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Abstract
Introduction: People with cardiovascular problems have poor sleep quality and quality of life.
These problems exacerbate the process of their disease.
Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and
commitment-based therapy on improving quality of life and sleep quality of cardiovascular
patients.
Method: This research has been executed in context of a clinical trial plan with pre-test, post-test
and two-month and six-month follow up period. Among the patients with cardiovascular disease
of Kermanshah city who had referred in hospitals of this city in year 2020-2021, 40 people were
purposefully selected and were randomly assigned to experimental (n=20) and control (n=20)
groups. Tools of this research included: Pittsburgh sleep quality index (PSQI) and The Short
form health survey (SF-36). The experimental group received eight sessions of 90-minute
acceptance and commitment therapy. SPSS-24 software and repeated measures analysis of
variance were used to analyze the data.
Results: The results of this research indicated that acceptance and commitment therapy leads to
a significant improvement in sleep quality and quality of life in the experimental group (P<0.01).
The effect size for quality of life and quality of sleep were 0.63 and 0.62, respectively (P<0.01).
Conclusion: The findings of this study showed that acceptance and commitment therapy leads to
improved quality of life and quality of sleep in patients with cardiovascular problems. Based on
these findings, this treatment can be used to improve sleep quality and quality of life problems
that play an exacerbating role in the process of disease in patients with cardiovascular problems.
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بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی
بیماران با مشکالت قلبی -عروقی
سعید محمدی ،1آرش فتاحی ،2نسرین جابرقادری ،3زهره خیرآبادی ،4مریم بختیاری
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.1دانشجوی دکتری  ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
 .3استادیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .0کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.
 .8استاد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران (مولف مسئول) .ایمیلDr.m.bakhtiari@gmail.com :
تاریخ دریافت مقاله1044/12/40 :

تاریخ پذیرش مقاله1041/40/28 :

چکیده
مقدمه :افراد با مشکالت قلبی -عروقی از کیفیت خواب و کیفیت زندگی ضعیفی برخوردارند و این مشکالت روند بیماری آنها را
تشدید میکند.
هدف :هدف مطالعه فعلی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی بیماران قلبی -عروقی
بود.
روش :این پژوهش در قالب یک کارآزمایی بالینی با پیشآزمون ،پسآزمون و دورههای پیگیری دو ماهه و شش ماهه اجرا شد .از
میان بیماران قلبی -عروقی که در سال  1366-1044به بیمارستانهای شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند 04 ،نفر به صورت هدفمند
انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش ( 24نفر) و کنترل ( 24نفر) اختصاص یافتند .ابزارها شامل پرسشنامه فرم کوتاه
سالمت ( )SF-36و پرسشنامه کیفیت خواب پتزبورگ ) (PSQIبود .گروه آزمایش هشت جلسه  64دقیقهای درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد را دریافت کرد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  20و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به بهبود معنادار کیفیت خواب و کیفیت زندگی در گروه آزمایش
میشود ( .)P<4/41میزان اندازه اثر برای کیفیت زندگی و کیفیت خواب به ترتیب برابر با  4/93و  4/92بود (.)P<4/41
نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به بهبود کیفیت زندگی و کیفیت خواب در
بیماران با مشکالت قلبی -عروقی میشود .براساس این یافتهها ،از این درمان میتوان برای بهبود کیفیت خواب و کیفیت زندگی که
نقش تشدید کننده در روند بیماری افراد مبتال به قلبی -عروقی دارد استفاده کرد.
کلیدواژهها :بیمار قلبی -عروقی ،خواب ،کیفیت زندگی ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

شامل افسردگی ،اضطراب ،کیفیت زندگی و استرسهای

ایران با بیش از  6444مورد مرگ و میر در هر  144هزار

مزمن زندگی به صورت معناداری باعث ایجاد و تداوم

نفر ،جزء کشورهای با نرخ باالی مرگ و میر در جهان

بیماری عروق کرونری در افراد میشوند (لیچتمن،

محسوب میشود (شمس بیرانوند ،فرزاد فر ،نادری مقام و

فرولیچر ،بلومنتال و همکاران2410 ،9؛ کاپالن.)2419 ،0

همکاران .)2410 ،احتماالً ایران باالترین نرخ شیوع

نتایج مطالعات نشان میدهد افرادی که سطح باالیی از

بیماریهای قلبی -عروقی 1را در میان کشورهای آسیای

کیفیت خواب و زندگی را دارا هستند ،آسیب روانی

شرقی دارد (گازیانو ،بیتون ،آناند و همکاران.)2414،2

کمتری را تجربه میکنند (استگر )2410 ،5و این مؤلفهها

هنوز یک سوم بیمارانی که دچار سکته قلبی میشوند با

میتوانند محافظ بالقوهای برای سالمت روانشناختی

وجود پیشرفتهای سریع تشخیصی و درمانی فوت می-

بیماران صعبالعالج باشد (برنارد ،استراسر ،گاموندی و

کنند و  4/08آنها هرگز بهبودی کامل نمییابند و به

همکاران.)2410 ،6
14

زندگی عادی برنمیگردند (ممبرز ،روجر ،گو و

مشکالت خواب

همکاران .)2412 ،3طبق یک مطالعه ادامه نرخ مرگومیر

میانسالی و سالمندی است؛  38تا  04درصد از افراد از

ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی به همین شکل در

اختالل در خواب رنج میبرند که افزایش سن به افزایش

ایران ،این بیماریها در سال  2428عمدهترین و اصلی-

این اختالل کمک میکند (ایزدی ،ادیب و افاضل،

ترین عامل مرگومیر خواهند بود (صادقی ،حق دوست،

 .)1350براساس مطالعههای پیشین ،بیمارانی که از

بهرامپور و دهقانی .)1360 ،بیماریهای قلبی -عروقی

مشکالت خواب رنج میبرند در معرض خطر ابتال به

مهمترین علت مرگومیر در استان کرمانشاه نیز هستند و

مشکالت قلبی هستند؛ بنابراین ،خواب برای حفظ سالمت

نرخ شیوع بیماران عروق کرونر روز به روز در حال

قلبی -عروقی افراد اهمیت باالیی دارد (شوارتز،

افزایش است (کرمی ،خسروی ،شادمانی و نجفی.)1364 ،

کورنونی-هانتلی ،کولی و همکاران2410 ،11؛ چاندوال،

نتایج پژوهشهای پیشین بیانگر این است که احتمال بروز

فریه ،پرسکی و همکاران .)2413 ،12از سوی دیگر ،نتایج

بیماریهای عروق کرونر با کاهش عوامل خطر ،کمتر

برخی از مطالعهها نیز نشان دادهاند که بعد از سکته قلبی،

میشود (اورتگو وماترسون .)2411 ،0با اینکه مؤلفههای

کیفیت خواب کاهش مییابد (مرادی ،داوودی-

زیستی نیمی از واریانس خطر ابتال به این بیماریها را

بروجردی ،احمدی و جعفری)2421 ،؛ بنابراین ،افرادی

تبیین میکنند ،بااینحال عوامل روانی -اجتماعی نقش

که دچار بیماریهایی مانند بیماریهای قلبی -عروقی

مهمی در ابتال ،شدت و مرگومیر ناشی از بیماریهای

میشوند از کیفیت خواب بدی برخوردار هستند.

قلب و عروق دارند (کواترار و گروسو .)2422 ،8نتایج

همچنین ،بستری شدن در بیمارستان و قرار گرفتن در

تحقیقات مختلف نشان میدهد عوامل روانی -اجتماعی

6

1

- Cardiovascular
- Gaziano, Bitton, Anand & et al
- Members, Roger, Go & et al
4
- Ortega, & Materson
5
- Quatraro, & Grussu
2
3

شایعترین شکایت افراد در سنین

- Lichtman, Froelicher, Blumenthal & et al
7
- Kaplan
8
- Steger
9
- Bernard, Strasser, Gamondi & et al
10
- Sleep problems
11
- Schwartz, Cornoni-Huntley, Cole & et al
12
- Chandola, Ferrie, Perski & et al
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مریم بختیاری و همکاران

55

معرض استرسهای ناشی از بیماری قلبی میتواند بر

فرایند عبارتند از پذیرش ،گسلش شناختی ،ارتباط با زمان

کیفیت خواب این بیماران اثرگذار باشد (مرادی و

حال ،خود به عنوان زمینه ،ارزشها و عمل متعهدانه (هیز،

همکاران .)2421،متعاقباً اختالالت خواب جنبههای متعدد

استروساهل و ویلسون .)2446 ،8در درمان مبتنی بر

کیفیت زندگی از جمله سالمت عمومی ،عملکرد

پذیرش و تعهد هدف اصلی ایجاد انعطافپذیری روانی

فیزیکی ،شناختی و روانی را تحت تأثیر قرار داده و

است؛ یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی در بین گزینههای

فعالیتهای روزانه را مختل میکند .طبق تعریف سازمان

مختلف که متناسبتر باشد ،نه اینکه عملی صرفاً جهت

بهداشت جهانی کیفیت زندگی چند بعدی بوده و شامل

اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطرهها یا تمایالت آشفته-

ابعاد سالمت جسمی ،سالمت روانی ،سالمت اجتماعی و

ساز انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل شود (هیز و

سالمت معنوی افراد است که با بیماری و درمان ارتباط

همکاران .)2446 ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دارای

دارد (سازمان جهانی بهداشت .)2415 ،1کاهش کیفیـت

دو بخش ذهن آگاهی و عمل و تجربه در زمان حال است

زنـدگی 2یـک مشکل الینفک در بیماران مبتال به

و به افراد آموزش داده میشود که با پذیرش احساسات و

نارسایی قلبـی اسـت ،بـه طوری که کیفیت زنـدگی در

هیجانات خود و خودداری از اجتناب تجربی ،در لحظه

ایـن بیمـاران بـه دلیـل عالئم جسمانی بیماری ،اثرات

حال و اکنون زندگی کرده و بهتر با چالشهای روزمره

منفی ناشی از درمان و محدودیتهای اجتماعی ایجاد

مقابله کنند (قربانی ،زنجانی ،امیدی و سرویزاده.)2421 ،

شده در اثر بیماری آسیب میبیند (سون ،لی و لی،3

اثربخشی این درمان در پژوهشهای مختلف تائید شده

)2424؛ بنابراین بهبود کیفیت زندگی یک هدف مهم در

است (قربانی و همکاران2421 ،؛ پیرز و سوتون2421 ،9؛

درمـان ایـن بیماران محسوب میشود (مرادی و همکاران،

هوقوس ،کالرک ،کولکلوق و همکاران.)2410 ،0

.)2421

در یک مطالعه مروری سیستماتیک و فرا تحلیل درمان

درمانهای مختلف روانشناختی با هدف قرار دادن

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی درد مزمن که توسط

مشکالت روانی ناشی از این بیماری و آموزش به آنها به

هوقوس و همکاران در سال  2410انجام شد ،نتایج 11

منظور پذیرفتن تغییراتی که در وضعیت جسمی و روانی

مطالعه نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت

او پدیدار شده است ،میتوانند نقشی کمککننده به

به گروه کنترل (بدون مداخله یا درمان متداول) ترجیح

سازگاری این افراد با این بیماری داشته باشد .یکی از

داده شد .اندازههای اثرهای قابل توجه ،متوسط تا بزرگ

درمانهای که در طی دو دههی اخیر ،توسعه یافته است،

برای اندازهگیریهای پذیرش درد و انعطافپذیری روانی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 0است .رویکرد درمان

که معموالً فرآیندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در

مبتنی بر پذیرش و تعهد شامل شش فرایند مرکزی است

نظر گرفته میشوند ،یافت شد .اندازههای اثر کوچک تا

که منجر به انعطافپذیری روانشناختی میشوند .این شش

متوسط قابل توجهی برای اندازهگیری عملکرد ،اضطراب

1

)- World health organization (WHO
- Quality of life
3
- Son, Lee & Lee
4
)- Acceptance and Commitment Therapy (ACT

و افسردگی یافت شد .اندازهگیری شدت درد و کیفیت

2
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5

- Hayes, Strosahl & Wilson
- Pears & Sutton
7
- Hughes, Clark, Colclough & et al
6
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زندگی تفاوت معنیداری با صفر نداشت و عموماً اندازه

پرسشنامه یا پروتکل درمانی شود ،افکار دیگرکشی یا

اثر در دوره پیگیری کوچکتر بود (هوقوس و همکاران،

خودکشی ،وجود مشکالت حاد جسمانی ،سوءمصرف

.)2410

مواد ،شرکت در دیگر مداخالت روانشناختی به طور

با توجه با اینکه مشکالت خواب در بیماران قلبی -عروقی

همزمان و عدم حضور در جلسات درمانی به مدت بیش

شایع است و کیفیت زندگی آنها در اثر این بیماری

از دو جلسه بود.

تحت تأثیر قرار میگیرد و همچنین مطالعات کمی در

ابتدا افراد واجد شرایط یعنی بیماران قلبی -عروقی که

زمینه کیفیت خواب افراد مبتال به بیماری عروق کرونر

براساس مصاحبهی بالینی توسط روانشناس بالینی و نمرهی

قلب وجود دارد؛ لذا مطالعه فعلی با هدف بررسی

پرسشنامه که واجد مشکالت خواب و کیفیت زندگی

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب

ضعیف بودند وارد پژوهش شدند .گروه کنترل صرفاً

و کیفیت زندگی بیماران با مشکالت قلبی -عروقی انجام

داروهای بیماری قلبی -عروقی را دریافت کردند؛ اما

شد.

گروه آزمایش عالوه بر داروهای قلبی -عروقی درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد را نیز دریافت کردند .سپس

روش
این مطالعه یک پژوهش شبه آزمایشی با گروه کنترل بود
که شامل چهار مرحله پیشآزمون ،پسآزمون ،دوره
پیگیری دو ماهه و شش ماهه بود .جامعهی پژوهش شامل
کلیهی بیماران با مشکالت قلبی -عروقی بیمارستانهای
کرمانشاه بود .مطالعه در سال  1366-1044در بیمارستان
امام رضا در شهر کرمانشاه انجام گرفت .نمونه شامل 04
بیمار قلبی -عروقی بود که به صورت نمونهگیری در
دسترس انتخاب و بعد از غربالگری  24نفر وارد گروه
آزمایش و  24نفر به گروه کنترل اختصاص یافت.
معیارهای ورود به پژوهش شامل :داشتن تشخیص
مشکالت قلبی -عروقی براساس تشخیص پزشک
متخصص ،حداقل سن  15سال ،دارا بودن حداقل مدرک
دیپلم ،رضایت برای شرکت در پژوهش و نداشتن سابقه-
ی سوءمصرف مواد در طی حداقل یک سال اخیر بود.
معیارهای خروج نیز شامل :ناتوانی برای خواندن یا فهم
زبان فارسی برای تکمیل پرسشنامهها و پروتکل درمان،
داشتن اختالالتی از قبیل اسکیزوفرنیا که مانع درک

جلسات درمانی توسط روانشناس بالینی در بیمارستان امام
رضا در قالب  5جلسه  64دقیقهای بهصورت گروهی
براساس پروتکل درمانی ایفرت و فورسایت ()2446
انجام شد .پس از آغاز درمان یک نفر از گروه آزمایش و
دو نفر از گروه کنترل در اکثر جلسات درمان شرکت
نکردند؛ بنابراین پسآزمون و دورههای پیگیری را تکمیل
نکردند و از پژوهش حذف شدند .همچنین ،یک نفر از
گروه آزمایش به دلیل عود مشکالت قلبی -عروقی قادر
به تکمیل دورههای پیگیری نشد .دو روز پیش از مداخله
و دو روز پس از اتمام جلسه درمانی بیماران مجدد
پرسشنامهها را تکمیل نمودند .سپس پیگیری بعد از دو ماه
و شش ماه انجام گرفت .به جهت رعایت عدم سوگیری
همه ارزیابیهای پس از درمان توسط روانشناس بالینی
انجام گرفت .جهت رعایت اصول اخالق در پژوهش
موارد زیر رعایت شد :تکمیل فرم رضایت آگاهانه توسط
شرکتکنندگان پیش از شروع مداخله ،آزاد بودن
بیماران برای ترک جلسات درمانی ،محرمانه بودن تمامی
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اطالعات جلسات درمانی و در اختیار قرار دادن اطالعات

روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و نرمافزار

الزم برای شرکتکنندهای که میخواست در مورد نتایج

 SPSSنسخه  20استفاده شد .محتوای جلسات درمان در

پژوهش آگاه شود.

جدول  1ارائه شده است.

جهت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از
میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از
جدول  1خالصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ایفرت ،فورسیت ،ارچ و همکاران)2002 ،
جلسه

محتوای جلسه

اول

ایجاد رابطهی درمانی ،آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش

دوم

بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها ،کارآمدی به عنوان معیار سنجش ،ایجاد نا امیدی خالقانه

سوم

بیان کنترل به عنوان مسئله  ،معرفی تمایل به عنوان پاسخی دیگر ،درگیر شدن در اعمال هدفمند

چهارم

کاربر د فن گسلش شناختی ،مداخله در عملکرد زنجیرههای مشکلساز زبان ،تضعیف ائتالف خود
با افکار و عواطف

پنجم

مشاهده ی خود به عنوان زمینه ،تضعیف خود به عنوان خود مفهومی و بیان خود به عنوان مشاهدهگر

ششم

کاربرد فنون ذهنآگاهی ،الگوسازی خروج از ذهن ،آموزش دیدن تجربیات به عنوان یک فرایند

هفتم

معرفی مفهوم ارزش ،نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج ،کشف ارزشهای عملی زندگی

هشتم

درک ماهیت پذیرش تعهد ،تعیین الگوهای عمل مناسب با ارزشها

ابزار

آن برابر با  4/01گزارش شده است (منتظری و همکاران،

پرسشنامه سالمت فرم کوتاه  33سؤالی :1این پرسشنامه

.)2448

توسط ور و شربورن 2در سال  1662طراحی شده است.

مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ :3توسط بویس و

دارای  39سؤال 5 ،مؤلفه و یک نمره کلی است.

همکاران در سال  1656طراحی شده است .این پرسشنامه

نمرهگذاری در این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت از 1

کیفیت خواب فرد در طی چهار هفته اخیر را میسنجد.

(بسیار بد) تا ( 8بسیار خوب) نمرهگذاری میشود .نمره

تکمیل این پرسشنامه  8الی ده دقیقه به طول میانجامد.

باال نشان دهندهی کیفیت زندگی خوب و نمره پایین

این پرسشنامه هفت زیر مقیاس و یک نمرهی کلی دارد.

نشان دهنده کیفیت زندگی ضعیف است .پایایی این

نمره کلی از  4تا  21است که نمره زیر پنج نشان دهندهی

پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای نمره کل  4/59و

کیفیت خواب طبیعی اما نمرات باالتر از  8نشان دهندهی

روایی همزمان آن  4/90گزارش شده است (ویر و

کیفیت خواب ضعیف است .پایایی این پرسشنامه به روش

شربورنه .)1662 ،در پژوهش منتظری و همکاران پایایی

آلفای کرونباخ  4/53و اعتبار همگرای آن برابر با 4/93

آن به روش آلفای کرونباخ  4/64همچنین روایی همزمان

گزارش شده است (بویسی ،رینولدز ،منک و همکاران،0

1

 .)1656پایایی این پرسشنامه در پژوهش ایرانی به روش

)- The Short Form Health Survey-36 (SF-36
- Ware & Sherbourn

2

- Pittsburgh Sleep Quality
- Buysse, Reynolds, Monk & et al

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال نهم ،شماره 58- 69 ،1041 ،3

3
4

 61بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و ...

آلفای کرونباخ  4/50و اعتبار همگرای آن  4/05گزارش

موچلی و لوین بررسی شد .از آنجایی که آزمون ام

شده است (مقدم ،نخعی ،شیبانی و همکاران.)2412 ،

باکس برای هیچ یک از متغیرهای پژوهش معنادار نبود؛
بنابراین شرط همگنی ماتریسهای واریانس -کوواریانس

یافتهها

به درستی رعایت شده است .همچنین عدم معناداری

آزمودنیها شامل  28مرد ( )%94و  18نفر زن ()%04

متغیرهای وابسته در آزمون لوین نشان داد که شرط

بودند؛ از نظر تأهل این افراد  33نفر متأهل ( )%24و  0نفر

برابری واریانسهای بین گروهی رعایت شده و میزان

مجرد ()%54؛ همچنین از نظر تحصیالت  10نفر دیپلم

واریانس خطای متغیرهای وابسته در دو گروه مساوی

( 19 ،)%02/8نفر کارشناسی ( 8 ،)%04نفر کارشناسی

بوده است .در جدول  2نتایج میانگین و انحراف استاندارد

ارشد ( )%12/8و  2نفر دکترا ( )%8بودند .قبل از انجام

متغیرهای وابسته در چهار دورهی پیشآزمون ،پسآزمون

آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،جهت

پیگیری دو ماهه و شش ماهه ارائه شده است.

رعایت پیشفرضها ،نتایج آزمونهای ام باکس ،کرویت
جدول  2نتایج میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

کیفیت

آزمایش

زندگی
کنترل
کیفیت

آزمایش

خواب
کنترل

پیگیری

پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

دو ماهه

شش ماهه
05/53

میانگین

03/02

06/99

06/48

انحراف استاندارد

4/68

1/94

1/83

1/02

میانگین

00/00

00/03

00/02

00/14

انحراف استاندارد

1/12

1/88

2/44

1/55

میانگین

11/20

0/55

5/44

5/48

انحراف استاندارد

4/69

4/64

1/42

4/54

میانگین

12/48

14/50

14/00

14/03

انحراف استاندارد

4/04

1/84

1/80

1/88

همانگونه که نتایج جدول باال نشان داد در گروه

تحلیل نتایج در بخش آمار استنباطی از تحلیل واریانس با

آزمایش میانگین نمره پسآزمون و دورههای پیگیری در

اندازهگیری مکرر استفاده شد که دادهها در سطح

کیفیت زندگی نسبت به گروه کنترل افزایش قابل

معناداری کمتر از  4/41تحلیل شدند و میزان اندازه اثر

مالحظهای داشته است .همچنین نمره کیفیت خواب در

مربوط به هر متغیر از نظر اثر تعاملی ،درون آزمودنی و

گروه آزمایش در پسآزمون و دورههای پیگیری نسبت

بین آزمودنی نیز ارائه شده است .نتایج مربوط به تحلیل

به گروه کنترل کاهش قابل مالحظهای داشته است .جهت

واریانس اندازهگیری مکرر در جدول  3ارائه شده است.

متغیر

جدول  3تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر متغیرها
F
مجموع
درجه
میانگین
منبع
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مجذور
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مجذورات

آزادی

مجذورات

معناداری

اتا

کیفیت

اثر تعاملی (زمان*گروه)

91/45

116/91

1

116/991

4/41

4/93

زندگی

اثر درون آزمودنی (زمان)

90/88

04/913

3

211/504

4/41

4/98

اثر بینآزمودنی (گروه)

94/05

024/230

1

024/230

4/41

4/93

کیفیت

اثر تعاملی (زمان*گروه)

14/40

12/956

1

12/956

4/41

4/22

خواب

اثر درون آزمودنی (زمان)

92/96

84/085

3

181/308

4/41

4/90

اثر بینآزمودنی (گروه)

80/12

152/302

1

152/302

4/41

4/92

62

همانگونه که جدول باال نشان میدهد درمان مبتنی بر

مرور سیستماتیک است که توسط ساالری و همکاران

پذیرش و تعهد توانسته است باعث بهبود معنادار کیفیت

( )2424بر روی  16مطالعه و با نمونه  1800نفر در مورد

زندگی و کیفیت خواب در بیماران شود (.)P>4/41

بررسی اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بیخوابی و
کیفیت خواب انجام شد .نتایج نشان داد که درمان مبتنی

بحث

بر پذیرش و تعهد تأثیر قابل توجهی بر بیخوابی اولیه و

مطالعه فعلی با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر

همزمان و کیفیت خواب دارد ؛ بنابراین ،میتواند به عنوان

پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی

یک روش درمانی مناسب برای کنترل و بهبود بیخوابی

بیماران با مشکالت قلبی -عروقی انجام شد .تجزیه و

مورد استفاده قرار گیرد .در این درمان به مراجعه

تحلیل یافتهها نشان داد که این درمان میتواند در بهبود

کنندگان کمک میشود تا افکار آزاردهندهشان را فقط

کیفیت خواب و افزایش کیفیت زندگی مؤثر باشد .این

به عنوان یک فکر تجربه کنند و از ماهیت ناکارآمد برنامه

یافتهها همسو با سایر مطالعات در این زمینه است (قربانی

و رفتار قبلی شان آگاه شوند و به جای پاسخ به آن به

و همکاران2421 ،؛ هوقوس و همکاران2410 ،؛

انجام آنچه در زندگی برایشان مهم و در راستای

هرتنستین ،تیل ،لوکینگ و همکاران .)2410 ،1به عنوان

ارزشهایشان است قدم بردارند .بنابراین هدف درمان

مثال ،در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی ،درمان با

مبتنی بر پذیرش و تعهد ایجاد جایگزینی برای چهار عامل

پذیرش و تعهد به طور قابل توجهی کیفیت زندگی را

انعطافناپذیری روانشناختی شامل :آمیختگی ،ارزشیابی،

بهبود بخشید و بیخوابی اولیه را در افرادی که به درمان

اجتناب و دلیلتراشی است .این جایگزینها عبارتند از:

شناختی -رفتاری پاسخ نمیدادند ،درمان کرد که با یافته-

 -1پذیرش :یعنی اینکه فرد تجارب درونی ناخواسته و

های این مطالعه همسو است (هرتنستین و همکاران،

نیز رویدادهای بیرونی غیرقابل تغییر را همانطور که

.)2410

هستند نه آنگونه که نشان میدهند بپذیرند -2 .انتخاب:

نتایج یافته اول نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و

یعنی اینکه فرد بهجای پرداختن به رویدادهای منفی،

تعهد باعث بهبود کیفیت خواب بیماران مبتال به مشکالت

جهتها و اهداف مهم و ارزشمند را در زندگی انتخاب

قلبی -عروقی میشود .این یافته همسو با یک مطالعهی

کند و  -3عمل :یعنی اینکه فرد پس از انتخاب اهداف

1

نسبت به حرکت در راستای آنها متعهد باشد و این روند

- Hertenstein, Thiel, Luking & et al
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میتواند در بهبود کیفیت خواب این بیماران مؤثر باشد

واقع ،این درمان الگوهای رفتاری که مانع از موفقیت در

(هیز و استرسهال.)2446 ،

زندگی میشوند را مورد بررسی قرار میدهد .درمانگر با

یافته دوم مطالعه ما نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و

مراجع بیشتر از اینکه روی کاهش عالئم تمرکز کند ،بر

تعهد باعث افزایش کیفیت زندگی این بیماران میشود.

بهبود کلی زندگی او تمرکز دارد .بعالوه با تغییر شیوه

این یافته همسو با فرا تحلیلها است (هن2421 ،1؛ حسن

زندگی و پیروی از ارزشهای درونی ،فرد به اهداف خود

زاده رسکاتی ،میرزائیان و حسینی .)1365 ،یک مطالعه

نزدیک میشود ،عملکرد باالتری دارد و طبیعتاً احساس

مروری با کار آزماییهای بالینی درمان مبتنی بر پذیرش و

رضایت بیشتری میکند (هولبرت-ویلیامز ،استوری و

تعهد بر سالمت روان و کیفیت زندگی زنان مبتال به

ویلسون .)2418 ،2درگیری فعال در حوزههای ارزشمند

سرطان پستان نشان داد که این درمان باعث بهبود کیفیت

زندگی منجر به بهبود پیامدهای پزشکی و روانی میشود.

زندگی این بیماران میشود که همسو با نتایج فعلی است

شواهد نشان میدهد که افزایش انعطافپذیری

(حسن زاده و همکاران .)1365 ،درمان مبتنی بر پذیرش و

روانشناختی ،پریشانی روانی بیمار را نیز بهبود میبخشد.

تعهد روش درمانی است که در آن به افراد آموخته می-

میتوان گفت فرآیند پذیرش و ذهنآگاهی از یک طرف

شود که به جای اجتناب فکری و عملی از افکار و

و روند تغییر رفتار از سوی دیگر ،کیفیت زندگی بیماران

موقعیتهای ناراحت کننده ،با افزایش پذیرش روانی و

مبتال به بیماریهای قلبی -عروقی را بهبود میبخشد .به

ذهنی نسبت به تجارب درونی مانند افکار و احساسات

طور کلی ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،با بهبود

ناراحت کننده و همچنین با ایجاد اهداف قابل دسترس و

زندگی ارزش محور ،مهارتهای ذهنآگاهی و افزایش

تعهد به آنها با مشکالت مقابله کنند .در واقع رویارویی

انعطافپذیری در افراد ،باعث بهبود کیفیت خواب و

فعال و مؤثر با افکار و احساسات ،پرهیز از اجتناب ،تغییر

افزایش کیفیت زندگی میشود.

نگاه نسبت به خود و داستانی که در آن فرد به خود نقش
قربانی تحمیل کرده است ،بازنگری در ارزشها و اهداف
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