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 است. بنابراین، دیابتیک پیامدهای منفی بسیاری از جمله کاهش امید به زندگی و افت کیفیت زندگیدیابت بارداری دارای : مقدمه

 در آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیکذهن آموزش اثربخشی تعیین هدف پژوهش حاضر

 بود.مبتالیان به دیابت بارداری 

پژوهش زنان مبتال به دیابت جامعه بود.  گواهآزمون با گروه پس وآزمون آزمایشی با طرح پیشمهین این مطالعه: پژوهشروش 

نفر از آنها  40بودند که تعداد  1399 سالتابستان فصل  در منطقه یک شهر تهران کننده به مراکز بهداشتی و درمانیمراجعه بارداری

کشی در دو گروه گیری دردسترس انتخاب و با روش تصادفی به کمک قرعهبا روش نمونههای ورود به مطالعه پس از بررسی مالک

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و در این ای تحت آموزش ذهندقیقه 90جلسه  8مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 

شده بالینی کیفیت زندگی دیابتیک )بروگز و همکاران، تاهها با مقیاس امید به زندگی و سیاهه کومدت گروه گواه آموزشی ندید. داده

 تحلیل شدند. SPSS-24افزار ( گردآوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم2004

های آزمایش و گواه در هر دو متغیر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک بین گروه ها نشان داد کهیافته: های پژوهشیافته

 ,001/0امید به زندگی )آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش زش ذهنداری وجود داشت. به عبارت دیگر، آمومعنی تفاوت

P=93/18=F( و کیفیت زندگی دیابتیک )001/0, P=91/21=F ) شد. مبتالیان به دیابت بارداریدر 

آگاهی توان از روش آموزش ذهنکیفیت زندگی دیابتیک میطبق نتایج پژوهش حاضر، برای بهبود امید به زندگی و  : گیرینتیجه

 های آموزشی استفاده کرد.مبتنی بر پذیرش و تعهد در کنار سایر روش

 آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، ذهنکیفیت زندگی دیابتیک، دیابت بارداریامید به زندگی، ها: کلیدواژه

 1/10/1399تاریخ پذیرش نهایی:                         1/8/1399تاریخ دریافت: 
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 مبتالیان به دیابت بارداری در آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیکاثربخشی آموزش ذهن

 :مقدمه

(. این 1شود )عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان یکی از عوارض حاملگی در کل جهان محسوب میبه 1دیابت بارداری

منشأ ابتال به و های شایع در دوران بارداری یکی از اختاللدهد، اختالل در تحمل گلوگز که برای اولین بار در دوران بارداری رخ می

عنوان یک بیماری دیابت بارداری به .(2های مادرزادی است )و ناهنجاری های هوشیلاختال ت نوع دو، چاقی، سندرم متابولیک،دیاب

های سلول (.3آورد )گذارد و پیامدهای نامطلوب بارداری و زایمانی را با خود به همراه میخاموش بر مادر و جنین اثرات سوء می

های بارداری در خون دارد، اما در صورتی بیشتر را برای غلبه بر هورمونموجود در لوزالمعده مادران باردار اغلب توانایی تولید انسولین 

سال و  30شود و عواملی مانند سن یابد و منجر به دیابت بارداری میکه نتواند انسولین کافی ترشح کند میزان قند خون افزایش می

زایی قبلی با علت نامشخص، نژاد ل از حاملگی، مردهکیلوگرم قب 91باالتر، سابقه فامیلی، دیابت در بستگان درج اول، وزن باالی 

مورد، مرگ نوزاد در حاملگی قبلی، نوزاد یا جنین دارای ناهنجاری قبلی، سابقه دیابت قبل از  4غیرسفید، تعداد زایمان بیشتر از 

دیابت  (.4شوند )باردرای می ترم سبب افزایش احتمال وقوع دیابتهای مکرر و سابقه تولد نوزاد پرهحاملگی، کشیدن سیگار، سقط

و قند خون یک  92بارداری در تست تحمل گلوگز، قند خون ناشتا باالی  28الی  24های دهد که در هفتهبارداری زمانی رخ می

گرم بر دسی  153و یا میزان قند خون دو ساعت پس از مصرف آن باالی  180گرم گلوکز، باالی  75ساعت بعد از مصرف محلول 

 (.5درصد است ) 8/8درصد و در ایران  2/13شد و شیوع این بیماری در جهان لیتر با

نگر است که ای برگرفته از روانشناسی مثبتامید سازه(. 6است ) 2یکی از مشکالت مبتالیان به دیابت بارداری، کاهش امید به زندگی

امید به زندگی دارای دو مولفه شناختی  (.7و رسیدن به موفقیت دارد ) ها، تحقق نیازها و خواستهنقش موثری در دستیابی به اهداف

بینی وقوع رویدادهای تواند به پیشتواند در دستیابی به موفقیت کمک کند و مولفه عاطفی میو عاطفی است که مولفه شناختی می

های جهت دستیابی به اهداف با توجه به رگاهتوانایی طراحی گذ دهندهنشانبه عبارت دیگر، امید  (.8مثبت و خوشایند کمک کند )

عنوان یک سازه انگیزشی و یکی از (. امید به زندگی به9ها است )داشتن، حفظ و ارتقای انگیزه برای عبور از گذرگاهموانع موجود و 

 (.10ها دارد )ها و چالشای موثر نقش مهمی در سازگاری و حل مشکلمنابع مقابله

دهنده درک و احساس افراد و نشان ( که11است ) 3دیابتیک افت کیفیت زندگییکی دیگر از مشکالت مبتالیان به دیابت بارداری، 

دیابتیک منبع  (.12باشد )هایشان میشدن نیازهایشان و فرصتی برای دسترسی به آرزوها و خواستهاز میزان برآورده ی دیابتیهاگروه

برای مبتالیان به دیابت و دارای اثرات سوء جسمی و روانی است که این امر کنترل، مدیریت و درمان دیابت را استرس، تنش و فشار 

(. کیفیت زندگی دیابتیک به احساس و ادراک 13آورد )سازد و زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی فراهم میبا دشواری مواجه می

( و کیفیت زندگی دیابتیک پایین با پیامدهای 14ها و رضایت از کل زندگی اشاره دارد )ها، خواستهبیماران دیابتی از نیازها، تمایل

 (.15ومیر ناشی از بیماری دیابت و افت سالمت همراه است )نامطلوب دیابت مانند پاسخ ضعیف به درمان، پیشرفت بیماری، مرگ

های تلفیقی موثر در این زمینه روش آموزش از روشهای زیادی وجود دارد که یکی های روانشناختی روشبرای بهبود ویژگی

آگاهی آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد از ترکیب دو شیوه آموزشی ذهنآموزش ذهن (.16است ) 4آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهدذهن

                                                           
1. Gestational Diabetes 

2. Life Expectancy 
3. Diabetic Quality of Life 
4. Mindfulness based on Acceptance and Commitment Education 
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راد به جای چالش با افکار شود که افو پذیرش و تعهد تشکیل که از طریق توجه آگاهی همراه با پذیرش، تعهد و تغییر رفتار باعث می

 (.17های زندگی خود را درک نمایند و رفتارهای خود را بر اساس آنها تنظیم کنند )خود، بدون قضاوت آنها را بپذیرند و ارزش

زندگی  قضاوت از رویدادهایعدمهای خاص همراه با کنترل توجه و تکنیک داراید و پذیرا نهدفم آموزشیآگاهی یک شیوه ذهن

انایی مقابله با خو بر فرایندهای حسی تاثیر گذاشته و باعث افزایش تووبر توجه، باورها، انتظارها و خلقاست که از طریق تاثیر 

ی به یک زندگی کمک به افراد جهت دستیابیک شیوه آموزشی هدفمند برای پذیرش و تعهد  (.18شود )یزندگی م هایچالش

های دا پذیرش روانی فرد درباره تجربهپذیری روانشناختی است. در این شیوه ابتاز طریق افزایش انعطافتر بخشارزشمندتر و رضایت

شود که خود یابد، سپس آگاهی روانی فرد در لحظه حال افزایش و بعد به فرد آموخته میها افزایش میذهنی یعنی افکار و احساس

شود یابد و به فرد کمک میخودتجسمی و داستان شخصی کاهش می مرکز مفرط برهای ذهنی جدا سازد، پس از آن ترا از این تجربه

شود تا در راستای اهداف و های متعهدانه انگیزه داده میهای شخصی خود را بشناسد و به وی برای انجام اعمال و رفتارتا ارزش

مبتنی بر پذیرش و تعهد نوعی رفتار درمانی آگاهی (. ذهن19های ذهنی گام بردارد )های شخصی به همراه پذیرش تجربهارزش

های گرایانه و استراتژیهای تجربههای توجه آگاهی، تمرینهای متناقض، مهارتجمله ها،بر توجه آگاهی است که از استعارهمبتنی 

 (.20کند )رفتاری استفاده می

به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک یافت نشد، اما آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید پژوهشی درباره اثربخشی آموزش ذهن

نتایج . برای مثال ندگی و کیفیت زندگی یافت شد که گاهی نتایج آنها متفاوت بودهایی درباره اثربخشی هر یک بر امید به زپژوهش

پذیری روانشناختی، انعطاف( نشان داد که پذیرش و تعهد باعث کاهش پریشانی روانشناختی و افزایش 2020پژوهش ژائو همکاران )

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند 2018(. میونوز و همکاران )21کیفیت زندگی و احساس امیدواری مبتالیان به سرطان شد )

( 1399(. در پژوهشی دیگر بهرامی عبدالملکی و همکاران )22آگاهی باعث افزایش امید و کاهش استرس شد )که آموزش مراقبه ذهن

(. 23آوری، بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی بیماران آسماتیک شد )کردند که مداخله پذیرش و تعهد باعث افزایش تابگزارش 

آگاهی باعث افزایش ( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هر دو روش آموزش فراشناخت و ذهن1399ایزدآبادی و همکاران )

( گزارش کردند با اینکه درمان 1397(. در مقابل، میرمهدی و رضاعلی )24تاران شدند )بهزیستی اجتماعی و امید به زندگی پرس

داری بر امید به زندگی بتال به دیابت شد، اما تاثیر معنیآوری و تنظیم هیجان زنان مآگاهی باعث افزایش تابشناختی مبتنی بر ذهن

آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی باعث بهبود ( نشان که ذهن2020نتایج پژوهش چیو و همکاران ) همچنین، (.25آنان نداشت )

زاده و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه (. معینی26سالمت روان و کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان پستان غیرمتاستیک شد )

(. در پژوهشی دیگر 27آگاهی باعث کاهش تعارض زناشویی و افزایش کیفیت زندگی همسران جانباز شد )رسیدند که آموزش ذهن

پذیری روانشناختی، رشد پس از آسیب امیدبیگی و همکاران گزارش کردند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش انعطاف

(. محمدپور و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هر دو 28و کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان پستان موثر بود )

باعث افزایش کیفیت زندگی مبتالیان به صرع  گواهآگاهی و پذیرش و تعهد در مقایسه با گروه درمانی مبتنی بر ذهنشیوه شناخت 

(. در پژوهشی دیگر عیسی نژاد و آزادبخت گزارش کردند که هر دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی 29کانونی شدند )

 .(30) یت زندگی در همسران جانبازان موثر بودندآوری و کیفآگاهی در افزایش تاببر ذهن



 مبتالیان به دیابت بارداری در آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیکاثربخشی آموزش ذهن

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 

سالمت در آنان نیاز تبط با های مرجمله کاهش امید به زندگی و افت کیفیت زندگی دیابتیک مواجه هستند که برای بهبود ویژگی

های توان گفت که پژوهشدرباره اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر میباشد. همچنین، های آموزشی مناسب میبه استفاده از روش

آگاهی و آموزش پذیرش و تعهد را بررسی کردند و با اینکه نتایج اکثر آنها حاکی های آموزش ذهنبسیاری اثربخشی هر یک از روش

طور که در باال ذکر شد( ها )هماناز اثربخشی هر دو روش بر متغیرهای روانشناختی مختلف بودند، اما گاهی نتایج برخی پژوهش

های دارای پشتوانه نظری های اخیر استفاده ترکیبی از روشحاکی از عدم اثربخشی آنها بودند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در سال

باشد که آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد میها، روش آموزش ذهنیکسان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته که یکی از این روش

شده و پژوهشی درباره اثربخشی آن بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک یافت های اندکی درباره اثربخشی آن انجامپژوهش

با توجه به آمار باال و در حال افزایش مبتالیان به دیابت بارداری، مشکالت فراوانی که این گروه با آن مواجه هستند، عدم یافتن نشد. 

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک و تفاوت در نتایج باره اثربخشی آموزش ذهنپژوهش در

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت های قبلی، هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهنپژوهش

 ی بود.زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت باردار

 

 :پژوهش روش

کننده جامعه پژوهش زنان مبتال به دیابت بارداری مراجعهآزمون با گروه گواه بود. پس وآزمون آزمایشی با طرح پیشمهیناین مطالعه 

. برای تعیین حجم نمونه از معادله زیر و بودند 1399سال  تابستانبه مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران در فصل 

آزمون و )اختالف میانگین کیفیت زندگی پیش d=40/12)انحراف معیار(،  𝝈=11/11( با مقادیر 31پژوهش مهدی و همکاران )

که در  برآورد 85/16که بر اساس آن حجم نمونه برای هر گروه  استفاده شد α=05/0=توان آزمون و 90/0آزمون گروه آزمایش(، پس

نفر در نظر گرفته شد. بنابراین، تعداد  20های احتمالی، حجم نمونه برای هر گروه این پژوهش برای اطمینان از حجم نمونه و ریزش

 عنوان نمونه انتخاب شدند.گیری دردسترس بههای ورود به مطالعه با روش نمونهپس از بررسی مالکنفر  40

𝑛1 = 𝑛2 =
2σ2(z

1−
α
2
+
z1−β)

2

d2
= 
2(11.11)2(10.4976)

(12.40)2
=
2591.48

153.76
= 85/16  

های هفتم و هشتم بارداری، داشتن داشتن یک فرزند و در انتظار زایمان دوم بودن، قرارداشتن در ماه های ورود به مطالعه شاملمالک

کی، عدم دریافت سال، حداقل تحصیالت دیپلم، تمایل جهت شرکت در پژوهش، عدم مصرف داروهای روانپزش 40الی  26سن 

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد یا هر یک از آنها و عدم خدمات روانشناختی در سه ماه گذشته، عدم سابقه دریافت آموزش ذهن

های خروج از مطالعه شامل غیبت بیشتر از یک جلسه و انصراف از ادامه همکاری طورهمزمان و مالکها بهاستفاده از سایر مداخله

 بودند.

از  مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهرانروند اجرای پژوهش به این صورت بود که بعد پس از هماهنگی با مسئوالن 

مسئوالن آنها خواسته شد تا مبتالیان به دیابت بارداری که قبال یک زایمان موفق داشتند را به پژوهشگر معرفی و پژوهشگر مبتالیان 

نفر ادامه یافت. برای  40ها به گیری تا زمان رسیدن تعداد نمونههای ورود به مطالعه بررسی و نمونهبه دیابت بارداری را از نظر مالک

با روش تصادفی به خاطر داده شد و سپس آنها ها اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و درباره رعایت نکات اخالقی به آنها اطمیناننمونه

آزمون ( جایگزین شدند و هر دو گروه در مراحل پیشگواهنفر گروه  20نفر گروه آزمایش و  20کشی در دو گروه مساوی )کمک قرعه
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آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد دگی و کیفیت زندگی دیابتیک ارزیابی شدند. مداخله آموزش ذهنآزمون از نظر امید به زنو پس

در یکی از مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران  19-های بهداشتی مرتبط با کوویدبا رعایت پروتکل توسط پژوهشگر

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد از ن مطالعه برای آموزش ذهندر ای ای دو جلسه به مدت یک ماه اجرا شد.صورت گروهی و هفتهبه

( 2011) 2( و باون، چاوال و مارالت2014) 1های داهل، استیوارت، مارتل و کاپالن( که بر اساس پکیج32پکیج نامنی و مذهب یوسفی )

 .ارائه شد 1 شماره ای طراحی شده بود استفاده که خالصه آن در جدولدقیقه 90جلسه  8برای 

 

 تفکیک جلساتتعهد به آگاهی مبتنی بر پذیرش ومحتوی آموزش ذهن :1شماره  جدول

 محتوی جلسه

ای ایجاد فضای گروهی، سازی استقرار عوامل اصلی و ضروری برو آشنایی افراد با یکدیگر، زمینهکننده معرفی مداخله اول

دهی و ر گروه، نظمداسات افراد از شرکت بیان احسآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، معرفی فرایند گروه درمانی ذهن

 های آنها و افزایش انگیزش برای شرکت در جلساتبه احساسات افراد و کاهش نگرانی معنادهی

ی کنترلی مورد های ناکارآمد در زندگی مراجعان، بررسی راهبردهای نگرششناخت و بحث درباره آثار و پیامدها دوم

هودگی راهبردهای زندگی، بررسی کارآمدی و ناکارآمدی راهبردهای کنترلی، آگاهی از بیاستفاده برای مقابله در 

شن بدن و دقیقه مدیتی 30کنترلی با استفاده از استعاره شخص در چاه، انجام مدیتیشن خوردن یک کشمش و 

 بحث درباره احساسات ناشی از آنها

رفی و شناخت تجارب دردناک، معیح پیامدهای اجتناب از بحث تکمیلی درباره بیهودگی راهبردهای کنترلی، تشر سوم

حساسات و مدیتیشن بدن و بحث درباره اهای پذیرش، تمرین پذیرش افکار و آگاهی و پذیرش، آموزش گامذهن

 احساسات ناشی از آن

آموزش  ،هدهتشریح آمیختگی شناختی و بیان ارتباط مشترک احساسات، کارکردهای شناختی و رفتار قابل مشا چهارم

با استفاده از  گرفتن از افکار، مشاهده افکار بدون قضاوت و عمل مستقل از تجارب ذهنیگسلش شناختی و فاصله

 استعاره قطار و تمرین دیدن و شنیدن

و حرکت به  تمرین گسلش شناختی و بحث درباره تاثیر آن بر زندگی، توضیح مفاهیم نقش، زمینه و انواع خود پنجم

نشسته چهاربعدی  گر با استفاده از استعاره شطرنج، مدیتیشنرزشمند با یک خود پذیرا و مشاهدهندگی اسمت یک ز

 یا مدیتیشن نشسته همراه با توجه به تنفس، صداهای بدن و افکار

دن کرییر، توانمندیجاد انگیزه برای تغها، افکار در زندگی، تشریح مفهوم ارزشگری اتاثیر مشاهدهبحث درباره  ششم

 آگاهانهزدن ذهنمراجعان برای زندگی بهتر و تمرین قدم

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



 مبتالیان به دیابت بارداری در آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیکاثربخشی آموزش ذهن

ها، ایجاد الگوهای منعطف رفتاری منطبق با ها و موانع عمل بر طبق آنها و بحث درباره ارزششناخت جامع از ارزش هفتم

در  استعاره مسافران ها با استفاده ازها، گذر از موانع ارزشبرای عمل در راستای اهداف و ارزشها و ایجاد تعهد زشار

هایی عنوان دیدگاههبقعی نیستند از طریق خلق و فکر اتوبوس و تالش برای آگاهی از  اینکه غالبا محتوای افکار وا

 جداگانه

گی تثبیت ش چگونها، بررسی تغییرات سازنده در طول دوره درمان، آموزاساس ارزشبحث درباره پیامدهای عمل بر  هشتم

 شده و کاربست آنها در زندگی واقعیدگرفتهو تحکیم مطالب یا

شناختی شامل تحصیالت و سن از مقیاس امید به زندگی و ها از فرم اطالعات جمعیتدر این مطالعه برای گردآوری اطالعات و داده

 شوند.دگی دیابتیک استفاده شد که در ادامه تشریح میشده بالینی کیفیت زنسیاهه کوتاه

و  6، 5، 1های گویه آن شامل گویه 4گویه طراحی شد که  12با این مقیاس توسط اسنایدر و همکاران  :1زندگیمقیاس امید به 

ای لیکرت از یک )کامال غلط( تا چهار ها با توجه به مقیاس چهار درجهشوند. گویهگذاری لحاظ نمیانحرافی هستند و در نمره 10

و حداکثر نمره در  8د. بنابراین، حداقل نمره در آن شوها محاسبه میمجموع نمره گویهگذاری و نمره مقیاس با )کامال درست( نمره

روایی واگرای مقیاس امید به زندگی را با باشد. اسنایدر و همکاران دهنده امید به زندگی بیشتر میاست و نمره باالتر نشان 32آن 

(. در ایران، حیدری 33گزارش کردند ) 74/0و بازآزمایی  70/0کرونباخ  های آلفایو پایایی آن را با روش -44/0 2سیاهه افسردگی بک

(. در پژوهش حاضر 34بدست آوردند ) 88/0( پایایی مقیاس امید به زندگی را با روش آلفای کرونباخ 1399بزرگی )کثیر و دشتآل

 محاسبه شد. 86/0مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ 

ها با استفاده گویه طراحی شد. گویه 15توسط بروگز و همکاران با این سیاهه : 3کیفیت زندگی دیابتیکشده بالینی سیاهه کوتاه

جموع نمره با م گذاری و نمره سیاههنمره (هرگز) ( تا نمره پنجای لیکرت از یک )تقریبا کامال ناراضی یا همیشهاز مقیاس پنج درجه

 دهنده کیفیت زندگیاست و نمره باالتر نشان 75و حداکثر نمره در آن  15ه در آن حداقل نمرشود. بنابراین، ها محاسبه میگویه

و پایایی آن را با روش آلفای  58/0ای آن گویه 60باشد. بروگز و همکاران روایی همگرای این ابزار را با فرم بلند می تردیابتیک مطلوب

ران، همت مکان، گلشنی، باغداساریانس و امامی پور پایایی ابزار را با روش . در ای(35) گزارش کردند 85/0کرونباخ در بیماران دیابتی 

 محاسبه شد. 83/0 در پژوهش حاضر مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ. (36) بدست آوردند 80/0آلفای کرونباخ 

 تحلیل شدند. 05/0داری معنیدر سطح  SPSS-24افزار با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرمها پس از گردآوری داده

 

 :های پژوهشیافته

نفر انجام شد. از نظر تحصیالت در  20ها برای دو گروه اتفاق نیفتاد و تحلیل گواهیک از دو گروه آزمایش و های هیچریزشی در نمونه

 5گواه ( و در گروه 20٪کارشناسی ارشد )نفر  4( و 35٪نفر کارشناسی ) 7(، 25٪نفر کاردانی ) 5(، 20٪نفر دیپلم ) 4گروه آزمایش 

( بودند. همچنین، از نظر سن در 15٪نفر کارشناسی ارشد ) 3( و 30٪نفر کارشناسی ) 6(، 30٪نفر کاردانی ) 6(، 25٪نفر دیپلم )

سال  26-30نفر  7گواه ( و در گروه 25٪سال ) 36-40نفر  5( و 45٪سال ) 31-35نفر  9(، 30٪سال ) 26-30نفر  6گروه آزمایش 

                                                           
1. Life Expectancy Scale  

2. Beck Depression Inventory 

3. Diabetes Quality of Life Brief Clinical Inventory 
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امید  آزمونآزمون و پسپیش تایج میانگین و انحراف معیارن ( داشتند.15٪سال ) 36-40نفر  3( و 50٪سال ) 31-35نفر  10(، ٪35)

 ارائه شد. 2به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک مبتالیان به دیابت بارداری در جدول شماره 

 

آزمون امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک مبتالیان به دیابت آزمون و پسپیشنتایج میانگین و انحراف معیار : 2جدول شماره 

 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 

 گواهگروه  گروه آزمایش مرحله تغیرم

 میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار   

 94/14 ± 50/3 36/15 ± 79/3 آزمونپیش امید به زندگی

 03/15 ± 48/3 27/19 ± 85/3 آزمونپس 

 51/37 ± 77/4 21/36 ± 53/4 آزمونپیش کیفیت زندگی دیابتیک

 62/37 ± 66/4 25/43 ± 76/4 آزمونپس 

از مرحله گواه ، میانگین امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک گروه آزمایش در مقایسه با گروه 2طبق نتایج جدول شماره 

های های تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که فرضبررسی مفروضه آزمون افزایش بیشتری داشت.آزمون به مرحله پسپیش

 -های کولموگروفآزمون بر اساس آزمونآزمون و پسبه زندگی و کیفیت زندگی دیابتیکی در مراحل پیش بودن متغیرهای امیدنرمال

ها بر اساس آزمون ام.باکس و برابری شیب خط ها بر اساس آزمون لون، برابری کوواریانسویلک، برابری واریانس -اسمیرنوف و شاپیرو

(. بنابراین، استفاده از روش تحلیل کوواریانس <05/0Pآزمون رد نشدند )رگرسیون بر اساس اثر تعاملی متغیر مستقل و پیش

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به های چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش ذهننتایج آزمونچندمتغیری مجاز بود. 

 شد. ارائه 3زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک مبتالیان به دیابت بارداری در جدول شماره 

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی های چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش ذهننتایج آزمون: 3جدول شماره 

 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 

 توان آماری مجذور اتا داریمعنی Fآماره  مقدار آزمون

 00/1 76/0 001/0 36/21 28/1 اثر پیالیی

 00/1 76/0 001/0 36/21 35/0 المبدای ویلکز

 00/1 76/0 001/0 36/21 49/7 اثر هاتلینگ

 00/1 76/0 001/0 36/21 49/7 ترین ریشه رویبزرگ



 مبتالیان به دیابت بارداری در آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیکاثربخشی آموزش ذهن

داری های آزمایش و گواه در هر دو متغیر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک تفاوت معنیبین گروه، 3طبق نتایج جدول شماره 

آگاهی مبتنی بر پذیرش و آموزش ذهندرصد تغییر متغیرها نتیجه روش مداخله یعنی  76که با توجه به مجذور اتا  وجود داشت

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هر نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش ذهن (.P=001/0بود )تعهد 

 ارائه شد. 4دگی دیابتیک مبتالیان به دیابت بارداری در جدول شماره یک از متغیرهای امید به زندگی و کیفیت زن

 

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هر یک نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش ذهن: 4جدول شماره 

 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. 

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 توان آماری مجذور اتا داریمعنی Fآماره 

 00/1 82/0 001/0 22/24 68/235 1 68/235 آزمونپیش امید به زندگی

 00/1 73/0 001/0 93/18 19/184 1 19/184 گروه 

     73/9 35 55/340 خطا 

 00/1 85/0 001/0 09/31 70/832 1 70/832 آزمونپیش کیفیت زندگی دیابتیک

 00/1 79/0 001/0 91/21 92/586 1 92/586 گروه 

     78/26 35 31/937 خطا 

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش امید به زندگی زش ذهنآمو، هاو با توجه به میانگین 4طبق نتایج جدول شماره 

(001/0, P=93/18=F و کیفیت زندگی )( 001/0دیابتیک, P=91/21=Fدر مبتالیان به دیابت بارداری ) که با توجه به مجذور  شد

آگاهی آموزش ذهننتیجه روش مداخله یعنی درصد تغییرات کیفیت زندگی دیابتیک  79درصد تغییرات امید به زندگی و  73اتا 

 .بودمبتنی بر پذیرش و تعهد 

 

 :گیریبحث و نتیجه

، هدف پژوهش حاضر و مشکالت فراوانی که این افراد با آن مواجه هستند دیابت بارداری و در حال افزایشبا توجه به شیوع باال 

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت تعیین اثربخشی آموزش ذهن

 بارداری بود.

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش امید به زندگی در مبتالیان به دیابت ش ذهنهای پژوهش حاضر نشان داد که آموزیافته

( و 23(، بهرامی عبدالملکی و همکاران )22(، میونوز و همکاران )21ژائو همکاران )های بارداری بود که این یافته با یافته پژوهش

در تبیین ناهمسویی نتایج پژوهش حاضر بود.  ( ناهمسو25و رضاعلی )و با یافته پژوهش میرمهدی  همسو( 24ایزدآبادی و همکاران )

به تفاوت در جامعه پژوهش اشاره کرد. پژوهش حاضر بر روی مبتالیان به دیابت بارداری توان ( می25با پژوهش میرمهدی و رضاعلی )
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( بر روی مبتالیان به 25یرمهدی و رضاعلی )تواند موقت باشد و به بیماری دیابت دائمی منجر نشود، اما پژوهش مانجام شد که می

باشد. مبتالیان به یک بیماری دائمی در مقایسه با یک بیماری موقت یا احتماال م شد که یک بیماری دائمی میدیابت نوع دو انجا

ابت همراه با ( شیوع بیشتر بیماری دی25موقت با کاهش کلی امید به زندگی مواجه هستند. بر مبنای نظر میرمهدی و رضاعلی )

ومیر مرتبط با دیابت شود و اطالعات مربوط به تعداد مرگبهبود طول عمر افراد موجب تاکید بیشتری بر زندگی مرتبط با سالمت می

ومیر ملی و مراجعه به شاخص مرگ برای دیابت بدست آمده است که دانشمندان برآوردهایی های مرگبا استفاده از مجموعه داده

های ویژه ها انجام دادند. همچنین، مبتالیان به دیابت نیاز مداومی به مراقبتبه زندگی بدون ناتوانی را بر اساس این دادهدرباره امید 

توان انتظار ارزیابی کنند. بنابراین، میشود خود را در مقایسه با دیگران متفاوت و رژیم غذایی خاص دارند که این عوامل سبب می

 ( متفاوت باشد.25حاضر با پژوهش میرمهدی و رضاعلی )داشت که نتایج پژوهش 

های تعهد رفتاری تمرینتوان گفت که میآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش امید به زندگی در تبیین اثربخشی آموزش ذهن

نیک رویکرد پذیرش و تعهد ها که از تکها و اهداف فرد و لزوم تصریح ارزشهای گسلش و پذیرش و نیز بحث ارزشبه همراه تکنیک

عنوان زمینه شوند. به عبارت دیگر، مبتالیان به دیابت بارداری با جایگزینی خود بهپذیری میهستند همگی موجب افزایش انعطاف

 ها، خاطرات و افکارتوانستند رویدادهای درونی ناخوشایند را در زمان حال به سادگی تجربه و اقدام به جداسازی خود از واکنش

آگاهی سبب افزایش اثربخشی روش مداخله شد. چون که های ذهنگیری از تمرینناخوشایند کنند. در کنار پذیرش و تعهد بهره

کردن آگاهی آگاهی با افزایش آگاهی افراد نسبت به لحظه حال از طریق فنونی مثل توجه به تنفس و بدن و معطوفهای ذهنتمرین

آگاهی مبتنی بر پذیرش و گذارد. نکته مهم دیگر اینکه آموزش ذهنتی و پردازش اطالعات تاثیر میبه اینجا و اکنون بر نظام شناخ

افتد توجه آگاهانه داشته باشند، دهد که آنچه در محیط بیرونی و درونی اتفاق میتعهد به مبتالیان به دیابت بارداری آموزش می

. در واقع چنین توجهی بدون قضاوت سبب ارتقای استقامت و افزایش سالمت، بدون اینکه آنها را مورد قضاوت و ارزیابی قرار دهند

عنوان یکی از شود. نکته دیگر اینکه روش تلفیقی مذکور زمینه را برای ایجاد درماندگی خالقانه بهبهزیستی و رضایت از زندگی می

های های مورد استفاده درباره افکار و احساسه حلآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به راراهکارهای درمانی روش مداخله ذهن

آگاهی مبتنی بر توان انتظار داشت که روش ذهنشود. در نتیجه، میهای موجود میها و چالشناخوشایند فراهم و سبب حل مشکل

 .مبتالیان به دیابت بارداری شودامید به زندگی در پذیرش و تعهد با توجه به فرایندهای فوق سبب افزایش 

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش کیفیت زندگی دیابتیک در های دیگر پژوهش حاضر نشان داد که آموزش ذهنیافته

زاده و همکاران (، معینی26(، چیو و همکاران )21های ژائو همکاران )مبتالیان به دیابت بارداری بود که این یافته با یافته پژوهش

 بود.( همسو 30( و عیسی نژاد و آزادبخت )29(، محمدپور و همکاران )28ران )(، امیدبیگی و همکا27)

های توان گفت که پژوهشآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی دیابتیک میدر تبیین اثربخشی آموزش ذهن

های درونی با پذیرش که وقتی به تجربه آگاهی و پذیرش و تعهد توجه کرده است، در حالیاندکی به بررسی اثربخشی ترکیب ذهن

رسند. روش ناپذیر به نظر میهای ذهنی و جسمی دردناک نیز کمتر تهدیدکننده و تحملها، افکار و احساسنگاه شود حتی خاطره

ها، افکار و اطرهکند تا رابطه خود را با خآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به مبتالیان به دیابت بارداری کمک میمداخله آموزش ذهن

شود. های دردناک تغییر دهند و به این وسیله تاثیر و نفوذ آنها بر زندگی کمتر و در نتیجه میزان رضایت از زندگی بیشتر میاحساس

های آگاهانه انتخاب شود رفتارها بر اساس انگیزهآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد استنباط میزیرا بر اساس آنچه از آموزش ذهن



 مبتالیان به دیابت بارداری در آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیکاثربخشی آموزش ذهن

هایشان پاسخ ترین انگیزهکنند که با توجه به موانع موجود در یک موقعیت به آگاهانهشوند، لذا افراد پیامدهایی را انتخاب میمی

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بتواند توان انتظار داشت که روش آموزش ذهنشده میدهند. در نتیجه، با توجه به مطالب مطرح

 یت زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری داشته باشد.نقش موثری در افزایش کیف

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش امید به زندگی و دهنده اثربخشی آموزش ذهنهای پژوهش حاضر نشانطور کلی یافتهبه

های ها برای متخصصان سالمت و درمانگران مراکز و کلینیکمبتالیان به دیابت بارداری بود که این یافته در کیفیت زندگی دیابتیک

ریزی برای های مرتبط با سالمت پیامدهای کاربردی بسیاری دارد. بنابراین، برنامهمشاوره و خدمات روانشناختی جهت بهبود ویژگی

ویژه برای افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی روانشناختی مرتبط با سالمت بههای استفاده از روش مذکور جهت بهبود ویژگی

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری ضروری است. در نتیجه، استفاده از روش آموزش ذهن

های روانشناختی مرتبط واند نقش مهمی در بهبود ویژگیتها میها و اختاللهای بهداشتی و درمانی مربوط به بیماریگذاریسیاست

با سالمت از جمله افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک در مبتالیان به دیابت بارداری داشته باشد. بنابراین، متخصصان 

های آموزشی موثر جهت بهبود وشآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کنار سایر رتوانند از روش آموزش ذهنسالمت و درمانگران می

 ویژه افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی دیابتیک استفاده کنند.های روانشناختی مرتبط با سالمت بهویژگی

 

 :پژوهشی و پیشنهادها هامحدودیت

گیری غیرتصادفی استفاده از روش نمونه، 19-های پژوهش حاضر شامل عدم پیگیری نتایج به دلیل شیوع کوویدمهمترین محدودیت

کننده به مراکز زنان مبتال به دیابت بارداری مراجعهدردسترس، تک جنسیتی بودن جامعه پژوهش، محدودشدن جامعه پژوهش 

نهاد پیشها اشاره کرد. بنابراین، بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران و استفاده از ابزارهای خودگزارشی جهت گردآوری داده

مدت و آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد را در مراحل پیگیری کوتاهشود که پژوهشگران آتی نتایج روش مداخله آموزش ذهنمی

گیری کمتر استفاده کنند، گیری تصادفی به دلیل داشتن خطای نمونههای نمونهبلندمدت بررسی نمایند، در صورت امکان از روش

بتال به دیابت نوع یک یا دو انجام و نتایج آن را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه نمایند، این پژوهش را این پژوهش را بر روی مردان م

ساختاریافته ها یا حتی مبتال به دیابت بارداری سایر شهرها انجام و از مصاحبه ساختاریافته یا نیمهبر روی زنان مبتال به سایر بیماری

آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با اثربخشی روش آموزش ذهند. آخرین پیشنهاد پژوهشی اینکه ها استفاده نماینبرای گردآوری داده

 مقایسه شود. نگرآگاهی مثبتهای تلفیقی یا التقاطی از جمله آموزش ذهنسایر روش

 

 مالحظات اخالقی

نامه کتبی شرکت آگاهانه دریافت رضایتدر پژوهش حاضر برای مبتالیان به دیابت بارداری عالوه بر بیان اهمیت و ضرورت پژوهش و 

ماندن اطالعات شخصی و غیره ها، رازداری، محرمانهدر پژوهش به آنان درباره رعایت نکات اخالقی از جمله حفظ حریم آزمودنی

 اطمینان خاطر داده شد.

 تشکر و قدردانی

به دلیل همکاری جهت انجام پژوهش و از مبتالیان به  مراکز بهداشتی و درمانی منطقه یک شهر تهران بدین وسیله از مسئوالن

 شود.دیابت بارداری به دلیل شرکت در پژوهش صمیمانه تشکر و قدردانی می
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