Original Article
September-October 2017, Volume 5, Issue 4

DOI: 10.21859/ijpn-05045

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy
on Psychological Distress and Medication Adherence of
Coronary Heart Patients
Maral Rahnama 1, Ilnaz Sajjadian 2,*, Amir Raoufi 3
1

MSc, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan,
Iran
2
Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad
University, Isfahan, Iran
3
Fellowship, Interventional Cardiology of Adult, Isfahan, Iran
* Corresponding author: Ilnaz sajjadian, Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan
(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. E-mail: i.sajjadian@khuisf.ac.ir
Received: 13 May 2017

Accepted: 16 Sep 2017

Abstract
Introduction: Psychological distress and lack of medication adherence is an important problem in
patients with coronary artery disease. The aim of this research was to investigate the effectiveness
of acceptance and commitment therapy on psychological distress and medication adherence of
patients with coronary artery disease in Isfahan.
Methods: The research design was semi-experimental with pre-test and post-test, control group,
and a 1-month follow-up. For this purpose, among patients with coronary artery disease, who were
referred to cardiovascular clinics of Isfahan in the first 6 months of 2015, 2 clinics were selected
and 30 patients were selected by available sampling and distributed in 2 groups of experiment and
control, randomly (15 individuals in each group). Participants completed psychological distress and
medication adherence scale before and after the intervention and one month later, during follow up.
The experimental group participated in 8 sessions (90-minute each) of acceptance and commitment
therapy (Hayes, 2010), yet no intervention was carried out for the control group.
Results: Repeated measures analysis showed a significant difference between the 2 groups in
psychological distress (depression, anxiety, and stress) and medication adherence (P < 0.05).
Conclusions: According to the results, using acceptance and commitment therapy is useful to
improve psychological distress and medication adherence of coronary artery disease patients in
Isfahan.
Keywords: Psychological Distress, Medication Adherence, Acceptance and Commitment Therapy,
Coronary Artery Disease Patient
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مقدمه :پریشانی روانشناختی و عدم متابعت درمانی همواره مشکلی مهم در بیماران کرونر قلبی محسوب میشود .پژوهش حاضر با
هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی در بیماران کرونر قلبی شهر اصفهان
انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بوده است .بدین منظور از
بین کلیه بیماران مبتال به کرونر قلبی مراجعهکننده به کلینیکهای قلب شهر اصفهان در بازه زمانی تابستان و پاییز  ،1413دو مرکز
مشخص و  42نفر از بیماران کرونر قلبی به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
جایگزین شدند (هر گروه  12نفر) .آزمودنیها قبل و بعد از مداخله و یک ماه بعد در مرحله پیگیری به مقیاسهای پژوهش شامل
پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی پاسخ دادند .آزمودنیهای گروه آزمایش طی  2جلسه  12دقیقهای تحت درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد قرار گرفتند .اما بر گروه کنترل هیچ مداخلهای صورت نگرفت.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس اندازههای تکراری نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پریشانی روانشناختی (افسردگی،
اضطراب و استرس) و متابعت درمانی تفاوت معنادار وجود دارد (.)P > 2/22
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به دست آمده ،میتوان برای بهبود پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی بیماران کرونر قلبی از درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد سود جست.
واژگان کلیدی :پریشانی روانشناختی؛ متابعت درمانی؛ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بیماران کرونر قلبی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
خطر ابتال به بیماری کرونر قلبی همراه است ( .)4در بیماریهای قلبی
و عروقی ،هیجان و یا سرکوب آن از جمله عوامل روانی تأثیر گذار
هستند که ممکن است در بروز و یا تشدید بیماری نقش داشته باشند
( .)3همچنین اثرات مزمن بازداری هیجانات منفی ،منجر به افزایش
فعالیت سمپاتیک و سیستم عروقی میگردد ( .)2در این زمینه توجه
ویژهای به نقش خشم ،خصومت ،اضطراب ،افسردگی و استرس در زمینه
بیماریهای قلبی و عروقی شده است و هسته اصلی یافتهها در اینجاست
که افزایش سطح هیجانات منفی ،با بدتر شدن بیماریهای قلبی و
عروقی همراه است ( .)6خوسفی و همکاران در پژوهشی اظهار داشتند
که بیماران عروق کرونر قلبی در مقایسه با گروه غیر بیمار ،روان رنجوری
و تجارب تنش زای بیشتری دارند ( .)7پله و همکاران ( )2با بررسی بر

بیماریهای قلبی عروقی عّلت اصلی مرگ و میر در کل دنیا میباشند،
به طوری که حدود  16میلیون مرگ در دنیا به علّت بیماری عروق
کرونری اتّفاق میافتد و  22درصد آن درکشورهای در حال توسعه
مشاهده میشود ( .)1تاکنون علل زیادی برای بیماریهای قلبی عنوان
شده است .برخی متخصصان سوابق ژنتیکی و برخی عوامل جسمانی را
در بیماریهای قلبی و عروقی دخیل میدانند .از جمله عوامل جسمانی
میتوان به فشار خون باال ،سطح کلسترول باال ،بیماری دیابت ،کمبود
فعالیت بدنی و چاقی اشاره کرد .با وجود این ،شواهد حاکی از آن است
که این موارد حداکثر  22درصد از بروز این بیماریها را پییش بینی
میکنند و به تنهایی قادر به تبیین بروز و تداوم این بیماری نیستند
( .)2مطالعات بسیاری نشان دادهاند که پریشانی روانشناختی با افزایش
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اصالح شوند ،در در درمان پذیرش و تعهد به مرجع آموزش داده میشود
که د ر گـام اول هیجانـات خـود را بپـذیرد و در «اینجـا و اکنـون»
ازانعطاف پذیری بیشتری برخوردار شود ( .)11از طرفی پیشینههای
تحقیقاتی تأثیر روش درمانی پذیرش و تعهد را در حل مشکالت
روانشناختی تأیید کردهاند  .از جمله اینکه درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر کاهش پریشانی روانشناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس
( ،)22بر اضطراب مرتبط با درد بیماران مبتال به درد مزمن ( ،)21بر
میزان عالئم افسردگی و استرس زنان مبتال به درد مزمن ( ،)22بر دیابت
نوع دو ( )24مؤثر واقع شده است .با توجه به مشکالت روانشناختی
بیماران کرونر قلبی ،به منظور کمک به بهبود شرایط درمان بیماری
آنان و افزایش متابعت درمانی این بیماران و با توجه به کمبود پژوهشی
دراین زمینه ضرورت دارد که مشکالت روانشناختی آنها مورد توجه
قرار گرفته و در راستای کاهش این مشکالت اقدامات الزم صورت پذیرد،
لذا این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر پریشانی روانشناختی (اضطراب ،افسردگی و استرس) و متابعت
درمانی بیماران کرونر قلبی شهر اصفهان انجام گرفت.

روی بیماران کرونر قلبی مزمن نشان دادند که متغیرهای عاطفه منفی،
افسردگی ،اضطراب و بازداری اجتماعی ازجمله متغیرهای متمایز کننده
بیماران عروق کرونری هستند ،هرچند عاطفه منفی و بازداری اجتماعی
نقش مهمتری داشتند.
پریشانی روانشناختی با تغییرات در سیستم عصبی -غددی ،محور
هیپوتاالموس -هیپوفیز و آدرنال ،عملکرد پالکت خون ،ضربان قلب
همراه است ( .)1تحقیقات نشان داده است افرادی که تحمل پریشانی
پایینتری دارند در معرض شرایط استرس زا رفتارهای اجتنابی از خود
نشان میدهند و یا احساسات خود را بیان نمیکنند و به منظور کاهش
سریع پریشانی خود رفتارهای اجتنابی را ادامه داده و به صورت یک
الگوی رفتاری در میآورند .اجتنابهای تجربهای اغلب خود را به صورت
تجارب فیزبولوژیکی و افکار و احساسات و خاطرات نشان میدهد (.)12
از سویی ازدیاد روز افزون بیماریهای قلبی ،افزایش میزان بستری شدن
ناشی از این بیماریها و هزینه باالی مراقبت و درمان ،نظم سالمت را
در قرن حاضر با چالش مهمی مواجه کرده است ( .)11به همین دلیل
پیشگیری از عوارض بیماریهای قلبی و درمان موفق آنها ضروری بوده و
نیازمند انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی مانند فعالیتهای فیزیکی،
رعایت رژیم غذایی مناسب و تداوم در مصرف داروهای مربوط است .این
امر تنها با مشارکت فعال بیماران در امور درمان و اجرای توصیههای
اعضای تیم درمان میسر است؛ که از آن تحت عنوان متابعت درمانی یاد
شده است ( .)12متابعت درمانی مفهومی چندگانه است که در برگیرنده
تمام رفتارهایی است که مطابق با توصیههای متخصصان صورت
میگیرد ( )14و میزان عمل کردن بیمار را به رفتارها و درمان هاییکه
پزشک توصیه کرده است نشان میدهد ( .)13در واقع یکی از اصلیترین
نگرانی ها و مشکالت بالینی کارکنان نظام سالمت ،مشکالت مربوط به
عدم متابعت بیماران از رژیم درمانی تجویز شده میباشد .این امر در
بیماریهای مزمن هم چون بیماران قلبی که به مدت طوالنی از درمان
تجویز شدده پیروی مینمایند ،اهمیت بیشتری پیدا میکند (.)12
بیماریهای مزمن از جمله بیماریهای قلبی تا حد زیادی به میزان
متابعت درمانی بستگی دارد ()11؛ تا حدی که اگر بیماران توصیههای
درمانی را به کار نبندند ،حتی بهترین رژیم درمانی نیز بیارزش
میگردد .در واقع متابعت درمانی به این معنی است که کلیه رفتارهای
بیمار در جهت توصیههای ارائه شده از سوی مراقبین بهداشتی درمانی
باشد ( .)16در زمینه اهمیت متابعت درمانی میتوان به مطالعه حیدری
اشاره نمود .چراکه ،بر اساس این مطالعه عدم متابعت درمانی در بیماران
قلبی ،بعد از عامل استرس از عواملی است که میتواند منجر به بستری
مجدد این بیماران گردد و ارائه راهکارهایی جهت افزایش متابعت
درمانی در بیماران قلبی باید مورد توجه قرار گیرد ( .)17ارتقای سالمت
به عنوان اصلیترین پیامد متابعت درمانی است که خود میتواند
پیامدهای دیگری را به طور سلسله وار ایجاد نماید که در نهایت کیفّیت
زندگی بیمار را ارتقا میدهد ( .)12اخیراً رویکردهای شناختی-رفتاری
بر بیماریهای جسمانی متمرکز شدهاند و یکی از این رویکردهای جالب
که موج سوم رویکردهای شناختی رفتاری است ،درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد است که زمینه تحقیقات گستردهای در زمینه روانی و
جسمی با خود به همراه آورده است .درمان پذیرش و تعهد از لحاظ
حمایت تجربی در حال رشد است .به جای رویکردهای شناختی-رفتاری
که شناختها و باورهای ناکارآمد را اصالح میکرده تا هیجانات و رفتارها

روش کار
طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیشآزمون  -پسآزمون با گروه
کنترل و پیگیری  1ماهه بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه
بیماران مبتال به بیماری کرونر قلبی مراجعه کننده به کلینیکهای
شهراصفهان در  6ماهه اول سال  1413بود .بدین منظور از بین
کلینیکهای قلب و عروق واقع در شهر اصفهان دو کلینک (آریا و ایران
زمین) به طور تصادفی انتخاب گردید و  42نفر که توسط متخصص
قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوگرافی که تشخیص بیماری کرونر قلبی
دریافت کردند و سایر مالکهای ورود به پژوهش را دارا بودند (سن
بیمار بین  42-22باشد ،تشخیص بیماری کرونر قلبی توسط متخصص
قلب و آنژیوگرافی ،تمایل به شرکت در پژوهش باشد ،حداقل سواد
سیکل) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
جایگزین شدند (هر گروه  12نفر) .الزم به ذکر است که عدم تمایل
بیمار به ادامه مطالعه ،وجود هرگونه مشکل به نحوی که بیمار قادر به
ادامه شرکت در جلسات نباشد ابتال به اختالل روانپزشکی حاد همزمان،
به عنوان مالک خروج آزمودنیها از گروههای مورد مطالعه در نظر گرفته
شد .میانگین سن در گروه آزمایش برابر با  27/61و انحراف استاندارد
آن  1/11و در گروه کنترل میانگین  21/44و انحراف استاندارد 12/34
بدست آمد .پـس از توضیحـا ت کامـل و روشـن در مـورد اهــداف و
روش انجــام پژوهــش و تأکیــد در خصــوص بــی نامــی آزمودنیها
و محرمانــه مانــدن اطالعــات ،از بیماران رضایــت نامـه کتبـی اخذ
شد ،سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا سوأالت پرسشنامهها را
بـه دقـت خوانـده و پاسخ دهند .مداخلــه درمانــی بــه صــورت
جلســات  12دقیقهای ،هر هفتــه دو جلســه و بــه مــدت  1مــاه
بـرای گـروه مداخلـه برگـزار شـد و گـروه کنترل ،مداخلـه درمانـی
مذکـور را دریافـت نکردنـد .پـس از اتمـام جلسـات ،از هـر دو گـروه
پس آزمــون به عمــل آمــد و بعــد از  1مــاه ،به منظور بررسی
پایداری اثر مداخله مرحلــه پیگیــری اجــرا شـد .روش درمانـی مـورد
اسـتفاده در پژوهـش حاضـر ،بسته درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
بود که در دهه  ،22توسط هیز ( ،)23ساخته شد .ایـن محتـوا بـه
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جلسات درمانــی به اختصــار در جدول  1ارائه گردیده است.

صـورت جلسـات درمانـی سـازمان یافته توسط یک کارشناسی ارشد
روانشناس بالینی که از اهداف پژوهش بی اطالع بود اجرا گردید .خالصه
جدول  :1شرح جلسات بسته درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز ()22
جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

محتوا
آشنایی با بیمار؛ آشنا نمودن بیمار با موضوع پژوهش؛ بررسی بیماری کرونر در هر فرد (مدت بیماری و اقدامات انجام شده)؛
سنجش کلی؛ تصریح نوع رابطه درمانی ،تکلیف خانگی
ارتباط میان درد و خلق و کارکرد ،فراخوانی درماندگی خالق ،ایجاد تمایل برای رها نمودن راهبردهای ناکارآمد.
کنترل یک مشکل است و از طریق اجتناب و فرار هیجانی منجر به پیامدهای و نتایج ناکارآمد خواهد شد .راهبردهای کنترل
به صورت دلخواه یاد گرفته و نگهداری میشوند .معرفی تمایل به عنوان یک راه و بررسی بهای عدم تمایل و عدم پذیرش.
مرور تکالیف قبلی ،ایجاد گسلش؛ تکنیکها :استعاره پیاده روی با ذهن استعاره اتوبوس
مرور تکلیف گذشته ،تضعیف وابستگی به خود مفهوم سازی شده ،ایجاد آگاهی از خود نظاره گر ،تمایز بین خود مفهوم سازی
شده و خود نظاره گر (مشاهده گر)
مرور تکلیف بودن در زمان حال که جایگزین دلبستگی به گذشته و آینده مفهوم سازی شده؛ تکنیکهای ذهن آگاهی ،دوش
گرفتن ،تمرین کشمش
بیان مفهوم ارزشها ،اهداف ،آرزوها و انتظارات ،شفاف سازی کردن ارزشهای مراجعان ،انجام فعالیتها همراه با ذهن اگاهی
بررسی تکلیف جلسه قبل ،گزارش پیشرفت :وارسی کردن ،بیان تعهد ،بیان موانع انجام عمل (تعهد) ،استعاره حباب (برخورد
با موانع درونی) ،استعاره نهال (برخورد با موانع بیرونی) گرفتن پسآزمون و مشخص نمودن زمان انجام پیگیری.
علوم اجتماعی ( ،)SPSS21در سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شد .در سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی
نیز در راستای فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس با
اندازههای تکراری استفاده شد.

جهت جمع آوری دادهها از مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس داس
( )DASSو مقیاس متابعت درمانی استفاده گردید .مقیاس افسردگی،
اضطراب واسترس ( DASS: The Depressiton Anexity
 )Strees Scaleدر سال  1112توسط لوی باند و لوی باند ( )22تهیه
شده و دارای دو فرم است .فرم کوتاه  21عبارت است و هریک از
سازههای روانی افسردگی و اضطراب و استرس را توسط  7عبارت
متفاوت مورد ارزیابی قرار میدهد و فرم بلند آن شامل  32عبارت است.
لوی باند و لوی باند ( )22در یک نمونه  717نفری در بررسی روایی
همزمان نشان داد این پرسشنامه با مقیاس افسردگی در دانشجویان
همبستگی باالیی دارد .فرم  21سوالی توسط صاحبی و همکاران ()26
برای جمعیت ایرانی اعتبار یابی شده است .آنها مقیاس مذکور را مورد
تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنها مجدداً حاکی از وجود
سه عامل افسردگی ،اضطراب و تنیدگی بود .نتایج این پژوهش نشان
داد که  62درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد
سنجش قرار میگیرد و ضریب آلفای کرونباخ برای این سه عامل به
ترتیب  2/12 ،2/17و  2/12بود .پایایی پرسشنامه حاضر در این پژوهش
به روش آلفای کرونباخ در شاخص افسردگی  ،2/71اضطراب  2/72و
استرس  2/71محاسبه شد .مقیاس متابعت درمانی ( Medication
 )Adherence Scaleکه سازنده این پرسشنامه موریسکی ()2222
میباشد .این پرسشنامه ،متابعت بیماران با درمان را ارزیابی میکند و
برای استفاده در مطالعات بیماریهای مزمن ،معتبر شده است .این
پرسشنامه دارای  2سؤال دو گزینهای به صورت بله و خیر میباشد.
جمع نمرات به عنوان مقیاسی برای تعیین متابعت بیماران با درمان
بکار میرود ( .)27روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش قانعی
قشالق و همکاران ( )22مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه حاضر
در این پژوهش به روش آلفای کرونباخ  2/13مجاسبه شد .برای تحلیل
دادههای حاصل از پرسشنامههای پژوهش حاضر از بسته آماری برای

یافتهها
نتایج مربوط به شاخصهای توصیفی در جدول  2نمایش داده شده
است .همان گونه که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین نمرات در
همه متغیرهای پژوهش در مرحله پس آزمون و پیگیری در گروه
آزمایش بهبود بیشتری نسبت به گروه کنترل داشته است.
برای بررسی مفروضه تحقیق ،از آزمون تحلیل واریانس اندازه مکرر باید
استفاده شود که نیازمند رعایت پیشفرضهایی است ،یکی از
پیشفرضها ،فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه یا گروههای نمونه در
جامعه است .بدین منظور از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده
گردید .نتایج حاصل از اجرای این پیش فرض در مورد نمرات متغیرهای
این پژوهش در مرحله پیش آزمون در جدول  ،4آمده است.
همان طور که در جدول  4مشاهده میشود ،فرض صفر مبنی بر نرمال
بودن توزیع نمرات در همه متغیرهای پژوهش در گروه کنترل باقی است
یعنی توزی ع نمرات نمونه نرمال و همسان با جامعه است (.)P < 2/22
یکی دیگر از پیشفرضهای الزم ،پیشفرض همگنی واریانسهاست،
جهت بررسی این پیشفرض از آزمون لوین استفاده شد .نتایج این
آزمون برای متابعت درمانی ( ،)P = 2/42 ،F = 2/271اضطراب (2/267
=  ،)P = 2/61 ،Fاسترس ( )P = 2/212 ،F = 1/641و افسردگی
( )P = 2/217 ،F = 2/122بدست آمده لذا این پیشفرض نیز تأیید
گردید .پیشفرض برابری کوواریانسهان یز با استفاده از آزمون باکس
بررسی شد .نتایج این آزمون برای متابعت درمانی (2/7 ،M = 3/426
=  ،)Pاضطراب ( ،)P = 2/174 ،M = 12/44استرس (،M = 6/221
 )P = 2/326و افسردگی ( )P = 2/137 ،M = 12/212بدست آمد ،که
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 ،)2/414استرس (آماره =  ،2/161سطح معناداری =  )2/677و
افسردگی (آماره =  ،2/126سطح معناداری =  )2/231بدست آمد که
این پیشفرض نیز تأیید شد .نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای
مکرر در جدول  4ارائه شده است.

این پیش فرض نیز تأیید شده است و در نهایت پیشفرض یکنواختی
کوواریانسهای نمرات در دو گروه با استفاده از آزمون ماچلی بررسی
شد .نتایج این آزمون برای متابعت درمانی (آماره =  ،2/222سطح
معناداری=  ،)2/142اضطراب (آماره =  ،2/111سطح معناداری =

جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه و سه مرحله پژوهش
گروهها

کنترل

آزمایش
پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

7/4
1/31

2
1/22

2/12
1/72

7/2
1/26

7/27
1/34

7/44
1/43

اضطراب
میانگین
انحراف استاندارد
استرس
میانگین
انحراف استاندارد

14/23
1/26

11/61
1/71

13/14
1/23

11/76
1/63

13/37
1/31

13/44
1/24

افسردگی
میانگین
انحراف استاندارد

12/61
1/33

2/76
1/61

12/27
2/3

1/36
1/22

12/37
2/42

12/44
2/73

متابعت درمانی
میانگین
انحراف استاندارد

3/21
2/16

6/62
2/22

3/22
1/12

6/22
2/11

3/44
2/11

3/22
1/12

جدول  :3آزمون کلموگروف -اسمیرنف جهت ارزیابی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش در مرحله پیش آزمون
گروهها

درجه آزادی

آماره

معنی داری

پریشانی روانشناختی
آزمایش
کنترل

14
12

2/113
2/12

2/113
2/2

متابعت درمانی
آزمایش
کنترل

14
12

2/121
2/133

براساس یافتههای به دست آمده در جدول  ،3تفاوت بین نمرات
استرس ،اضطراب و افسردگی در سه مرحله از پژوهش معنی دار است
( . )P > 2/22هم چنین میانگین نمرات این متغیرها در دو گروه آزمایش
و کنترل نیز تفاوت معنی داری دارد ( .)P = 2/221نتایج نشان داد که
نزدیک به  31/1درصد از تفاوتهای فردی در اضطراب 21/2 ،درصد از
استرس 43 ،درصد از افسردگی به تفاوت بین دو گروه مربوط است.
عالوه بر این تعامل بین مراحل پژوهش و عضویت گروهی نیز در هر سه
متغیر استرس ،اضطراب و افسردگی معنی دار است ( .)P > 2/22به
عبارت دیگر تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پژوهش،
در نمرات استرس ،اضطراب و افسردگی معنی دار است .میزان این
تفاوتها برای اضطراب  ،2/121استرس  2/132و افسردگی 2/224
است .یعنی  13/2 ،12/1و  22/4درصد از واریانس یا تفاوتهای فردی
در متغیرهای اضطراب ،استرس و افسردگی به تفاوتهای بین سه مرحله
آزمون و عضویت گروهی مربوط است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

2/2
2/2

فرضیه پژوهش تأیید شده است .به عبارت دیگر درمان مبتنی بر تعهد
و پذیرش بر بهبود ابعاد پریشانی روانشناختی (اضطراب ،استرس و
افسردگی) و متابعت درمانی در بیماران کرونر قلبی مؤثر بوده است.
همچنین نتایج جدول فوق نشان داد که تفاوت بین نمرات متابعت
درمانی در سه مرحله از پژوهش معنی دار است ( .)P = 2/221هم
چنین میانگین نمرات این متغیر در دو گروه آزمایش و کنترل نیز تفاوت
معنی داری دارد ( .)P = 2/221نتایج نشان داد که نزدیک به 62/2
درصد از تفاوتهای فردی به تفاوت بین دو گروه مربوط است .عالوه بر
این تعامل بین مراحل پژوهش و عضویت گروهی نیز معنی دار است
( .)P = 2/221به عبارت دیگر تفاوت بین نمرات متابعت درمانی در سه
مرحله از پژوه ش در دو گروه معنی دار است .میزان این تفاوتها در
حدود  2/276است .یعنی  27/6درصد از واریانس یا تفاوتهای فردی
به تفاوتهای بین سه مرحله آزمون و عضویت گروهی مربوط است.
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جدول  :4نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر در خصوص پریشانی روانشناختی در پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در دو گروه کنترل و
آزمایش
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

21/231
34/612
22/231

2
1
2

12/623
34/612
12/623

2/222
12/763
6/236

معنی داری

اندازه اثر

توان آماری

2/21
2/221
2/223

2/163
2/311
2/121

2/211
2/126
2/111

اضطراب
مراحل پژوهش
گروهها
تعامل گروهها با مراحل پژوهش
استرس
مراحل پژوهش
گروهها
تعامل گروهها با مراحل پژوهش

16/222
74/364
26/422

2
1
2

2/211
74/364
14/172

3/62
47/772
2/41

2/232
2/221
2/211

2/212
2/212
2/132

2/222
1/222
2/277

مراحل پژوهش
گروهها
تعامل گروهها با مراحل پژوهش

32/141
23/133
61/412

2
1
2

23/366
23/133
43/626

6/242
14/362
2/222

2/223
2/221
2/221

2/114
2/431
2/224

2/211
2/122
2/164

مراحل پژوهش
گروهها
تعامل گروهها با مراحل پژوهش

16/427
34/222
21/133

2
1
2

2/123
34/222
12/722

7/621
41/22
1/212

2/221
2/221
2/221

2/227
2/622
2/276

2/142
1/222
2/171

افسردگی

متابعت درمانی

بحث
میزان بستری شدن ناشی از این بیماریها و هزینه باالی مراقبت و
درمان بیش از سایرین در معرض پریشانی روانشناختی هستند (.)11
لذا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانسته با آموزش تکنیکها و
راهبردها به این بیماران آموزش دهد که با رنجهای زندگی چگونه کنار
بیایند ،ارزشهای زندگیشان را شناسایی و در راستای آن قدم بردارند،
هیجانات منفی و ناپاک خویش را جزئی از مراحل انسان بودن خویش
بدانند و نحوه برخورد با این هیجانات را یاد بگیرند .علــت ایــن تأثیــر،
تغییــر در نگــرش مراجعان نســبت بــه علــت ایجــاد افــکار
غیرمنطقــی ،ســیکل منفــی و معیــوب ایــن افــکار و هــدف
درمــان ،شــروع تمرینــات مبتنــی بــر آگاهــی و ایجــاد
درماندگــی خــالق نســبت بــه راه حلهای گذشــته ،گسلش
شناختی و تأکید بر عمل متعهدانه است .ترغیـب بیمـاران بـه روشـن
کـردن ارزشها ،تعییـن اهـداف ،پیـش بینـی موانـع و نهایتـاً ،تعهـد
بـه انجـام اعمالـی در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف و حرکـت در
جهـت ارزشها ،علی رغـم وجـود بیمـاری باعـث میشود تــا ضمــن
تحقــق اهــداف و شــادکامی ناشــی از آن کــه بــر ارتقــاء و
بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــار میافزاید ،او را از گیــر افتــادن در
حلقهای از افــکار و احساســات منفــی رهایــی بخشــد ( .)21بــه
عبــارت دیگــر ،میتوان گفــت درمــان پذیــرش و تعهــد در کاهش
استرس ،اضطراب و افسردگی از طریــق ایجــاد و بهبود پذیــرش و
افزایــش عمــل بــه ارزشها در مراجعــان ،تغییــرات درمانــی را
ایجــاد میکند .در تبیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
پریشانی روانشناختی بیماران کرونر قلبی میتوان به این نکات اشاره
کرد که این رویکرد ،یک درمان رفتاری است که از مهارتهای ذهن
آگاهی ،پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطاف پذیری روان
شناختی استفاده میکند .درمان  ACTافزایش توانایی مراجعان برای

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
بر پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی در بیماران کرونر قلبی انجام
گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که ارائه آموزش درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد بر کاهش میانگین نمرات ابعاد پریشانی روانشناختی در بیماران
کرونر قلبی شهر اصفهان مؤثر بوده است .به بیان دیگر تفاوت بین نمرات
استرس ،اضطراب و افسردگی در سه مرحله از پژوهش معنی دار است
و نمرات این متغیرها در دو گروه آزمایش و کنترل نیز تفاوت معنی
داری دارد؛ به عبارتی دیگر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود
ابعاد پریشانی روانشناختی (اضطراب ،استرس و افسردگی) بیماران
کرونر قلبی مؤثر بوده است .نتایج پژوهشی که روش درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد برروی استرس و اضطراب و افسردگی بیماران عروق
کرونر تا به حال کار نشده است اما تحقیقات گسترده دیگر نشان داده
است که این روش درمانی بر روی استرس و اضطراب و افسردگی سایر
نمونههای دیگر مؤثر است .برای مثال یافتههای این پژوهش مبنی بر
اثربخشی این درمان با پژوهشهای انوری و همکاران ( )21بر اضطراب
مرتبط با درد بیماران مبتال به درد مزمن ،صبور و کاکابرایی ( )22بر
میزان عالئم افسردگی و استرس زنان مبتال به درد مزمن و پژوهش حر
و همکاران ( )24مبنی بر تأثیر این روش بر میزان افسردگی بیماران
مبتال به دیابت نوع دو ،به طور غیر مستقیم همسو میباشد .به نظر
میرسد درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش با تغییر نوع فکر و تغییرات
نحوه فکر کردن و برداشت از رنجها و آسیبهای که مستلزم زندگی
بشری است به میزان زیادی میتواند هیجانات منفی از قبیل اضطراب و
استرس و افسردگی را کاهش دهد .تحقیقات قبل نشان داده است که
هیجانات منفی با بیماری قلبی عروقی ارتباط زیادی دارد و استرس به
عنوان یک عامل درجه اول برای بستری شدن مجدد این بیماران
میباشد ( )12و بیماران عروق کرونر ،به دلیل ابتال به بیماری ،افزایش

22

رهنما و همکاران

رفتـاری را در راستای ارزشهای فردیاش (نه افکار) انجام میدهد،
تجربه جدیدی خواهد داشت .اگر تاکنون به دلیل افکـار و یا احساسات
ناخوشایند کاری را انجام نمیداد و ایـن بار با وجود آن افکار و احساسات
عمل میکند و متوجه خواهـــد شـــد کـــه تـــوان انجـــام آن را
دارد و بـــاور خودکارآمدی او افزایش مییابد ( .)42بنابراین ایـن تغییـر
در عملکرد و انجام عمل متعهد میتواند منجر به خودکارآمـدی بـاالتر
و در نتیجه افزایش متابعت درمانی گـردد تا مسئولیت درمــان را
برعهده گیرد .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ذهن بیمار را نسبت به
درد و رنج و بیماری خود تغییر داده است و احساسات و ارزشهای وی
تغییر کرده است ،خودکارآمدی وی افزایش و در نتیجه نسبت به درمان
خود ،تعهد بیشتر و متابعت درمانی بهتر خواهد داشت .انجام این
پژوهش با محدودیتهایی همراه بود که از آن جمله میتوان به موارد
زیر اشاره نمود :این پژوهش فقط بر روی بیماران عروق کرونر انجام
گرفته است ،از این رو برای تعمیم نتایج به سایر جوامع باید جانب
احتیاط رعایت گردد عالوه بر آن دوره پیگیری به دلیل محدودیت زمانی
بعد از یک ماه انجام گرفت و اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
با درمان دیگری مورد مقایسه واقع نشد .همچنین پیشنهاد میگردد این
پژوهش در سایر بیماریهای روان تنی با استفاده از نمونهگیری تصادفی
صورت بگیرد .به عالوه پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمانهای روانشناختی دیگر مورد مقایسه
قرار بگیرد و دورههای پیگیری در مدت سه و شش ماه برای بررسی
پایداری اثر درمان انجام شود.

ایجاد ارتباط با تجربهشان در زمان حال و بر اساس آنچه در آن لحظه
برای آنها امکان پذیراست ،میباشد ( .)42در اینجا با جایگزین کردن
خود ،به عنوان زمینه ،مراجعان توانستند رویدادهای درونی ناخوشایند
را در زمان حال به سادگی تجربه کنند و قادر به جداکردن خود از
واکنشها ،خاطرات و افکار ناخوشایند شدند .در واقع در این نوع درمان
به افراد آموزش داده شد که چگونه فرایندهای مرکزی بازداری فکر را
رها کرده ،از افکارآزاردهنده رهایی یابند؛ به جای خود مفهوم سازی
شده ،خود مشاهده گر را تقویت نمایند ،رویدادهای درونی را به جای
کنترل بپذیرند ،ارزشهایشان را تصریح کنند و به آنها بپردازند.
همچنین در این درمان افراد یاد میگیرند که احساسات خود را بپذیرند
تا اینکه از آنها فاصله بگیرند و به افکار و فرایند تفکرشان به وسیله ذهن
آگاهی بیشتر پرداخته و آنها را در جهت فعالیتهای هدف محور پیوند
دهند ( .)41همچنین میتوان اذعان داشت که در درمان فوق ،هدف از
تأکید بسیار بر تمایل افراد به تجربههای درونی این بود که به آنها کمک
شود تا افکار آزاردهندهشان را فقط به عنوان یک فکر تجربه کنند و از
ماهیت ناکارآمد برنامه فعلیشان آگاه شده و به جای پاسخ به آن ،به
انجام آنچه در زندگی برایشان مهم و در راستای ارزشهایشان است،
بپردازند .این درمان ،همچنین با تمرکز برروی استعارههای مختلف و
تمرکز برروی درد و رنج و رهاسازی ذهن و پرهیز از اجتناب تجربهای
با استفاده از استعاره وآموزشهای ارائه شده در جلسه درمان میزان
پریشانی روانشناختی این بیماران را کاهش داده است.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت بین نمرات متابعت درمانی
در سه مرحله از پژوهش معنی دار است .هم چنین میانگین نمرات این
متغیر در دو گروه آز مایش و کنترل نیز تفاوت معنی داری دارد .درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر متابعت درمانی بیماران کرونر قلبی معنی
دار است .لذا فرضیه پژوهش مورد تأیید است .تحقیقی که با نتیجه
تحقیق حاضر همسو یا ناهمسو باشد یافت نشد و نتیجه این پژوهش
بدیع میباشد .نتایج پژوهش حاضر نیز ایـن موضـوع را تأیید میکند
که به منظور بهبود متابعت درمانی در بیماران قلبی الزم است ابتدا
ارتباط مؤثر درمـانی بـا بیمار برقرار شود و دالیل و موانع عـدم متابعت
در بیمار شناسایی گردد و انگیـزه بیمـار جهـت تغییر رفتار افزایش یابد.
از جملهراهبردهای غلبه بـر موانـعخــودمراقبتی انجــام مصــاحبه هــ
ای انگیزشــی ،شناخت باورهـای فـرد ،افـزایش خودکارآمـدی فرد و
افزایش حمایت اجتماعی میباشد ( .)42درمـان مبتنـی بـر پذیرش و
تعهد از طریـق مـداخالت مربـوط بـه گسـلش شناختی در پی آن است
که به مراجعـان کمـک کنـد تـا به طور انعطاف ناپذیر تسـلیم افکـار و
قـوانین ذهنیشان نباشند ودر عوض ،شیوههایی برای تعامل مؤثرتربا
دنیـایی که مستقیماً تجربه میشود ،بیابند ( .)44هدف تمرینات گسلش
شناختی آن است کـه بـه مراجعان بیاموزد افکار را فقط افکار،
احساسـات را فقـط احساسات ،خاطرات را فقط خاطرات واحساسات
بـدنی را تنها احساسات بدنی ببینند ( .)43تمرینـات گســلش بــه
مراجــع کمــک میکند کــه در مواجهه با بیماری خودکارآمدتر عمل
کند .هنگامی کـه مراجع باوجود افکار ،مطابق آنها رفتار نمیکند و

نتیجه گیری
از آنجا که بیماری کرونر قلبی یک بیماری شایع و دارای زمینههای
روانشناختی است ،میتواند شرایط زندگی این بیماران را تحت تأثیر قرار
دهد همچنین متابعت درمانی و رعایت دستورات تیم درمانی برای این
بیماران بسیار حائز اهمیت است لذا با توجه به نتایج این پژوهش ،درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،یکی از روشهای درمانی غیر دارویی کارآمد
در مدیریت روانشناختی این بیماری معرفی میگردد و ضروری است که
به عنوان یک درمان مؤثر ،در کنار درمانهای دارویی مورد توجه قرار
بگیرد.

سپاس گزاری
به این وسیله از تمامی کسانی که ما را در این زمینه یاری نمودند ،به
ویژه مسؤلین محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،کلینیکهای قلب شهر اصفهان و تمامی
بیمارانی که بی دریغ در روند اجرای این پژوهش محققین را یاری
نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری میگردد.
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