته
میانگین سن و وضعیت تحصیلی اعضاي نمونه در 

 ارائه شده است. 1جدول 

توزیع میانگین سن و توزیع فراوانی تحصیالت افراد . 1جدول 
 نمونه
 سن

 بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین
9/36 61/7 22 55 

با انحراف  9/36میانگین سنی مجموع افراد نمونه 

بود. همچنین، پایین ترین سن در میان  61/7استاندارد 

از  سال بود. 55سال و باالترین آنها نیز  22اعضاي نمونه 

) %3/8نفر ( 5) دیپلم، %3/43نفر ( 26میان اعضاي نمونه 

) فوق %10نفر ( 6) لیسانس و %3/38نفر ( 23فوق دیپلم، 

ها و اجراي سی فرضیهقبل از بررلیسانس یا باالتر بودند. 

فرض همگنی آزمون تحلیل کواریانس، براي رعایت پیش

هاي متغیرهاي تحقیق از آزمون لوین و جهت واریانس

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهاي پژوهش از آزمون 

 2شده است که نتایج در جدول ویلک استفاده -شاپیرو

 ارئه شده است.



همکاران و رحیمی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در بیماران دیابتی

 

 تابستانم، و یک بیستیافته، دوره  / 118 
 

 پژوهش مورد غیرهايبررسی نرمال بودن توزیع مت .2جدول 
 پس آزمون پیش آزمون متغیرها

سطح  آماره 
 معناداري

سطح  آماره
 معناداري

2HPP Z=0/967 Sig=0/104 Z=0/963 Sig=0/07 
HBA1C Z=0/971 Sig=0/172 Z=0/959 Sig=0/107 

FBS Z=0/965 Sig=0/096 Z=0/966 Sig=0/089 

همچنین عالوه بر بررسی همگنـی شـیب رگرسـیون  

کواریـانس نیـز بـا  هـاي مـاتریس بـودن تغیرها، همگـنم

استفاده از شاخص ام باکس مورد بررسی و تمامی شاخص 

هــاي فــوق مــورد تأییــد قــرار گرفتنــد. توزیــع میــانگین 

 ارائه شده است. 3متغیرهاي پژوهش نیز در جدول 

 شاخص هاي روانی و زیستی به میانگین : توزیع3جدول 

گانه سه هاي گروه تفکیک  

  

ــه ــرات پس ب ــانگین نم ــه می ــور مقایس ــون منظ آزم

) در سـه 2HPPو  FBS ،HBA1C( نشانگرهاي زیستی

آزمون، از ، بعد از کنترل اثر پیششاهدگروه آزمایش اول و 

ــــه ــــون تجزی ــــدمتغیري آزم ــــانس چن وتحلیل کوواری

)MANCOVA 4در جـداول ) ستفاده شد که نتایج آن 

 شده است. ارائه 5و 

 وتحلیل کواریانس چندمتغیري: نتایج تجزیه4جدول 

، FBS( نشانگرهاي زیستیمنظور مقایسه میانگین به 

HBA1C  2وHPP شاهدو  2) در گروه هاي آزمایش 

براي پی بردن به تفاوت، نتایج حاصل از آزمون تأثیرات 

 ت.شده اس ارائه 5ها، در جدول بین آزمودنی

تحلیــل کوواریــانس تــک  و نتــایج تجزیــه .5جــدول 

متغیـره در مـتن مـانکوا جهـت مقایسـه میـانگین نمــرات 

و  FBS ،HBA1C( نشـــانگرهاي زیســـتیآزمـــون پس

2HPP شاهد.و  2) در گروه آزمایش 

 

نشان داد بـین میـانگین  5طور که نتایج جدول همان

، FBS )4/0=ἡ ،01/0˂Pآزمــــــــون نمــــــــرات پس

، F ،(HBA1C )26/0=ἡ ،01/0˂P)35و1=(2/24

، 25/0=ἡ ،01/0˂P( 2HPP) و F)35و1=(56/12

آزمـون، در گـروه ) بعد از حذف اثر پیشF)35و1=(17/12

داري وجود دارد. به این صورت هاي آزمایشی تفاوت معنی

درمـان ( 2آزمـون گـروه آزمـایش که میانگین نمرات پس

شانگرهاي نداري در طور معنی) بهمبتنی بر پذیرش و تعهد

تـر از گـروه متعـادل 2HPPو  FBS ،HBA1C زیستی

درمان مبتنـی بـر توان گفت که است. به عبارتی می شاهد

، FBS نشانگرهاي زیستیمنجر به تعدیل  پذیرش و تعهد

HBA1C  2وHPP  در گـروه 2بیماران دیابتی نوع ، در 

آزمـون، در مقایسـه بـا گـروه آزمـایش اول در مرحلـه پس

ست. همچنین یافته هـاي حاصـله در آزمـون شده اکنترل

 پیگیري نیز مورد تأیید قرار گرفت. 

منابع  متغیر

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داريمعنی

مجذور 

 اتا

FBS 68/0 ≥001/0 68/74 72/26403 1 72/26403 آزمونپیش 

 40/0 ≥001/0 2/24 31/8558 1 31/8558 گروه

    37/6126 35 93/12373 خطا

HBA1C 61/0 ≥001/0 79/55 93/63 1 93/63 آزمونپیش 

 26/0 ≥001/0 56/12 39/14 1 39/14 گروه 

    14/1 35 1/40 خطا 

 68/0 ≥001/0 28/75 16/37882 1 16/37882 آزمونپیش 

 25/0 ≥001/0 17/12 37/6126 1 37/6126 گروه 

    21/503 35 55/17612 خطا 

 FBS 1263528 40  68/74   

 HBA1C 04/2522 40     

 2HPP 1843478 40     

وه هاگر  پس آزمون پیش آزمون متغیرها 
انحراف  میانگین

 استاندارد
انحراف  میانگین

 استاندارد
گروه آزمایشی  

 )ACT (درمان 

2HPP 35/236  6/49  1/181  43/38  
HBA1C 33/8  6/1  14/7  95/1  
FBS 35/195  01/50  86/137  94/32  

شاهدگروه   2HPP 35/232  15/52  7/237  36/39  
HBA1C 19/8  26/1  35/8  3/1  

FBS 45/197  1/50  45/194  59/37  

رها
تغی

م
 

فرضی F مقدار نام آزمون

 ه
 df 

خطا

 dfي 

سطح 

دارمعنی

 ي

مجذور 

 اتا

هها
رو

گ
 

 823/0 ≥001/0 29 5 99/26 823/0 اثر پیالیی
المبداي 

 ویکلز

177/0 99/26 5 29 001/0≤ 823/0 

 823/0 ≥001/0 29 5 99/26 65/4 اثر هتلینگ
ترین بزرگ

 ریشه خطا

65/4 99/26 5 29 001/0≤ 823/0 
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 گیرينتیجهبحث و 
 درمـان بخشـی اثـر ر بـا هـدف بررسـیضپژوهش حا

 زیسـتی نشـانگرهاي بر) ACT( تعهد و پذیرش بر مبتنی

)FBS، HBA1C 2 وHPP (ــاران  2 نــوع دیــابتی بیم

ــر ــانگین نم ــین می ــان داد ب ــایج نش ــت. نت ــام گرف ات انج

بعد از حـذف اثـر  2HPPو  FBS ،HBA1Cآزمون پس

داري آزمون، در گـروه هـاي آزمایشـی تفـاوت معنـیپیش

آزمـون وجود دارد. به این صورت که میـانگین نمـرات پس

طور ) بـهدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( 2گروه آزمایش 

ــی ــتیداري در معن ــانگرهاي زیس و  FBS ،HBA1C نش

2HPP تر به نرمال سالمت) نسـبت بـه تر (نزدیکمتعادل

درمـان تـوان گفـت کـه است. بـه عبـارتی می شاهدگروه 

نشـانگرهاي منجـر بـه تعـدیل  مبتنی بر پـذیرش و تعهـد

بیماران دیـابتی ، در  2HPPو  FBS ،HBA1C زیستی

ــوع  ــه پس در گــروه 2ن آزمــون، در آزمــایش اول در مرحل

 شده است. مقایسه با گروه کنترل

ســو بــا نتــایج مطالعــات شــایقان و یافتــه حاصــله هم

 اثربخشـی بررسـی هـدفهمکاران است که در پژوهشی با 

 بهبـود بـر تعهـد و پـذیرش بـر مبتنـی درمـانی گـروه

 در مراقبتـی خـود هـاي فعالیـت و گلیکوزیله هموگلوبین

 درمـانی گـروه نشان دادند کـه دو نوع دیابت به مبتالیان

 و گلیکوزیله نهموگلوبی بهبود بر تعهد و پذیرش بر مبتنی

دو مـوثر  نـوع دیابت به مبتالیان خودمراقبتی هاي فعالیت

 مـاه سه آزمایش، گروه در درمان اثر همچنین بوده است.

مشخص  ها یافته اساس بر. ماند باقی پایدار مداخله از پس

 کـاهش به تعهد و پذیرش بر مبتنی درمانی گروه شد که

 مراقبتی خود هاي فعالیت افزایش و گلیکوزیله هموگلوبین

). گریـگ و 14منجر می شـود ( دو نوع دیابت به مبتالیان

 بـه مبتالیـان از همکاران نیز در پژوهشی با نمونـه مشـابه

 و پـذیرش بـر مبتنی گروه درمانی اثربخشی دو نوع دیابت

 هـايو فعالیـت گلیکوزیلـه هموگلـوبین بهبـود بر را تعهد

 .)17دادند ( نشان خودمراقبتی

 رده حاصــله بایـد اذعــان داشــت کــه در تبیـین یافتــ

آموزنـد مـی افـراد تعهد، و پذیرش بر مبتنی درمان جریان

محتـواي  از و بپذیرنـد اجتنـاب بـدون را احساساتشان که

تفکرشان،  فرایند بر ترآگاهانه تمرکز با افکارشان آزاردهنده

رهایی یابند و آنرا به عمل مبتنی بر هـدف مـرتبط سـازند 

شود پذیرش روانی فـرد ن ابتدا سعی می). در این درما17(

در مورد تجارب ذهنی (افکار، احساسات و ...) افزایش یابـد 

و متقـابال اعمـال کنترلـی نـاموثر کـاهش یابـد. بـه بیمـار 

شود که هر گونه عملی جهت اجتناب یا کنترل آموخته می

این تجارب ذهنی ناخواسته بی اثر اسـت یـا اثـر معکـوس 

 شود و بایـد ایـن تجـارب راها میندارد و موجب تشدید آ

بدون هیچ گونه واکنش درونـی یـا بیرونـی جهـت حـذف 

ها، به طور کامل پذیرفت. در قدم دوم بر آگـاهی روانـی آن

شـود؛ یعنـی فـرد از تمـام فرد در لحظه حـال افـزوده می

حاالت روانی، افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی مـی 

شود کـه خـود را از موخته مییابد. در مرحله سوم به فرد آ

این تجارب ذهنـی جـدا سـازد (جداسـازي شـناختی) بـه 

نحوي که بتواند مستقل از این تجارب عمل کنـد. چهـارم، 

تالش براي کـاهش تمرکـز مفـرط بـر خـود تجسـمی یـا 

داستان شخصی (مانند قربانی بودن) که فرد براي خـود در 

ذهــنش ســاخته اســت. پــنجم، کمــک بــه فــرد تــا اینکــه 

هاي شخصی اصلی خود را بشناسد و به طـور واضـح رزشا

مشخص سازد و آن ها را به اهداف رفتـاري خـاص تبـدیل 

کند (روشـن سـازي ارزش هـا). در نهایـت، ایجـاد انگیـزه 

جهت عمل متعهدانه؛ یعنی فعالیت معطـوف بـه اهـداف و 

هاي مشخص شده به همراه پذیرش تجـارب ذهنـی. ارزش

افکار افسرده کننده، وسواسـی،  توانداین تجارب ذهنی می

افکار مرتبط به حـوادث، هـراس هـا و یـا اضـطراب هـاي 

که این مـوارد مـی توانـد در شـاخص  باشنداجتماعی و ... 

افـزایش پـذیرش در ). 23( هاي زیستی نیز اثرگـذار باشـد

شود تا اهمیت بیشـتري بـراي مبتالیان به دیابت سبب می

را بهتر  درمانیارهاي خود و سالمتی خود قایل شوند و رفت
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کوشند تـا داروهـاي تجـویز و بیشتر انجام دهند، یعنی می

شده و انسولین را به موقع مصرف کننـد، از رژیـم غـذایی 

توصیه شده، بهتر پیـروي کننـد، فعالیـت بـدنی بیشـتري 

گیري کنند که انجام دهند و قند خون روزانه خود را اندازه

-خت و ساز بدن میها سبب بهبود سومجموع این فعالیت

و نهایتاً شاخص هاي زیستی این افـراد را بهبـود مـی  شود

بهبــود ســوخت و ســاز، نفوذپــذیري غشــاي ). 24بخشــد (

هـاي سلول عضالنی به گلوکز را به علت افزایش تعداد ناقل

). طی ایـن 25( دهدگلوکز در غشاي پالسمایی افزایش می

شود، می فرایند حساسیت سلولهاي بدن به انسولین بیشتر

یابـد، باعـث عمل انسولین بر متابولیسم گلوکز بهبـود مـی

شـود و سـطح افزایش میزان برداشت گلوکز محیطـی مـی

) که نهایتاً 26( آیدتر میهموگلوبین گلیکوزیله بیمار پایین

در خــون مــی توانــد  2HPPو  FBS ،HBA1Cبهبــود 

 نتیجه این فرایند قلمداد شود. 

نشـان داد کـه اجتنـاب از پژوهش الستمن و گاوارد  

بیماري در مبتالیان به دیابت بسیار زیاد است کـه ممکـن 

درمـانی و کنتـرل است عاملی براي رعایت نکـردن اصـول 

. ایـن )27( در آنهـا باشـد شاخص هاي زیستی قند خـون

گروه از بیماران به دلیل احسـاس ناخوشـایند شکسـت در 

دیابـت، جدال با بیماري و موفق نشدن در کنتـرل مـداوم 

ممکن است احساس ترس، خشـم و گنـاه را در رابطـه بـا 

بیمار گزارش کنند و انگیزه کافی براي مراقبـت از خـود را 

)، که این مسـئله در درمـان مبتنـی بـر 28( نداشته باشند

پذیرش و تعهد بسـیار مـورد توجـه اسـت و پـذیرش ایـن 

مسائل اولین گام درمانی به شـمار مـی رود. تأکیـد اصـلی 

رمان بر کاهش شدت فراوانـی هیجانـات و افکـار آزار این د

به جاي تالش مستقیم بـراي کـاهش  ACTدهنده است. 

موارد اخیر، بر افزایش کارآمـدي رفتـاري در عـین وجـود 

بـه عبـارت ؛ کنـدافکار و احساسات ناخوشایند، تاکیـد می

کند تا افکار آشـفته سـاز تالش نمی ACTدیگر، درمانگر 

دهد یا هیجانات ناخوشایندش را کـاهش درمانجو را تغییر 

شــناخت علــت بیمــاري و پیــدایش ). بنــابراین 29دهــد (

آگاهی به مفاهیم مـرتبط بـا بیمـاري باعـث درك ماهیـت 

و نهایتاً بهبود شـاخص  بیماري و انطباق و سازش با دیابت

 ).30( شودمیهاي زیستی بیماران 

با توجه به نتایج حاصله می تـوان اذعـان داشـت کـه 

) از طریـق ارتقـاي میـزان ACTرمان تعهد و پـذیرش (د

سازگاري با تجارب منفی افراد دیابتیک و مـدیریت آنهـا و 

در نهایت پذیرش مشکالت و عواقب حادثه آسیب زا افـراد 

مبتال را در کاهش عالئـم زیسـتی ایـن اخـتالل و کـاهش 

 عوارض روانی آن یاري داده است.

ــودن دشــوار ــه دسترســی ب ــه ب ــورد نمون ــژوهش م  پ

هماهنگی جهت برگزاري جلسات درمـانی و فـراهم آوردن 

 و تـداخل تمهیدات الزم براي اجراي برنامه هـاي درمـانی

درمانی مبتنی بـر تعهـد و پـذیرش و  هاي احتمالی برنامه

مقابله درمانگري با درمان هاي جسمی خودسـر و مصـرف 

ــاران، از ــب بیم ــا از جان ــی داروه ــرانه برخ ــه خودس  جمل

بـا  .آید می شمار به پژوهش این ذکر قابل يها محدودیت

توجه به محدودیت ها و نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد مـی 

شود که پیشنهاد می شود در پژوهش هـاي آتـی، از سـایر 

روش هاي اندازه گیري جهت بررسـی تـأثیر سـایر عوامـل 

در هنگـام درمـان کنتـرل  2درگیر در بیماري دیابت نـوع 

خودسرانه برخی داروهـا از  شود. جهت عدم تداخل مصرف

جانب بیماران با روش هاي درمـانی مـورد اسـتفاده، بهتـر 

است براي آنها جلسات توجیهی در ایـن خصـوص برگـزار 

شود و تأثیر درمـان مبتنـی بـر تعهـد و پـذیرش و مقابلـه 

درمانگري در ترکیب بـا سـایر روش هـاي مشـاوره و روان 

فـراد مبـتال بـه درمانی (خصوصاً در حوزه خانواده) بـراي ا

مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت با توجه بـه  2دیابت نوع 

نتـایج ایـن پــژوهش پیشـنهاد مـی گــردد کـه دوره هــاي 

آموزشی و درمانی مبتنی بر تعهد و پـذیرش بـراي بهبـود 

 اجرا گردد. 2شاخص هاي  زیستی افراد دیابتیک نوع 
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 تشکر و قدردانی
مــالی معاونــت  ایــن مقالــه بــا اســتفاده از حمایتهــاي

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شـده اسـت 

که بدین وسیله از زحمـات همـه همکـاران مرکـز دیابـت 

 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت ودانشگاه 

 می آید.   معاونت پژوهشی دانشگاه تقدیر و تشکر بعمل
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Abstract 

Background: Diabetes mellitus is considered to be a growing chronic illness, and it imposes 
excessive expenses on different communities all around the world, including in Iran, in addition to 
the adverse effects on the clinical status of patients. The purpose of the present research was to 
study the effectiveness of ACT on biological markers (2HPP, HBA1C, FBS) of patients with type II 
diabetes. 
Materials and Methods: the present research is considered as semi-experimental, with pre-test, 
post-test and control group. The population for the research included all diabetic patients referred to 
a health care center in Kermanshah in 2016. 40 individuals were selected by available sampling and 
random replacement in experimental and control groups (20 individuals per group). They were 
tested for standard laboratory indicators (FBS, 2HPP, HBA1C). Data analysis was carried out by 
20th version of SPSS software.  
Results: the results showed that there was a significant difference between the post-test mean score 
of the biological markers FBS, HBA1C, 2HPP after removing the effect of the pre-test in the 
experimental and control groups (p<0.01). In other words, it can be said that ACT balances the 
biological markers FBS, HBA1C, 2HPP for patients with type II diabetes in the post-test of the 
experimental group compared to the control group.  
Conclusion: according to the results, it can be said that ACT may be effective in balancing 
biological markers of diabetic patients by improving the psychological status of diabetic 
individuals. Therefore, this treatment can be used by centers of treatment of type 2 diabetes and in 
psychiatric and counselling clinics that work with high-grade patients. 
Keywords: ACT, biological markers, type II diabetes.  
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