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اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک در مبتالیان به
دیابت بارداری
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چکیده
مقدمه :دیابت بارداری دارای پیامدهای منفی بسیاری از جمله کاهش امید به زندگی و افت کیفیت زندگی دیابتیک است .بنابراین،
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک در
مبتالیان به دیابت بارداری بود.
روش پژوهش :این مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه پژوهش زنان مبتال به دیابت
بارداری مراجعهکننده به مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران در فصل تابستان سال  1399بودند که تعداد  40نفر از آنها
پس از بررسی مالکهای ورود به مطالعه با روش نمونهگیری دردسترس انتخاب و با روش تصادفی به کمک قرعهکشی در دو گروه
مساوی جایگزین شدند .گروه آزمایش  8جلسه  90دقیقهای تحت آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و در این
مدت گروه گواه آموزشی ندید .دادهها با مقیاس امید به زندگی و سیاهه کوتاهشده بالینی کیفیت زندگی دیابتیک (بروگز و همکاران،
 )2004گردآوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرمافزار  SPSS-24تحلیل شدند.
یافتههای پژوهش :یافتهها نشان داد که بین گروه های آزمایش و گواه در هر دو متغیر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک
تفاوت معنیداری وجود داشت .به عبارت دیگر ،آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش امید به زندگی (, 0/001
= )F=18/93Pو کیفیت زندگی دیابتیک ( )F=21/91, P=0/001در مبتالیان به دیابت بارداری شد.
نتیجهگیری  :طبق نتایج پژوهش حاضر ،برای بهبود امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک میتوان از روش آموزش ذهنآگاهی
مبتنی بر پذیرش و تعهد در کنار سایر روشهای آموزشی استفاده کرد.
کلیدواژهها :امید به زندگی ،کیفیت زندگی دیابتیک ،دیابت بارداری ،ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد
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مقدمه:
دیابت بارداری1به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان یکی از عوارض حاملگی در کل جهان محسوب میشود ( .)1این
اختالل در تحمل گلوگز که برای اولین بار در دوران بارداری رخ میدهد ،یکی از اختاللهای شایع در دوران بارداری و منشأ ابتال به
دیابت نوع دو ،چاقی ،سندرم متابولیک ،اختاللهای هوشی و ناهنجاریهای مادرزادی است ( .)2دیابت بارداری بهعنوان یک بیماری
خاموش بر مادر و جنین اثرات سوء می گذارد و پیامدهای نامطلوب بارداری و زایمانی را با خود به همراه میآورد ( .)3سلولهای
موجود در لوزالمعده مادران باردار اغلب توانایی تولید انسولین بیشتر را برای غلبه بر هورمونهای بارداری در خون دارد ،اما در صورتی
که نتواند انسولین کافی ترشح کند میزان قند خون افزایش مییابد و منجر به دیابت بارداری میشود و عواملی مانند سن  30سال و
باالتر ،سابقه فامیلی ،دیابت در بستگان درج اول ،وزن باالی  91کیلوگرم قبل از حاملگی ،مردهزایی قبلی با علت نامشخص ،نژاد
غیرسفید ،تعداد زایمان بیشتر از  4مورد ،مرگ نوزاد در حاملگی قبلی ،نوزاد یا جنین دارای ناهنجاری قبلی ،سابقه دیابت قبل از
حاملگی ،کشیدن سیگار ،سقطهای مکرر و سابقه تولد نوزاد پرهترم سبب افزایش احتمال وقوع دیابت باردرای میشوند ( .)4دیابت
بارداری زمانی رخ میدهد که در هفتههای  24الی  28بارداری در تست تحمل گلوگز ،قند خون ناشتا باالی  92و قند خون یک
ساعت بعد از مصرف محلول  75گرم گلوکز ،باالی  180و یا میزان قند خون دو ساعت پس از مصرف آن باالی  153گرم بر دسی
لیتر باشد و شیوع این بیماری در جهان  13/2درصد و در ایران  8/8درصد است (.)5
یکی از مشکالت مبتالیان به دیابت بارداری ،کاهش امید به زندگی2است ( .)6امید سازهای برگرفته از روانشناسی مثبتنگر است که
نقش موثری در دستیابی به اهداف ،تحقق نیازها و خواستهها و رسیدن به موفقیت دارد ( .)7امید به زندگی دارای دو مولفه شناختی
و عاطفی است که مولفه شناختی میتواند در دستیابی به موفقیت کمک کند و مولفه عاطفی میتواند به پیشبینی وقوع رویدادهای
مثبت و خوشایند کمک کند ( .)8به عبارت دیگر ،امید نشاندهنده توانایی طراحی گذرگاههای جهت دستیابی به اهداف با توجه به
موانع موجود و داشتن ،حفظ و ارتقای انگیزه برای عبور از گذرگاهها است ( .)9امید به زندگی بهعنوان یک سازه انگیزشی و یکی از
منابع مقابلهای موثر نقش مهمی در سازگاری و حل مشکلها و چالشها دارد (.)10
یکی دیگر از مشکالت مبتالیان به دیابت بارداری ،افت کیفیت زندگی دیابتیک3است ( )11که نشاندهنده درک و احساس افراد و
گروههای دیابتی از میزان برآوردهشدن نیازهایشان و فرصتی برای دسترسی به آرزوها و خواستههایشان میباشد ( .)12دیابتیک منبع
استرس ،تنش و فشار برای مبتالیان به دیابت و دارای اثرات سوء جسمی و روانی است که این امر کنترل ،مدیریت و درمان دیابت را
با دشواری مواجه میسازد و زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی فراهم میآورد ( .)13کیفیت زندگی دیابتیک به احساس و ادراک
بیماران دیابتی از نیازها ،تمایلها ،خواستهها و رضایت از کل زندگی اشاره دارد ( ) 14و کیفیت زندگی دیابتیک پایین با پیامدهای
نامطلوب دیابت مانند پاسخ ضعیف به درمان ،پیشرفت بیماری ،مرگومیر ناشی از بیماری دیابت و افت سالمت همراه است (.)15
برای بهبود ویژگیهای روانشناختی روشهای زیادی وجود دارد که یکی از روشهای تلفیقی موثر در این زمینه روش آموزش
ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد4است ( .)16آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد از ترکیب دو شیوه آموزشی ذهنآگاهی

1. Gestational Diabetes
2. Life Expectancy
3. Diabetic Quality of Life
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و پذیرش و تعهد تشکیل که از طریق توجه آگاهی همراه با پذیرش ،تعهد و تغییر رفتار باعث میشود که افراد به جای چالش با افکار
خود ،بدون قضاوت آنها را بپذیرند و ارزش های زندگی خود را درک نمایند و رفتارهای خود را بر اساس آنها تنظیم کنند (.)17
ذهنآگاهی یک شیوه آموزشی هدفمند و پذیرا دارای تکنیکهای خاص همراه با کنترل توجه و عدمقضاوت از رویدادهای زندگی
است که از طریق تاثیر بر توجه ،باورها ،انتظارها و خلقوخو بر فرایندهای حسی تاثیر گذاشته و باعث افزایش توانایی مقابله با
چالشهای زندگی میشود ( .)18پذیرش و تعهد یک شیوه آموزشی هدفمند برای کمک به افراد جهت دستیابی به یک زندگی
ارزشمندتر و رضایتبخشتر از طریق افزایش انعطافپذیری روانشناختی است .در این شیوه ابتدا پذیرش روانی فرد درباره تجربههای
ذهنی یعنی افکار و احساسها افزایش می یابد ،سپس آگاهی روانی فرد در لحظه حال افزایش و بعد به فرد آموخته میشود که خود
را از این تجربههای ذهنی جدا سازد ،پس از آن تمرکز مفرط بر خودتجسمی و داستان شخصی کاهش مییابد و به فرد کمک میشود
تا ارزشهای شخصی خود را بشناسد و به وی برای انجام اعمال و رفتارهای متعهدانه انگیزه داده میشود تا در راستای اهداف و
ارزشهای شخصی به همراه پذیرش تجربههای ذهنی گام بردارد ( .)19ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد نوعی رفتار درمانی
مبتنی بر توجه آگاهی است که از استعارهها ،جملههای متناقض ،مهارتهای توجه آگاهی ،تمرینهای تجربهگرایانه و استراتژیهای
رفتاری استفاده میکند (.)20
پژوهشی درباره اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک یافت نشد ،اما
پژوهشهایی درباره اثربخشی هر یک بر امید به زندگی و کیفیت زندگی یافت شد که گاهی نتایج آنها متفاوت بود .برای مثال نتایج
پژوهش ژائو همکاران ( )2020نشان داد که پذیرش و تعهد باعث کاهش پریشانی روانشناختی و افزایش انعطافپذیری روانشناختی،
کیفیت زندگی و احساس امیدواری مبتالیان به سرطان شد ( .)21میونوز و همکاران ( )2018ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند
که آموزش مراقبه ذهنآگاهی باعث افزایش امید و کاهش استرس شد ( .)22در پژوهشی دیگر بهرامی عبدالملکی و همکاران ()1399
گزارش کردند که مداخله پذیرش و تعهد باعث افزایش تابآوری ،بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی بیماران آسماتیک شد (.)23
ایزدآبادی و همکاران ( ) 1399ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هر دو روش آموزش فراشناخت و ذهنآگاهی باعث افزایش
بهزیستی اجتماعی و امید به زندگی پرستاران شدند ( .)24در مقابل ،میرمهدی و رضاعلی ( )1397گزارش کردند با اینکه درمان
شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی باعث افزایش تابآوری و تنظیم هیجان زنان مبتال به دیابت شد ،اما تاثیر معنیداری بر امید به زندگی
آنان نداشت ( .)25همچنین ،نتایج پژوهش چیو و همکاران ( )2020نشان که ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی باعث بهبود
سالمت روان و کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان پستان غیرمتاستیک شد ( .)26معینیزاده و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که آموزش ذهن آگاهی باعث کاهش تعارض زناشویی و افزایش کیفیت زندگی همسران جانباز شد ( .)27در پژوهشی دیگر
امیدبیگی و همکاران گزارش کردند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش انعطافپذیری روانشناختی ،رشد پس از آسیب
و کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان پستان موثر بود ( .) 28محمدپور و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هر دو
شیوه شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی و پذیرش و تعهد در مقایسه با گروه گواه باعث افزایش کیفیت زندگی مبتالیان به صرع
کانونی شدند ( .) 29در پژوهشی دیگر عیسی نژاد و آزادبخت گزارش کردند که هر دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی
بر ذهنآگاهی در افزایش تابآوری و کیفیت زندگی در همسران جانبازان موثر بودند (.)30
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آمار بیماران مبتال به دیابت بارداری در جهان و از جمله کشور ایران باال و در حال افزایش است و این افراد با مشکالت فراوانی از
جمله کاهش امید به زندگی و افت کیفیت زندگی دیابتیک مواجه هستند که برای بهبود ویژگیهای مرتبط با سالمت در آنان نیاز
به استفاده از روشهای آموزشی مناسب میباشد .همچنین ،درباره اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر میتوان گفت که پژوهشهای
بسیاری اثربخشی هر یک از روشهای آموزش ذهنآگاهی و آموزش پذیرش و تعهد را بررسی کردند و با اینکه نتایج اکثر آنها حاکی
از اثربخشی هر دو روش بر متغیرهای روانشناختی مختلف بودند ،اما گاهی نتایج برخی پژوهشها (همانطور که در باال ذکر شد)
حاکی از عدم اثربخشی آنها بودند .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در سالهای اخیر استفاده ترکیبی از روشهای دارای پشتوانه نظری
یکسان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته که یکی از این روشها ،روش آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد میباشد که
پژوهشهای اندکی درباره اثربخشی آن انجام شده و پژوهشی درباره اثربخشی آن بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک یافت
نشد .با توجه به آمار باال و در حال افزایش مبتالیان به دیابت بارداری ،مشکالت فراوانی که این گروه با آن مواجه هستند ،عدم یافتن
پژوهش درباره اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک و تفاوت در نتایج
پژوهشهای قبلی ،هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت
زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری بود.
روش پژوهش:
این مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه پژوهش زنان مبتال به دیابت بارداری مراجعهکننده
به مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران در فصل تابستان سال  1399بودند .برای تعیین حجم نمونه از معادله زیر و
پژوهش مهدی و همکاران ( )31با مقادیر ( 𝝈=11/11انحراف معیار)( d=12/40 ،اختالف میانگین کیفیت زندگی پیشآزمون و
پسآزمون گروه آزمایش)=0/90 ،توان آزمون و  α=0/05استفاده شد که بر اساس آن حجم نمونه برای هر گروه  16/85برآورد که در
این پژوهش برای اطمینان از حجم نمونه و ریزشهای احتمالی ،حجم نمونه برای هر گروه  20نفر در نظر گرفته شد .بنابراین ،تعداد
 40نفر پس از بررسی مالکهای ورود به مطالعه با روش نمونهگیری دردسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
2(11.11)2 (10.4976) 2591.48

= 153.76 = 16/85

(12.40)2

=

)2
α z
1− + 1−β
2
d2

2σ2 (z

= 𝑛1 = 𝑛2

مالکهای ورود به مطالعه شامل داشتن یک فرزند و در انتظار زایمان دوم بودن ،قرارداشتن در ماههای هفتم و هشتم بارداری ،داشتن
سن  26الی  40سال ،حداقل تحصیالت دیپلم ،تمایل جهت شرکت در پژوهش ،عدم مصرف داروهای روانپزشکی ،عدم دریافت
خدمات روانشناختی در سه ماه گذشته ،عدم سابقه دریافت آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد یا هر یک از آنها و عدم
استفاده از سایر مداخلهها بهطورهمزمان و مالک های خروج از مطالعه شامل غیبت بیشتر از یک جلسه و انصراف از ادامه همکاری
بودند.
روند اجرای پژوهش به این صورت بود که بعد پس از هماهنگی با مسئوالن مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران از
مسئوالن آنها خواسته شد تا مبتالیان به دیابت بارداری که قبال یک زایمان موفق داشتند را به پژوهشگر معرفی و پژوهشگر مبتالیان
به دیابت بارداری را از نظر مالکهای ورود به مطالعه بررسی و نمونهگیری تا زمان رسیدن تعداد نمونهها به  40نفر ادامه یافت .برای
نمونهها اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و درباره رعایت نکات اخالقی به آنها اطمینانخاطر داده شد و سپس آنها با روش تصادفی به
کمک قرعهکشی در دو گروه مساوی ( 20نفر گروه آزمایش و  20نفر گروه گواه) جایگزین شدند و هر دو گروه در مراحل پیشآزمون
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و پسآزمون از نظر امید به زن دگی و کیفیت زندگی دیابتیک ارزیابی شدند .مداخله آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد
توسط پژوهشگر با رعایت پروتکلهای بهداشتی مرتبط با کووید 19-در یکی از مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران
بهصورت گروهی و هفتهای دو جلسه به مدت یک ماه اجرا شد .در این مطالعه برای آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد از
پکیج نامنی و مذهب یوسفی ( )32که بر اساس پکیجهای داهل ،استیوارت ،مارتل و کاپالن )2014(1و باون ،چاوال و مارالت)2011(2
برای  8جلسه  90دقیقهای طراحی شده بود استفاده که خالصه آن در جدول شماره  1ارائه شد.
جدول شماره  :1محتوی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بهتفکیک جلسات
جلسه

محتوی

اول

معرفی مداخلهکننده و آشنایی افراد با یکدیگر ،زمینهسازی استقرار عوامل اصلی و ضروری برای ایجاد فضای گروهی،
معرفی فرایند گروه درمانی ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بیان احساسات افراد از شرکت در گروه ،نظمدهی و
معنادهی به احساسات افراد و کاهش نگرانیهای آنها و افزایش انگیزش برای شرکت در جلسات

دوم

شناخت و بحث درباره آثار و پیامدهای نگرشهای ناکارآمد در زندگی مراجعان ،بررسی راهبردهای کنترلی مورد
استفاده برای مقابله در زندگی ،بررسی کارآمدی و ناکارآمدی راهبردهای کنترلی ،آگاهی از بیهودگی راهبردهای
کنترلی با استفاده از استعاره شخص در چاه ،انجام مدیتیشن خوردن یک کشمش و  30دقیقه مدیتیشن بدن و
بحث درباره احساسات ناشی از آنها

سوم

بحث تکمیلی درباره بیهودگی راهبردهای کنترلی ،تشریح پیامدهای اجتناب از تجارب دردناک ،معرفی و شناخت
ذهنآگاهی و پذیرش ،آموزش گامهای پذیرش ،تمرین پذیرش افکار و احساسات و مدیتیشن بدن و بحث درباره
احساسات ناشی از آن

چهارم

تشریح آمیختگی شناختی و بیان ارتباط مشترک احساسات ،کارکردهای شناختی و رفتار قابل مشاهده ،آموزش
گسلش شناختی و فاصلهگرفتن از افکار ،مشاهده افکار بدون قضاوت و عمل مستقل از تجارب ذهنی با استفاده از
استعاره قطار و تمرین دیدن و شنیدن

پنجم

تمرین گسلش شناختی و بحث درباره تاثیر آن بر زندگی ،توضیح مفاهیم نقش ،زمینه و انواع خود و حرکت به
سمت یک زندگی ارزشمند با یک خود پذیرا و مشاهدهگر با استفاده از استعاره شطرنج ،مدیتیشن نشسته چهاربعدی
یا مدیتیشن نشسته همراه با توجه به تنفس ،صداهای بدن و افکار

ششم

بحث درباره تاثیر مشاهدهگری افکار در زندگی ،تشریح مفهوم ارزشها ،ایجاد انگیزه برای تغییر ،توانمندکردن
مراجعان برای زندگی بهتر و تمرین قدمزدن ذهنآگاهانه

. Dahl, Stewart, Martell & Kaplan
. Bowen, Chawla & Marlatt

1
2

اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری

هفتم

شناخت جامع از ارزشها و بحث درباره ارزشها و موانع عمل بر طبق آنها ،ایجاد الگوهای منعطف رفتاری منطبق با
ارزشها و ایجاد تعهد برای عمل در راستای اهداف و ارزشها ،گذر از موانع ارزشها با استفاده از استعاره مسافران در
اتوبوس و تالش برای آگاهی از اینکه غالبا محتوای افکار واقعی نیستند از طریق خلق و فکر بهعنوان دیدگاههایی
جداگانه

هشتم

بحث درباره پیامدهای عمل بر اساس ارزشها ،بررسی تغییرات سازنده در طول دوره درمان ،آموزش چگونگی تثبیت
و تحکیم مطالب یادگرفتهشده و کاربست آنها در زندگی واقعی

در این مطالعه برای گردآوری اطالعات و دادهها از فرم اطالعات جمعیتشناختی شامل تحصیالت و سن از مقیاس امید به زندگی و
سیاهه کوتاهشده بالینی کیفیت زندگی دیابتیک استفاده شد که در ادامه تشریح میشوند.
مقیاس امید به زندگی 1:این مقیاس توسط اسنایدر و همکاران با  12گویه طراحی شد که  4گویه آن شامل گویههای  6 ،5 ،1و
 10انحرافی هستند و در نمرهگذاری لحاظ نمیشوند .گویهها با توجه به مقیاس چهار درجهای لیکرت از یک (کامال غلط) تا چهار
(کامال درست) نمرهگذاری و نمره مقیاس با مجموع نمره گویهها محاسبه میشود .بنابراین ،حداقل نمره در آن  8و حداکثر نمره در
آن  32است و نمره باالتر نشاندهنده امید به زندگی بیشتر میباشد .اسنایدر و همکاران روایی واگرای مقیاس امید به زندگی را با
سیاهه افسردگی بک -0/442و پایایی آن را با روشهای آلفای کرونباخ  0/70و بازآزمایی  0/74گزارش کردند ( .)33در ایران ،حیدری
آلکثیر و دشتبزرگی ( )1399پایایی مقیاس امید به زندگی را با روش آلفای کرونباخ  0/88بدست آوردند ( .)34در پژوهش حاضر
مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/86محاسبه شد.
سیاهه کوتاهشده بالینی کیفیت زندگی دیابتیک3:این سیاهه توسط بروگز و همکاران با  15گویه طراحی شد .گویهها با استفاده
از مقیاس پنج درجهای لیکرت از یک (تقریبا کامال ناراضی یا همیشه) تا نمره پنج (هرگز) نمرهگذاری و نمره سیاهه با مجموع نمره
گویهها محاسبه میشود .بنابراین ،حداقل نمره در آن  15و حداکثر نمره در آن  75است و نمره باالتر نشاندهنده کیفیت زندگی
دیابتیک مطلوبتر می باشد .بروگز و همکاران روایی همگرای این ابزار را با فرم بلند  60گویهای آن  0/58و پایایی آن را با روش آلفای
کرونباخ در بیماران دیابتی  0/85گزارش کردند ( .)35در ایران ،همت مکان ،گلشنی ،باغداساریانس و امامی پور پایایی ابزار را با روش
آلفای کرونباخ  0/80بدست آوردند ( .)36در پژوهش حاضر مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/83محاسبه شد.
دادهها پس از گردآوری با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرمافزار  SPSS-24در سطح معنیداری  0/05تحلیل شدند.
یافتههای پژوهش:
ریزشی در نمونههای هیچیک از دو گروه آزمایش و گواه اتفاق نیفتاد و تحلیلها برای دو گروه  20نفر انجام شد .از نظر تحصیالت در
گروه آزمایش  4نفر دیپلم ( 5 ،)20٪نفر کاردانی ( 7 ،)25٪نفر کارشناسی ( )35٪و  4نفر کارشناسی ارشد ( )20٪و در گروه گواه 5
نفر دیپلم ( 6 ،)25٪نفر کاردانی ( 6 ،)30٪نفر کارشناسی ( )30٪و  3نفر کارشناسی ارشد ( )15٪بودند .همچنین ،از نظر سن در
گروه آزمایش  6نفر  26-30سال ( 9 ،)30٪نفر  31-35سال ( )45٪و  5نفر  36-40سال ( )25٪و در گروه گواه  7نفر  26-30سال
1. Life Expectancy Scale
2. Beck Depression Inventory
3. Diabetes Quality of Life Brief Clinical Inventory

کاراموز

فصلنامه خانواده و بهداشت ،دوره یازدهم ،شماره اول ،بهار  ،1400پیاپی ( 30)1ص 142-155
Family and health Quarterly, vol11, Issue 1, spring 2021, ISSN: 2322-3065
http://journals.iau-astara.ac.ir

( 10 ،)٪35نفر  31-35سال ( )50٪و  3نفر  36-40سال ( )15٪داشتند .نتایج میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون امید
به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک مبتالیان به دیابت بارداری در جدول شماره  2ارائه شد.
جدول شماره  :2نتایج میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک مبتالیان به دیابت
بارداری
Table No. 2: The average results and standard deviation of the pre-test and post-test of life
expectancy and quality of life of diabetic patients with gestational diabetes
متغیر

مرحله

امید به زندگی

پیشآزمون

15/36 ± 3/79

پسآزمون

19/27 ± 3/85

15/03 ± 3/48

پیشآزمون

36/21 ± 4/53

37/51 ± 4/77

پسآزمون

43/25 ± 4/76

37/62 ± 4/66

کیفیت زندگی دیابتیک

گروه آزمایش

گروه گواه

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین
14/94 ± 3/50

طبق نتایج جدول شماره  ، 2میانگین امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه از مرحله
پیشآزمون به مرحله پسآزمون افزایش بیشتری داشت .بررسی مفروضههای تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که فرضهای
نرمالبودن متغیرهای امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیکی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون بر اساس آزمونهای کولموگروف-
اسمیرنوف و شاپیرو -ویلک ،برابری واریانسها بر اساس آزمون لون ،برابری کوواریانسها بر اساس آزمون ام.باکس و برابری شیب خط
رگرسیون بر اساس اثر تعاملی متغیر مستقل و پیشآزمون رد نشدند ( .)P>0/05بنابراین ،استفاده از روش تحلیل کوواریانس
چندمتغیری مجاز بود .نتایج آزمونهای چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به
زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک مبتالیان به دیابت بارداری در جدول شماره  3ارائه شد.
جدول شماره  :3نتایج آزمونهای چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی
و کیفیت زندگی دیابتیک مبتالیان به دیابت بارداری
Table No. 3: The results of multivariate tests to determine the effectiveness of mindfulness
training based on acceptance and commitment on the life expectancy and quality of life of
diabetic patients with gestational diabetes
آزمون

مقدار

آماره F

معنیداری

مجذور اتا

توان آماری

اثر پیالیی

1/28

21/36

0/001

0/76

1/00

المبدای ویلکز

0/35

21/36

0/001

0/76

1/00

اثر هاتلینگ

7/49

21/36

0/001

0/76

1/00

بزرگترین ریشه روی

7/49

21/36

0/001

0/76

1/00

اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری

طبق نتایج جدول شماره  ،3بین گروههای آزمایش و گواه در هر دو متغیر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک تفاوت معنیداری
وجود داشت که با توجه به مجذور اتا  76درصد تغییر متغیرها نتیجه روش مداخله یعنی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و
تعهد بود ( .)P=0/001نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هر
یک از متغیرهای امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک مبتالیان به دیابت بارداری در جدول شماره  4ارائه شد.
جدول شماره  :4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هر یک
از متغیرهای امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک مبتالیان به دیابت بارداری
Table No. 4: The results of multivariate covariance analysis to determine the effectiveness of
mindfulness training based on acceptance and commitment on each of the variables of life
.expectancy and diabetic quality of life of those with gestational diabetes
متغیر

منبع

امید به زندگی

کیفیت زندگی دیابتیک

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره F

معنیداری

مجذور اتا

توان آماری

پیشآزمون

235/68

1

235/68

24/22

0/001

0/82

1/00

گروه

184/19

1

184/19

18/93

0/001

0/73

1/00

خطا

340/55

35

9/73

پیشآزمون

832/70

1

832/70

31/09

0/001

0/85

1/00

گروه

586/92

1

586/92

21/91

0/001

0/79

1/00

خطا

937/31

35

26/78

طبق نتایج جدول شماره  4و با توجه به میانگینها ،آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش امید به زندگی
( )F=18/93, P=0/001و کیفیت زندگی دیابتیک ( )F=21/91, P=0/001در مبتالیان به دیابت بارداری شد که با توجه به مجذور
اتا  73درصد تغییرات امید به زندگی و  79درصد تغییرات کیفیت زندگی دیابتیک نتیجه روش مداخله یعنی آموزش ذهنآگاهی
مبتنی بر پذیرش و تعهد بود.
بحث و نتیجهگیری:
با توجه به شیوع باال و در حال افزایش دیابت بارداری و مشکالت فراوانی که این افراد با آن مواجه هستند ،هدف پژوهش حاضر
تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت
بارداری بود.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش امید به زندگی در مبتالیان به دیابت
بارداری بود که این یافته با یافته پژوهشهای ژائو همکاران ( ،)21میونوز و همکاران ( ،)22بهرامی عبدالملکی و همکاران ( )23و
ایزدآبادی و همکاران ( )24همسو و با یافته پژوهش میرمهدی و رضاعلی ( )25ناهمسو بود .در تبیین ناهمسویی نتایج پژوهش حاضر
با پژوهش میرمهدی و رضاعلی ( )25میتوان به تفاوت در جامعه پژوهش اشاره کرد .پژوهش حاضر بر روی مبتالیان به دیابت بارداری
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انجام شد که میتواند موقت باشد و به بیماری دیابت دائمی منجر نشود ،اما پژوهش میرمهدی و رضاعلی ( )25بر روی مبتالیان به
دیابت نوع دو انجام شد که یک بیماری دائمی می باشد .مبتالیان به یک بیماری دائمی در مقایسه با یک بیماری موقت یا احتماال
موقت با کاهش کلی امید به زندگی مواجه هستند .بر مبنای نظر میرمهدی و رضاعلی ( )25شیوع بیشتر بیماری دیابت همراه با
بهبود طول عمر افراد موجب تاکید بیشتری بر زندگی مرتبط با سالمت میشود و اطالعات مربوط به تعداد مرگومیر مرتبط با دیابت
با استفاده از مجموعه دادههای مرگ ومیر ملی و مراجعه به شاخص مرگ برای دیابت بدست آمده است که دانشمندان برآوردهایی
درباره امید به زندگی بدون ناتوانی را بر اساس این دادهها انجام دادند .همچنین ،مبتالیان به دیابت نیاز مداومی به مراقبتهای ویژه
و رژیم غذایی خاص دارند که این عوامل سبب میشود خود را در مقایسه با دیگران متفاوت ارزیابی کنند .بنابراین ،میتوان انتظار
داشت که نتایج پژوهش حاضر با پژوهش میرمهدی و رضاعلی ( )25متفاوت باشد.
در تبیین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش امید به زندگی میتوان گفت که تمرینهای تعهد رفتاری
به همراه تکنیکهای گسلش و پذیرش و نیز بحث ارزشها و اهداف فرد و لزوم تصریح ارزشها که از تکنیک رویکرد پذیرش و تعهد
هستند همگی موجب افزایش انعطافپذیری می شوند .به عبارت دیگر ،مبتالیان به دیابت بارداری با جایگزینی خود بهعنوان زمینه
توانستند رویدادهای درونی ناخوشایند را در زمان حال به سادگی تجربه و اقدام به جداسازی خود از واکنشها ،خاطرات و افکار
ناخوشایند کنند .در کنار پذیرش و تعهد بهرهگیری از تمرینهای ذهنآگاهی سبب افزایش اثربخشی روش مداخله شد .چون که
تمرینهای ذهن آگاهی با افزایش آگاهی افراد نسبت به لحظه حال از طریق فنونی مثل توجه به تنفس و بدن و معطوفکردن آگاهی
به اینجا و اکنون بر نظام شناختی و پردازش اطالعات تاثیر میگذارد .نکته مهم دیگر اینکه آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و
تعهد به مبتالیان به دیابت بارداری آموزش میدهد که آنچه در محیط بیرونی و درونی اتفاق میافتد توجه آگاهانه داشته باشند،
بدون اینکه آنها را مورد قضاوت و ارزیابی قرار دهند .در واقع چنین توجهی بدون قضاوت سبب ارتقای استقامت و افزایش سالمت،
بهزیستی و رضایت از زندگی می شود .نکته دیگر اینکه روش تلفیقی مذکور زمینه را برای ایجاد درماندگی خالقانه بهعنوان یکی از
راهکارهای درمانی روش مداخله ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به راه حلهای مورد استفاده درباره افکار و احساسهای
ناخوشایند فراهم و سبب حل مشکلها و چالشهای موجود میشود .در نتیجه ،میتوان انتظار داشت که روش ذهنآگاهی مبتنی بر
پذیرش و تعهد با توجه به فرایندهای فوق سبب افزایش امید به زندگی در مبتالیان به دیابت بارداری شود.
یافتههای دیگر پژوهش حاضر نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش کیفیت زندگی دیابتیک در
مبتالیان به دیابت بارداری بود که این یافته با یافته پژوهشهای ژائو همکاران ( ،)21چیو و همکاران ( ،)26معینیزاده و همکاران
( ،)27امیدبیگی و همکاران ( ،)28محمدپور و همکاران ( )29و عیسی نژاد و آزادبخت ( )30همسو بود.
در تبیین اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی دیابتیک میتوان گفت که پژوهشهای
اندکی به بررسی اثربخشی ترکیب ذهنآگاهی و پذیرش و تعهد توجه کرده است ،در حالی که وقتی به تجربههای درونی با پذیرش
نگاه شود حتی خاطرهها ،افکار و احساسهای ذهنی و جسمی دردناک نیز کمتر تهدیدکننده و تحملناپذیر به نظر میرسند .روش
مداخله آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به مبتالیان به دیابت بارداری کمک میکند تا رابطه خود را با خاطرهها ،افکار و
احساسهای دردناک تغییر دهند و به این وسیله تاثیر و نفوذ آنها بر زندگی کمتر و در نتیجه میزان رضایت از زندگی بیشتر میشود.
زیرا بر اساس آنچه از آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد استنباط میشود رفتارها بر اساس انگیزههای آگاهانه انتخاب
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میشوند ،لذا افراد پیامدهایی را انتخاب میکنند که با توجه به موانع موجود در یک موقعیت به آگاهانهترین انگیزههایشان پاسخ
دهند .در نتیجه ،با توجه به مطالب مطرحشده میتوان انتظار داشت که روش آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بتواند
نقش موثری در افزایش کیفیت زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری داشته باشد.
بهطور کلی یافتههای پژوهش حاضر نشاندهنده اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش امید به زندگی و
کیفیت زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری بود که این یافتهها برای متخصصان سالمت و درمانگران مراکز و کلینیکهای
مشاوره و خدمات روانشناختی جهت بهبود ویژگیهای مرتبط با سالمت پیامدهای کاربردی بسیاری دارد .بنابراین ،برنامهریزی برای
استفاده از روش مذکور جهت بهبود ویژگیهای روانشناختی مرتبط با سالمت بهویژه برای افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی
دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری ضروری است .در نتیجه ،استفاده از روش آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در
سیاستگذاریهای بهداشتی و درمانی مربوط به بیماریها و اختاللها میتواند نقش مهمی در بهبود ویژگیهای روانشناختی مرتبط
با سالمت از جمله افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری داشته باشد .بنابراین ،متخصصان
سالمت و درمانگران میتوانند از روش آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کنار سایر روشهای آموزشی موثر جهت بهبود
ویژگیهای روانشناختی مرتبط با سالمت بهویژه افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک استفاده کنند.
محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش:
مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر شامل عدم پیگیری نتایج به دلیل شیوع کووید ،19-استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفی
دردسترس ،تک جنسیتی بودن جامعه پژوهش ،محدودشدن جامعه پژوهش زنان مبتال به دیابت بارداری مراجعهکننده به مراکز
بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران و استفاده از ابزارهای خودگزارشی جهت گردآوری دادهها اشاره کرد .بنابراین ،پیشنهاد
میشود که پژوهشگران آتی نتایج روش مداخله آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد را در مراحل پیگیری کوتاهمدت و
بلندمدت بررسی نمایند ،در صورت امکان از روشهای نمونهگیری تصادفی به دلیل داشتن خطای نمونهگیری کمتر استفاده کنند،
این پژوهش را بر روی مردان م بتال به دیابت نوع یک یا دو انجام و نتایج آن را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه نمایند ،این پژوهش را
بر روی زنان مبتال به سایر بیماریها یا حتی مبتال به دیابت بارداری سایر شهرها انجام و از مصاحبه ساختاریافته یا نیمهساختاریافته
برای گردآوری دادهها استفاده نمایند .آخرین پیشنهاد پژوهشی اینکه اثربخشی روش آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با
سایر روشهای تلفیقی یا التقاطی از جمله آموزش ذهنآگاهی مثبتنگر مقایسه شود.
مالحظات اخالقی
در پژوهش حاضر برای مبتالیان به دیابت بارداری عالوه بر بیان اهمیت و ضرورت پژوهش و دریافت رضایتنامه کتبی شرکت آگاهانه
در پژوهش به آنان درباره رعایت نکات اخالقی از جمله حفظ حریم آزمودنیها ،رازداری ،محرمانهماندن اطالعات شخصی و غیره
اطمینان خاطر داده شد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از مسئوالن مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران به دلیل همکاری جهت انجام پژوهش و از مبتالیان به
دیابت بارداری به دلیل شرکت در پژوهش صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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