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Abstract
Background and Aim: The kidney disease has many psychological problems. The aim of this study was to
investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy before dialysis, with and without
mindfulness exercise during dialysis on depression and illness perception during a two-month follow-up
period.
Methods: This study was a three-group clinical trial with a repeated measures method. Sixty patients were
purposefully selected and were randomly located in experimental groups (First group; acceptance and
commitment, second group; acceptance and commitment therapy with mindfulness exercises) and control.
The research instruments included the Patient Health Questionnaire (PHQ) and the Illness Perception
Questionnaire (IPQ).
Results: Depression significantly reduced in the first and second experimental group (P<0.001). Also, in both
experimental groups compared to the control group, depression decreased (P<0.05). In addition, in the first
and second groups, disease perception increased (P<0.01). However, changes in disease perception in the
follow-up period in the second group (P>0.05) remained stable contrary to the results of the first group
(P<0.05). The effectiveness of the intervention in the second group was significant compared to the other
two groups (P<0.05).
Conclusion: Acceptance and commitment therapy as an effective intervention can be used in medical centers
to reduce depression and its combination with mindfulness exercise is effective in improving cognitive
processes of hemodialysis patients.
Keywords: Hemodialysis, Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness, Exercise, Depression,
Perception Illness
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زمينه و هدف :بیماری کلیه مشکالت روانشناختی به دنبال دارد ،لذا هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد قبل از شروع همودیالیز ،توأم با
و بدون تمرینهای ورزشی ذهنآگاهانه در حین همودیالیز بر افسردگی و ادراک بیماری مددجویان همودیالیز با پیگیری دوره دو ماهه بود.
روشها :این مطالعه یک کارآزمایی بالینی سه گروهی با روش اندازهگیریهای مکرر است .تعداد  60بیمار به صورت تصادفی ساده در گروههای
آزمایش اول؛ درمان پذیرش و تعهد ،گروه دوم؛ درمان پذیرش و تعهد همراه با تمرینهای ورزشی توأم با ذهنآگاهی و گروه کنترل قرار گرفتند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سالمت بیمار ( )PHQو ادراک بیماری ( )IPQبود.
یافتهها :افسردگی در گروه آزمایش اول و دوم در طول زمان کاهش معنیداری داشت ( )P<0/001و در هر دو گروه آزمایش نسبت به گروه
کنترل ،افسردگی کاهش یافت .عالوه بر آن در گروه اول و دوم ادراک بیماری افزایش یافت ( ،)P<0/01اما تغییرات ادراک بیماری در دوره پیگیری
در گروه دوم ( )P>0/05بر خالف نتایج گروه اول ( )P<0/05پایدار ماند و اثر بخشی مداخله در گروه دوم نسبت به دو گروه دیگر معنیدار بود
(.)P<0/05
نتيجهگيری :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک مداخله مؤثر ،میتواند در مراکز درمانی در جهت کاهش افسردگی به کار برده شود و
همراه شدن آن با تمرینهای ورزشی ذهنآگاهانه بر بهبود فرآیندهای شناختی بیماران همودیالیزی مؤثر است.
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نارسایی مزمن کلیه ( ،)Chronic Renal Failureبیماری با

عمل متعهدانه است[ .]14درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تخریب پیشرونده و برگشتناپذیر عملکرد کلیوی است که با

اثربخشی خود را بر افسردگی[ ]15،16،17،18و ادارک بیماری

میزان ناتوانی و افزایش مرگ و میر[ ]1همراه است .در سال

بیماران همودیالیزی[ ]19نشان داده است .از سویی ذهنآگاهی

 2015میالدی  24000بیمار همودیالیزی در ایران وجود داشته

که تنها در بخشی از درمان پذیرش و تعهد حضور دارد و نوعی

است که این آمار در سال  2016به  29500نفر رسید که نشان

توجه کردن به شیوهای خاص ،هدفمند ،در زمان کنونی و بدون

دهنده رشد تقریبی  23درصدی است[ ]2و ساالنه حدود 15

قضاوت و پیشداوری است ،راه جدیدی را برای رهایی از

درصد به تعداد بیماران همودیالیزی افزوده میشود[ .]3یکی از

الگوهای شناختی ناکارآمد فراهم میکند[ ]20و حول محور

درمانهای جایگزین عملکرد کلیه ،همودیالیز است[ ]4و بیماران

تقویت تجارب مثبت و گاهی ایجاد تجارب مثبت جدید

همودیالیز از یکسو مجبور به تحمّل استرسهای مربوط به

میچرخد[ .]21بررسیهای انجام شده نیز اثربخشی مداخلههای

اقدامات درمانی طاقتفرسا هستند و از سوی دیگر عملکرد

مبتنی بر ذهنآگاهی را در کاهش افسردگی[ ]22و در بیماران با

روانی -اجتماعی آنها بهشدّت تحت تأثیر قرار میگیرد و دچار

نارسایی مزمن کلیه[ ]23،24نشان دادهاند .از طرفی در کنار

اختالالت اضطرابی و افسردگی میشوند[ ،]5لذا اختالالت

مداخالت روانشناختی ،انجام تمرینهای ورزشی در بهبودی

روانـی در بیمـاران همودیالیزی شایعتـر از مـردم عادی است[]6

بیماران همودیالیزی مؤثر است[ ]25و همگام شدن تمرینات

و از افسردگی[ ]7بیشتری رنج میکشند .بر اساس مدلهای

ذهنآگاهی با تمرینات ورزشی موجب بهبود عملکرد

شناختی در شرایط تنشزای محیطی ،ادراکات و تحریفهای

میشود[ ،]26لذا در پژوهش حاضر برای موفقیت بیشتر،

شناختی به صورت تفسیر منفی و تحریفشده اطالعات در

شیوههای ذهنآگاهی توأم با تمرینات ورزشی بکار گرفته شد.

برابــر درک ذهنی از مشکالت ،عامل زمینهساز در شروع

مطالعهی حاضر در صدد بود تا میزان اثربخشی درمان مبتنی بر

دورههای افسردگی است[ .]8بنابراین ادراک منفی از بیماری،

پذیرش و تعهد قبل از شروع همودیالیز ،با و بدون تمرینهای

خود به عنوان یک مؤلفه شناختی در ایجاد افسردگی مؤثر

ورزشی توأم با ذهنآگاهی در حین همودیالیز را بر افسردگی و

است[ ]9و میتواند از طریق راهبردهای شناختی ناکارآمد،

ادراک بیماری این بیماران بسنجد.

افسردگی را موجب شود[ .]10در مجموع ادراک منفی بیماری و
میرسد در بیماران همودیالیزی با توجه به مزمن بودن و شرایط

پژوهش حاضر از یک کارآزمایی بالینی سه گروهی طرح پیش

سخت بیماری ،بیش از پیش افسردگی را موجب شود در نتیجه

آزمون و پس آزمون با گروه کنترل همراه با دوره پیگیری دو

اقدامات پزشکی تنها یک بعد درمان محسوب میشود و با توجه

ماهه بود و جامعه آماری شامل کلیه بیماران همودیالیز تحت

به اینکه تنیدگیهای روان شناختی ناشی از بیماری نارسایی

پوشش بیمارستان امام زمان(عج) مشهد در بازه زمانی تیر تا

مزمن کلیه سبب افسردگی و طوالنیتر شدن مدت بستری بیمار

آذرماه  1399بود که هفتهای سه جلسه همودیالیز میشدند .طبق

میشود[ ،]11درمانهای روانشناختی در جهت کاهش آسیبهای

جدول کوهن[ ]27جهت بررسی و مقایسه سه گروه و با در نظر

شناختی و تنیدگیهای روان شناختی از اهمیت ویژهای برخوردار

گرفتن حداقل توان آزمون  80درصد و اندازه اثر متوسط ( )0/4و

است.

احتمال خطای  ،0/05برای هر گروه  20نفر ،جمعاً  60نفر در

در طی دو دههی اخیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

نظر گرفته شد و گمارش در گروهها به صورت تصادفی ساده

( )Acceptance and Commitment Therapyو ذهنآگاهی

صورت گرفت.

( )Mindfulnessکه اشکال متعددی از درمان شناختی -رفتاری

روش نمونهگیری به صورت مبتنی بر هدف انجام شد به این

است توسعه یافتهاند[ .]12پیام درمان پذیرش و تعهد این است

صورت که بر اساس مالکهای ورود و خروج ،بیماران انتخاب و

که آنچه خارج از کنترل است را بپذیر و به عملی که زندگیت را

هر یک از بیماران به طور تصادفی ساده در سه گروه و سپس به

غنی میسازد ،متعهد باش[ ]13و شامل شش فرآیند -پذیرش،

صورت تصادفی یکی از مداخالت را دریافت کردند به گونهای
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به تبع آن افسردگی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و به نظر

روشها
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مقدمه

گسلش ،ارتباط با زمان حال ،خود به عنوان زمینه ،ارزشها و

 / 4کاظمی دلویی و همکاران

که گروه آزمایش اول؛ درمان پذیرش و تعهد قبل از همودیالیز و

علت بیماری را میسنجند .این پرسشنامه توسط  Bardbentو

همچنین ورزش توأم با تمرینات ذهنآگاهی را در حین

همکاران ( )2006طراحی شد ،دامنه نمرات هشت سؤال اول از

همودیالیز دریافت کرد و گروه آزمایش دوم؛ صرفاً درمان مبتنی

یک تا  10است و نمره باالتر نشان دهنده ادراک کنترل بیماری

بر پذیرش و تعهد قبل از همودیالیز را دریافت کرد و گروه سوم

است .آلفا کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه  0/80و ضریب پایایی

مداخلهای دریافت نکرد .الزم به ذکر است در هر سه گروه پس

بازآزمایی به فاصله شش هفتـه از  0/42تا  0/75گـزارش شـد.

از انتخاب مشارکتکنندگان بر اساس مالکهای ورود ،نوع

روایــی همزمــان نیز از  0/32تا  0/63گزارش شد .روایی

غشاء و مامبران همودیالیز در بازه مطالعه حاضر برای تمام

تفکیکی نیز در بیماران مبتال به دیابت ،آسـم ،درد قفسـه سینه و

بیماران ثابت بود و از نوع هایفالکس انتخاب شد ،در ضمن

سرماخوردگی مـورد تأییـد قـرارگرفت[ .]28مسائلی ،باقریان و

اندازه مامبران ،دور دستگاه و جریان خون بیماران در حین

همکاران [ ]29پایایی کل این پرسشنامه در ایران را 0/73و

همودیالیز نیز ثابت نگه داشته شد.

روایی همزمان آن را  0/7گزارش کردند و نتیجه گرفتند که

مالکهای ورود شامل :دارای فیستول شریانی و وریدی کارآمد،

پرسشنامه دارای پایایی و روایی قابل قبولی برای جمعیت

توانایی جسمانی از طریق تست پیادهروی ،داشتن مدرک

بیماران مبتال به بیماریهای مزمن مذکور است و میتوان از آن

تحصیلی حداقل دیپلم ،سن بیماران بین  20تا  60سال ،سابقه

در بررسیهای بالینی ،روان شناختی و توان بخشی استفاده نمود.

انجام همودیالیز به مدت شش ماه ،عدم بیماری زمینهای دیابت

پرسشنامه سالمت بيمار (افسردگی) (

و فشار خون ،عدم معلولیت ذهنی و جسمی ،عدم شرکت

 ،)Health Questionnaireابزاری متشکل از  9گویه و دارای

همزمان در دورههای روان شناختی دیگر و مالکهای خروج؛

طیف لیکـرت چهار نقطهای است و دامنه نمرات آن بین صفر تا

تجربه پیوند کلیه ،شیمی درمانی یا رادیوتراپی ،بستری در زمان

 27است .این پرسشنامه از مناسبترین ابزارها برای سرندکردن

مداخله ،بیماری ریوی نیاز به اکسیژن ،عدم هوشیاری به مکان و

و تشخیص افسردگی در بیماریهای مزمن است[ .]30در

زمان ،سابقه سکته قلبی در سه ماه گذشته ،غیبت بیش از دو

بیمـاران مـزمن نقطـه بـرش افسردگی  10و بـاالتر از آن

جلسه بود.

تعیـین شد و آلفـا کرونباخ این ابزار  0/89به دست آمد[ .]31در

در گروه آزمایش اول؛ مداخله درمان پذیرش و تعهد در پنج

ایران نیز نقطه برش تشخیص افسردگی در بیماران مبتال به

هفته ،هفتهای دو جلسه به صورت گروهی ،قبل از شروع

دیابت  10و باالتر تعیین شده و حساسیت و ویژگی این مقیـاس

همودیالیز به مدت  10جلسه صورت گرفت .در گروه آزمایش

بـر روی بیماران مبتال به دیابت به ترتیب  66و  62درصد به

دوم؛ هفتهای دو جلسه ،یک جلسه درمان پذیرش و تعهد و یک

دست آمـده است[ .]32همچنین ثبات داخلی نسخه فارسی این

جلسه ذهنآگاهی را دریافت کردند ،به این صورت که مداخله

پرسشنامه برای بیماران  0/92و پایایی آن با استفاده از روش

درمان پذیرش و تعهد در پنج هفته ،هفتهای یک جلسه قبل از

بازآزمایی به فاصله دو هفته 0/7گزارش شد[.]33

شروع همودیالیز و هفتهای یک جلسه دیگر آموزش ذهنآگاهی

مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد :در این پژوهش ،از

را همراه با تمرین ورزشی در حین همودیالیز دریافت کردند .در

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مجموع طول جلسات درمان هر دو گروه در هر هفته آزمایش

[ ]34جدول یک ،استفاده شد .مداخله درمان پذیرش و تعهد در

یکسان شد .گروه کنترل ،آموزشی دریافت نکردند و در پایان بعد

 10جلسه پنج هفتهای( ،دو جلسه در هفته) انجام شد.

از دوره پیگیری پمفلت آموزشی جهت رعایت مالحظات اخالقی

تکنيکهای ذهنآگاهی :آموزش تکنیکهای ذهنآگاهی

پرسشنامه کوتاه ادراك بيماری(

هفتهای یک جلسه قبل از شروع همودیالیز به مدت  10جلسه
انجام و در زمان همودیالیز (10جلسه همودیالیز) تمرین شد به

Illness Perception

این صورت که تمرینات ورزشی توأم با ذهنآگاهی در  10جلسه

 ،)Questionnaire, Brief IPQیک پرسشنامه  9سؤالی

در حین همودیالیز در دو ساعت اول همودیالیز (نیم ساعت اول و

است و سؤالها به ترتیب پیآمدها ،طول مدت ،کنترل شخصی،

نیم ساعت سوم دریافت مداخله ورزشی توأم با تکنیکهای

کنترل درمان ،ماهیت ،نگرانی ،شناخت بیماری ،پاسخ عاطفی و

ذهنآگاهی و نیم ساعت وسط استراحت) انجام میشد .در این
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دریافت کردند .ابزار مورد استفاده در این مطالعه ،پرسشنامه

Patient

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با و بدون تمرینهای ورزشی توأم با ذهنآگاهی بر ادراک بیماری و افسردگی مددجویان همودیالیز 5 /

پژوهش از پروتکل ذهنآگاهی[ ]35استفاده شد که شرح جلسات

حضوری و نیز با تهیه پمفلت آموزشی به هریک از بیماران

آن در جدول یک آمد.

آموزش داده شد .الزم به یادآوری است که تکنیکهای

ورزشهای اندام تحتانی در حين همودیاليز :برای بهتر

ذهنآگاهی نیز در ابتدا و در طول مراحل ورزش برای بیمار اجرا

جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم

بهبود عملکرد سیستم قلب و عروق ،این ورزشها هفتهای یک

هفتهای ادامه یافت .دادهها توسط نرمافزار  SPSS25تجزیه و

بار در دو مقطع کوتاه زمانی در نیم ساعت اول و نیم ساعت سوم

تحلیل شدند .جهت بررسی همگنی گروهها از آزمون مجذور

از شروع همودیالیز انجام شد .در نیم ساعت اول ابتدا انقباض و

کای و تحلیل واریانس و از روش آماری تحلیل واریانس با

انبساط متناوب هر دو پا به مدت  10دقیقه ،سپس باال و پایین

اندازهگیری مکرر استفاده شد.

کردن هریک از پاها به نوبت (بدون خم کردن زانو) به مدت 10

الزم به ذکر است در این مداخله نکات اخالقی از جمله شرکت

دقیقه و در انتها حرکات دوچرخهای پاها به مدت  10دقیقه انجام

بیماران با اختیار خود و اطالعرسانی محرمانه بودن اطالعات

شد .در نیم ساعت سوم 10 ،دقیقه اول و دوم مانند نیم ساعت

انجام شد و رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش به امضای

اول انجام شد ،ولی در  10دقیقه آخر به علت احتمال تناول غذا

بیمار رسید .الزم به ذکر است اگرچه برای گروه کنترل

و جلوگیری از فشار بر شکم ،پاها بدون بلند کردن ،به بیرون و

مداخلهای صورت نگرفت ،جهت رعایت اصول اخالقی

درون متناوباً چرخانده شد .روش انجام مراحل ورزش به صورت

پمفلتهای آموزشی پس از دوره پیگیری تحویل داده شد.
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شدن جریان خون اندامها و به خصوص اندامهای تحتانی و

میشد .مداخله ورزشی توأم با ذهنآگاهی در  10جلسه پنج
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شرح جلسات ذهنآگاهی

شرح جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

جلسه
جلسه اول
جلسه دوم

جدول یک :شرح جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر ذهنآگاهی
موضوع
آشنایی اعضا با یکدیگر ،آشنایی و توصیف کلی از رویکرد درمانی .تکلیف خانگی :فهرست نمودن مهمترین مشکالت بیماران
بررسی تکلیف جلسهی قبل ،سنجش مشکالت بیماران از نگاه) ACTاستخراج تجربهی اجتناب ،آمیختگی و ارزشهای فرد) .تکلیف خانگی:
تهیهی فهرستی از مزایا و معایب و شیوههای کنترل مشکالت.
بررسی تکلیف قبل ،تصریح ناکارآمدی کنترل رویدادهای منفی با استفاده از استعارهها و آموزش تمایل نسبت به هیجانات و تجارب منفی.
تکلیف خانگی :ثبت مواردی که بیماران موفق به کنارگذاشتن شیوههای ناکارآمد کنترل شدهاند.
بررسی تکلیف جلسهی قبل ،آموزش جدا کردن ارزیابیها از تجارب شخصی (استعاره فنجان بد) و اتخاذ موضع مشاهدهی افکار بدون قضاوت.
تکلیف خانگی :ثبت مواردی که بیماران موفق به مشاهده و عدم ارزیابی تجارب و هیجانات شدهاند.
بررسی تکلیف قبل ،ارتباط با زمان حال و در نظرگرفتن خود به عنوان زمینه (استعارهی صفحهی شطرنج) ،آموزش فنون ذهنآگاهی.
تکلیف خانگی :ثبت مواردی که بیماران قادر به نظارهی افکار با استفاده از فنون ذهن آگاهی شدهاند.
شناسایی ارزشهای زندگی بیماران و سنجش ارزشها بر مبنای میزان اهمیت آنها .تکلیف خانگی :تهیهی فهرست موانع تحقق ارزشها.
بررسی تکلیف قبل ،ارایهی راهکارهای عملی در رفع موانع ضمن بکارگیری استعارهها و برنامهریزی برای تعهد نسبت به پیگیری ارزشها.
تکلیف خانگی :گزارشی از گامهای پیگیری ارزشها و اندیشیدن پیرامون دستاوردهای جلسات.
جمعبندی و تکرار مفاهیم بررسی شده ،درخواست از اعضا برای توضیح دستاوردهایشان و برنامه آنها برای زندگی.
جمعبندی و درخواست از اعضا برای توضیح دستاوردهایشان از گروه و برنامه آنها برای ادامهی زندگی.
تکرار و تمرین تکالیف جلسات قبل و برطرف کردن ابهامات و مشکالت احتمالی و ارزیابی
هدایت خودکار :خوردن یک کشمش با آگاهی ،مراقبه ،وارسی بدن
سروکار داشتن با موانع مراقبه :وارسی بدن ،ده دقیقه تنفس ذهنآگاهانه ،تمرینهای افکار و احساسات
ذهنآگاهی تنفس (و بدن در حرکت) :حرکت ذهنآگاهانه ،تمرین کشش و تنفس ،مشخص کردن تقویم تجارب خوشایند ،تمایز فکر از واقعیت
باقی ماندن در زمان حاضر :ذهنآگاهی پنج دقیقهای مشاهده کردن یا شنیدن ،مراقبه نشستن ،راه رفتن ذهنآگاهانه ،تحریفهای شناختی
پذیرفتن و اجازه دادن :مراقبه نشستن ،آگاهی از تنفس و بدن ،ماشین زمان و بررسی افکار و پیش بینیهای قبلی
افکار ،واقعیتها نیستند :مراقبه نشستن ،آگاهی از تنفس و بدن ،تمایز فکر از واقعیت ،تمرین خلقها ،افکار و دیدگاههای جایگزین
مراقبه نشستن ،آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها ،افکار و هیجان ها ،شناسایی ارتباط بین فعالیت و خلق ،راه حل آفرینی سازنده
مراقبه وارسی بدن ،مراقبه نهایی ،مرور کل دوره
تمرین و تکرار مراحل پروتکل و نظارت بر اجرای درست آنها
رفع اشکاالت و ابهامات بیماران در نحوه اجرای پروتکل

 / 6کاظمی دلویی و همکاران

پژوهش حاضر دارای کد اخالق از طرف کمیته اخالق ناظر بر

بیکار و مدت زمان بیماری بین شش ماه تا یک سال بود .با

پژوهشهای علمی در دانشگاه بود .در پژوهش حاضر کد اخالق

توجه به نتایج تحلیل واریانس یک طرفه ،بین میانگین سنی

از دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان جنوبی با شماره و

گروهها تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05نتایج آزمون

جدول دو .شاخصهای توصيفی متغيرهای جمعيت شناختی سن ،تحصيالت ،اشتغال و مدت بيماری
مدت زمان بیماری
وضعیت اشتغال
تحصیالت
سن(سال)
گروه
فراوانی (درصد)
فراوانی (درصد)
فراوانی (درصد)
شش ماه
میانگین انحراف
بیش از
یک تا
تا یک
شاغل
بیکار
دیپلم
استاندارد بیسواد راهنمایی
سه سال سه سال
سال
(4)20
(7)35
(9)45
(8)40
(12)60
(5)25
(9)45
(6)30
10/6
50/9
پذیرش و تعهد
(8)40
(8)40
(4)20
(8)40
(12)60
(6)30
(10)50
(4)20
12/09
پذیرش و تعهد با ورزش 48/75
(5)25
(6)30
(9)45
(6)30
(14)70
(7)35
(8)40
(5)25
10/7
49/2
کنترل
2
2
2
X =4/09 P=0/39
X =0/57 P=0/75
X =3/09 P=0/80
F=0/21 P=0/81
شاخص آماری

مشخصه  IR.BUMS.REC.1399.116و کد کارآزمایی بالینی

مجذور کای نشان داد بین گروهها از لحاظ تحصیالت ،اشتغال و

با شماره  IRCT20200604047657N1اخذ شد.

مدت زمان بیماری تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)P>0/05
شاخصهای توصیفی افسردگی و ادراک بیماری در جدول سه
آمده است.

جدول سه :ميانگين و انحراف معيار متغيرهای افسردگی و ادراك بيماری در مراحل پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيری
پیگیری
پیش آزمون پس آزمون
شاخص
گروه
متغیر
میانگین
درمان پذیرش و تعهد
9/80
10/30
13/90
درمان پذیرش و تعهد و تمرینهای
ورزشی توأم با ذهنآگاهی

میانگین

13/70

10/40

9/75

انحراف معیار

1/98

2/39

2/43

کنترل

میانگین

18/05

17/25

18/00

انحراف معیار

1/28

1/41

1/56

میانگین

49/85

53/90

52/40

انحراف معیار

4/37

3/40

2/82

درمان پذیرش و تعهد و تمرینهای
ورزشی توأم با ذهنآگاهی

میانگین

53/40

56/35

56/90

انحراف معیار

2/96

4/16

3/93

کنترل

میانگین

51/55

50/00

51/90

انحراف معیار

2/33

2/55

3/23

درمان پذیرش و تعهد

ادراک بیماری

در مطالعه حاضر متغیر تحصیالت در سه سطح بیسواد،

مکرر استفاده شد و در ادامه مفروضههای آن بررسی شد .به

راهنمایی و دیپلم ،متغیر وضعیت اشتغال (بیکار و شاغل) و مدت

منظور اطمینان از نرمال بودن ،نتایج آزمون شاپیرو -ویلک به

زمان بیماری (شش ماه تا یک سال ،یک تا سه سال و بیش از

تفکیک گروه و در هر سه مرحله زمانی غیر معنادار شد

سه سال) به تفکیک دو گروه آزمایش و گروه کنترل بررسی شد،

( ، )P>0/05که مؤید مفروضه مذکور بود .جهت بررسی برابری

دادههای جمعیت شناختی به شرح (جدول دو) گزارش شد ،که

ماتریسهای کواریانس نیز آماره ام باکس در ارتباط با متغیر

بیشترین فراوانی مربوط به بیماران با سطح تحصیالت راهنمای،

افسردگی ( )P<0/001و ادراک بیماری ( )P<0/001معنیدار شد،

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

دوره  ،14شماره 1400 ،3

] [ DOI: 10.221/JCC.14.3.1

یافتهها

به منظور تحلیل از دو تحلیل واریانس تک متغیره اندازهگیری
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افسردگی

انحراف معیار

0/79

2/68

2/73

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با و بدون تمرینهای ورزشی توأم با ذهنآگاهی بر ادراک بیماری و افسردگی مددجویان همودیالیز 7 /

لذا جهت بررسی اثر زمان و اثر تعاملی زمان و گروه از اثر پیالیی

آزمون لون در هر دو متغیر و در هر سه دوره زمانی در سطح

استفاده شد.

 0/01غیر معنادار به دست آمد که حاکی از تأیید مفروضه مذکور

در بررسی اثر درون آزمودنیها در تحلیل واریانس اندازهگیری

بود .در بررسی اثر بین آزمودنیها ،نتایج در جدول چهار نشان

افسردگی

جدول چهار :نتایح آزمون تحليل واریانس اندازهگيری مکرر در اثرات درون آزمودنی و بين آزمودنیهای متغير افسردگی و ادراك بيماری
Pمجذور
میانگین مربعات
درجه
منبع تغییرات مجموع مربعات
متغیر
آماره F
اثر آزمودنیها
Value
اتا
آزادی
نوع 4
0/49
زمان
0/000
54/29
201/28
1/38
277/91
اثر درون
زمان*گروه
0/27
0/000
10/71
39/72
2/76
109/68
آزمودنیها
خطا
3/70
78/69
291/73
عرض از مبداء

32616/27

1

32616/27

4568/81

0/000

0/98

گروه

1668/47

2

834/23

116/85

0/000

0/80

خطا

406/91

57

7/13

ادراک بیماری

اثر بین
آزمودنیها
اثر درون
آزمودنیها

زمان

159/03

2/00

79/51

20/93

0/000

0/26

زمان و گروه

191/26

4/00

47/81

12/58

0/000

0/30

خطا

433/03

114/00

3/79

عرض مبدأ

504031/25

1

504031/25

18975/86

0/000

0/99

گروه

648/40

2

324/20

12/20

0/000

0/30

خطا

1514/01

57

26/56

اثر بین
آزمودنیها

مکرر جهت بررسی مفروضه کرویت ،نتایج آزمون موچلی در

داد اثر گروه در هر دو مؤلفه معنادار بود.

پیگیری

4/10

0/000

3/95

0/000

0/05

1/00

پس آزمون

پیگیری

0/50

0/140

0/65

0/046

-0/75

0/18

پیش آزمون

پس آزمون

-4/05

0/000

-2/95

0/004

1/55

0/02

پیگیری

-2/55

0/01

-3/50

0/000

-0/35

1/000

پیگیری

1/500

0/01

-0/55

0/23

1/90

0/04

افسردگی

ادراک بیماری
پس آزمون

( ،)P=0/056برابر  0/90به دست آمد ،لذا جهت بررسی

نتایج افسردگی نشان داد بین میانگین نمره دو گروه آزمایش

افسردگی از شاخص اپسیلون گرین هاویس  0/69استفاده شد.

اول و دوم با گروه کنترل (به ترتیب؛ تفاوت میانگین=،-6/43

همانطور که جدول چهار نشان داد اثر زمان و اثر زمان در مقابل

P<0/001؛ تفاوت میانگین= ،)P<0/001 ،-6/48تفاوت معنادار

گروه در هر دو متغیر معنادار شد ( .)P<0/001جهت بررسی اثر

بود .در ارتباط با ادراک کنترل ،گروه "درمان پذیرش و تعهد

بین آزمودنیها ،در بررسی برابری واریانسهای خطا ،نتایج

همراه با تمرینهای ورزشی توأم با ذهنآگاهی" نسبت به گروه
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افسردگی ( ،)P<0/001برابر  0/55و در ادراک بیماری

به منظور تعیین اثر گروه از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد و
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جدول پنج :نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه تفکيکی گروههای مورد مطالعه در سه مرحله پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيری
کنترل
درمان پذیرش و تعهد و
درمان پذیرش و تعهد
زمان
ورزش توأم با ذهنآگاهی
متغیر
PPPتفاوت
تفاوت
تفاوت
Value
Value
Value
میانگین
میانگین
میانگین
پس آزمون
پیش آزمون
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کنترل (تفاوت میانگین= )P<0/001 ،4/40و گروه "درمان

انجام نشده بود ،اما پژوهش حاضر به این نتیجه دست یافت .به

پذیرش و تعهد" (تفاوت میانگین= ،)P=0/001 ،-3/5تفاوت

هر حال در درمان پذیرش و تعهد ،آنچه خارج از کنترل شخص

معناداری شد.

است پذیرفته شده و بعد از شناسایی ارزشهای زندگی ،اقدام

به منظور بررسی پایدار بودن اثر بخشی ،به کمک آزمون

متعهدانه نسبت به آنها انجام میشود[ .]13این مداخله بر

بنفرونی تفاوت دو به دوی میانگین متغیرها به تفکیک گروهها

شفافسازی ارزشها و اهداف ،ضمن تأکید بر اشتیاق نسبت به

در سه مرحله زمانی بررسی شد .در ارتباط با افسردگی (جدول

تجربه کردن همه هیجانات و موقعیتها تمرکز دارد و هدف این

پنج) هر دو گروه آزمایش اول و دوم در طول زمان کاهش

درمان تغییر شکل یا فراوانی افکار و احساسات آزارنده نیست،

افسردگی را داشت .در ارتباط با ادراک بیماری ،گروه آزمایش

بلکه هدف اصلی آن تقویت انعطافپذیری روانشناختی

اول ،در طول زمان افزایش ادراک کنترل بیماری را داشت اما در

است[.]36

دوره پیگیری با کاهش همراه بود .اما در گروه "درمان پذیرش و

در مطالعه حاضر عالوه بر کاهش افسردگی ،ادراک کنترل

تعهد همراه با تمرینهای ورزشی توأم با ذهنآگاهی" ادراک

بیماری نیز افزایش یافت .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای

کنترل بیماری در مراحل پس آزمون و پیگیری به طور معناداری

متعددی در جهت اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر ادارک

افزایش یافت و در طول زمان این تغییر را حفظ کرد.

بیماری بیماران همودیالیزی هموخوان بود[ .]19در درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد ،به بیماران کمک میشود افکار و احساسات

مطالعهی حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر

ناکارآمدی برنامههای فعلی آگاه شده و به جای کنترل افکار و

پذیرش و تعهد قبل از شروع همودیالیز ،با و بدون تمرینهای

احساسات منفی به انجام آنچه در زندگی مهم است در راستای

ورزشی توأم با ذهنآگاهی در حین همودیالیز بر افسردگی و

ارزشها پرداخته شود[ .]37در درمان ذهن آگاهی نیز بیمار از

ادراک بیماری انجام شد .نتایج اثربخشی هر دو "درمان پذیرش

محتوای شناختی و هیجانی خویش آگاه شده و امکان بررسی راه

و تعهد" و "درمان پذیرش و تعهد با تمرینهای ورزشی توأم با

حلهای مناسبتر و جلوگیری از پاسخهای خودکار فراهم

ذهنآگاهی" را بر کاهش افسردگی نشان داد .یافتههای این

میشود[ .]38در پژوهش حاضر برای موفقیت بیشتر ،شیوههای

پژوهش با نتایج مطالعات  Baiو همکاران ( Hiraoka ،)2020و

ذهنآگاهی توأم با تمرینات ورزشی بکار گرفته شد .به هر حال

همکاران ( )2015و مطالعه Markandayو همکاران ( )2012در

مطالعات اثر بخشی تمرینات ورزشی را در بیمــاران تحت

خصوص اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی

همودیالیز بر کاهش خستگی و افزایش ظرفیـت کـار

همسو بود[ .]15،16،17اگر چه قابل ذکر است در مطالعات

جسـمانی[ ]39و بهبود فعالیتهای بدنی و افسردگی[ ]40نشان

مذکور جامعه هدف بیماران همودیالیز نبوده است .اما مطالعه

دادند .بنابراین تمرینهای ورزشی توأم با ذهنآگاهی ،یعنی

یاسایی و همکاران ( )2018اثربخشی درمان پذیرش و تعهد را بر

ارتباط با تجارب درونی و ذهنی ،به جای ورزش صرف همراه با

افسردگی بیماران همودیالیز نشان دادند[ ،]18البته در مطالعه

غوطهور شدن در افکار منفی در حین همودیالیز ،احساس

مذکور صرفاً اثربخشی یک مداخله درمانی انجام شده بود ،حال

سرزندگی را افزایش میدهد ،در نتیجه ادراک کنترل بیماری نیز

آنکه در پژوهش حاضر درمان پذیرش و تعهد با تمرینهای

افزایش مییابد.

ورزشی ذهنآگاهانه در این بیماران توأمان شده بود که نتایج
اثربخشی ذهنآگاهی را بر کاهش افسردگی[ ]22و در بیماران با

نتایج نشان داد مداخله پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی مؤثر

نارسایی مزمن کلیه[ ]23،24نشان دادند .به هر حال مطالعات

بوده است و اصالح ساختار شناختی در ارتباط با بیماری از طریق

دیگری نیز اثربخشی ورزش[ ]25را بر بهبود بیماران همودیالیز

توأم شدن مداخله پذیرش و تعهد با ورزشهای ذهنآگاهانه

نشان دادند و هم راستا با یافته حاضر ،نشان داده شد که

افزایش یافته است .از این رو پیشنهاد میشود در مراکز

ذهنآگاهانه بودن ورزش ،اثر آن را بیشتر میکند[ ،]26البته قابل

همودیالیز جهت ارتقای سالمت روان در این گروه از بیماران

ذکر است توأمان شدن ذهنآگاهی با ورزش در مطالعات مذکور
مجله پرستاری مراقبتهای ویژه
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 این پژوهش برگرفته. اخذ شدIRCT20200604047657N1

خاص اقداماتی جهت آموزش پروتکلهای مداخله پذیرش و

از پایاننامه دکتری تخصصی روانشناسی است که در شهر

 اما.تعهد همراه با تمرینهای ورزش ذهنآگاهانه صورت پذیرد

 نویسندگان بر خود الزم میدانند که از،مشهد به اجرا در آمد

،پژوهش حاضر با محدودیتهایی همراه بود و نکته قابل تأمل

همکاری پرسنل بیمارستان امام زمان(عج) مشهد صمیمانه

 کوتاه بودن دوره پیگیری و افزون،تعداد کم بیماران در هر گروه

.سپاسگزاری نمایند

.بر آن استفاده از پرسشنامههای خود گزارشی است

تعارض منافع

تقدیر و تشکر

.هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

در پژوهش حاضر کد اخالق از دانشگاه علوم پزشکی استان
مشخصه

و

شماره

با

جنوبی

خراسان
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