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در سالمندان مبتال به بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن
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دانشگاه پیامنور ،واحد تهران جنوب
پذیرش1396/10/05 :

سالمندی دورهای از تجربه سفر زندگی است که طی آن ،سالمندان در معرض تهدیدات بالقوهای نظیر افزایش ابتال به
بیماریهای مزمن ،تنهایی ،انزوا و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانیهای جسمی و ذهنی در
موارد زیادی نیز استقالل فردی آنان مورد تهدید قرار میگیرد .هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی مداخله گروهی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمتروان و عملکرد شناختی در سالمندان مبتال به بیماری تخریب ماکوال وابسته به
سن بود .این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و کنترل بود.
جامعه پژوهش ،سالمندان مبتال به بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن و مراجعهکننده به کلینیک فوق تخصصی چشم
نوردیدگان کرج بود .نمونه پژوهش شامل  28نفر بودند که بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی به
دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .برنامه مداخله بر مبنای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی  8جلسه 120
دقیقهای بهصورت مشاوره گروهی انجام شد .نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس مکرر و آزمونهای تبعی LSD
تحلیل شد و نتیجه حاصل از این پژوهش اثربخشی مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر متغیر سالمتروان در
سالمت عمومی و زیرمقیاسهای نشانههای جسمانی ،اضطراب و بیخوابی و افسردگی معنادار نشان داد ولی نتایج در
خردهمقیاس کارکرد اجتماعی معنادار نبود .این اثرات در پیگیری نیز حفظ شده بود ،اما مداخله مذکور بر عملکرد شناختی
بیتأثیر بود .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقاء سالمتروان در سالمندان
مبتال به بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن استفاده کرد.
کلیدواژهها :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،سالمتروان ،عملکرد شناختی ،سالمندی ،تخریب ماکوال وابسته به سن

1پدیده سالمندی با همه ابعاد روانی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اعتقادی و اقتصادی از جمله مسائل جدی و چالشزا برای
خانوادهها بهطور اخص و برای جامعه بهطور اعم در
کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته است (رضایی و
منوچهری .)1387 ،با توجه به گزارش سازمان جهانی
زهره پیرحیاتی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه پیامنور،
واحد تهران جنوب ،ایران؛ زیبا برقی ایرانی ،استادیار گروه روانشناسی،
دانشگاه پیام نور ،واحد تهران جنوب ،ایران.
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به زهره پیرحیاتی ،کارشناس
ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه پیامنور ،واحد تهران جنوب ،ایران باشد.
پست الکترونیکیzohrehpirhayati@yahoo.com :

بهداشت در مقابل هر کودکی که در کشورهای توسعه
نیافته به دنیا میآید  10سالمند  65ساله و باالتر وجود دارد
و تخمین زده میشود این رقم در سال  2020به  15نفر
برسد (صمدی ،بیات ،طاهری ،جنید و روزبهانی .)1386 ،بر
اساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران
تخمین زده میشود تا سال  2050میالدی جمعیت
سالمندان ایران به بیش از  26میلیون نفر برسد که در آن
زمان  26درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل خواهند داد
(مرتضوی ،اردبیلی ،اسحاقی ،دورالی ،و شاهسیاه .)1391 ،با
افزایش جمعیت سالمندان ،سالمتی آنان بهویژه مشکالت
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مربوط به سالمتروان 1بیشتر اهمیت مییابد (هیل و برتل،
.)2006
به نظر روانشناسان سالمندی دورهای از زندگی است
که معموالً از  60-65سالگی آغاز میشود و در این دوره
تغییراتی در شکل و عملکرد اندامهای درونی و بیرونی بدن
ایجاد میشود که سازگاری فرد با محیط را مشکل
میسازد .با افزایش جمعیت سالمندان ،مشکالت سالمتی
آنان بهویژه مشکالت مربوط به سالمتروان بیشتر اهمیت
مییابد (عالیوند ،طهیری ،قاسموند ،لطیفی و فتحی،
 .)1393سالمتروان حالتی از بهزیستی و این احساس در
فرد است که میتواند با جامعه کنار بیاید و موقعیتهای
شخصی و ویژگیهای اجتماعی برای او رضایتبخش است
(دهقان .)1385 ،بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت،
بهداشت روانی در مفهوم کلی بهداشت جای میگیرد و
بهداشت عبارت از توانایی کامل برای ایفای نقشهای
اجتماعی ،روانی و جسمی است .بهداشت ،تنها نبود بیماری
یا عقبماندگی نیست .منظور از سالمتروان ،سالمت در
ابعاد خاص ازجمله هوش ،ذهن و حالت فکر است .از طرف
دیگر سالمتروان بر روی سالمت فیزیکی هم تأثیر دارد.
افراد دارای سالمتروان قادر هستند در عین کسب فردیت
با محیط نیز انطباق یابند (کاظمی و همکاران.)1388 ،
اختالالت شناختی یکی از مشکالت شایع در دوران
سالمندی است (اسپرانز و همکاران )2004 ،و در سالهای
اخیر مطالعات زیادی در زمینه تغییرات عملکرد شناختی
مرتبط با افزایش سن انجام گرفته است (رشیدی ،رضایی و
قریب )2014 ،که اکثر آنها ارتباط بین فعالیت اجتماعی،
ذهنی و فیزیکی را با عملکرد شناختی در سالمندان تأیید
میکنند (بک و االدی .)2014 ،به دنبال به وجود آمدن
اختالل در عملکردهای اجرایی شناختی ،عوارض شایع
سالمندی شناختی همچون در جاماندگی ،نقص در شروع و
ناتوانی در مهار پاسخهای نامناسب مشاهده میشود .نقص
در عملکرد اجرایی افت کارایی و ناتوانی سالمندان در انجام
دادن فعالیتهای روزانه آنها را موجب میشود (رحمانی،
 .)1392از آنجا که نابینایی بر سالمتروان مانند بروز
مشکالت عاطفی و اجتماعی (بیرد ،مایفیلد و بارکر،
 ،1997به نقل از نریمانی ،سلیمانی و ابوالقاسمی )1391 ،و
عملکرد شناختی فرد تأثیرگذار است (نجاتی )1389 ،و
بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن ،عامل اصلی نابینایی
mental health

1

دائمی در افراد مسن است که عامل دقیق آن ناشناخته
میباشد ،اما میزان وقوع با هر دهه افزایش سن باالی 50
سال بیشتر میشود .سایر ارتباطات جدای از سن عبارت از
نژاد (معموالً قفقازی) ،جنسیت (در زنان مختصری بیشتر)،
سابقه خانوادگی و سابقه مصرف سیگار هستند .این بیماری
طیف وسیعی از یافتههای بالینی و آسیبشناسی را در بر
میگیرد که به دو گروه قابل تقسیم است که عبارت از غیر
اگزوداتیو (خشک) و اگزوداتیو (مرطوب) هستند .اگرچه هر
دو نوع پیشرونده و معموالً دوطرفه هستند ،اما از لحاظ
تظاهرات ،پیشآگهی و معالجه با یکدیگر فرق دارند .نوع
شدیدتر اگزوداتیو مسئول حدود  90درصد از همة موارد
نابینایی قانونی به علت دژنرسانس ماکوال مربوط به سن
است (اشترنخعی.)1387 ،
در وضعیت کنونی که بیماری تخریب ماکوال وابسته به
سن (در این بیماری ماکوال یا لکه زرد تخریب میشود)
سبب نابینایی میگردد و نابینایی با هزینههای اقتصادی،
اجتماعی ،عاطفی بسیاری بر سالمتروان افراد ،خانواده و
در نهایت جامعه تأثیرگذار خواهد بود و از طرفی درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد چشماندازی به سالمتروان ایجاد
میکند که اساساً با سایر مدلهای رواندرمانی متفاوت
است .از دیدگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،افزایش
سالمتروان ،در اصل به افزایش انعطافپذیری روان
شناختی بستگی دارد نه کاهش عالئم مسأله یا اختالل
روانی؛ و منظور از انعطافپذیری روانشناختی توانایی
تماس با لحظههای زندگی و تغییر یا تثبیت رفتار است،
رفتاری که به اقتضای موقعیت ،همسو با ارزشهای فرد
است .به بیانی دیگر ،به افراد یاری میرساند تا حتی با
وجود افکار ،هیجانات و احساسات ناخوشایند ،زندگی پاداش
بخشتری داشته باشند (فلکسمن ،بلکلج ،باند.)1393 ،
بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمتروان و عملکرد شناختی
در سالمندان مبتال به بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن
پرداخته شد.
در پژوهشهای متعدد بر اهمیت و ضرورت کاربرد
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به ویژه از مؤلفههای
سالمتروان (افسردگی و اضطراب) تأکید شده است از
جمله بوهلمری و همکاران ( )2011اثربخشی مداخله
زودهنگام مبتنی بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی
بزرگساالن مبتال به نشانههای افسردگی را نشان دادند .در

روانشناسی پیری ،1396 ،دوره  ،3شماره 137-146 ،2

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت روان سالمندان 139

به پیوست مدارک مربوط به هزینه های
با سالم واحترام
روش
مهندس رئوفیان
این بررسی بزرگساالن مبتال به اختالل خفیف تا متوسط بامتفرقه بذر کلزا که پس از هماهنگی با آقای
کنندگان
طرح پژوهش
خواهشمند است پس
شرکت گردد
بحضورتان وارسال می
میانگین سنی  49سال مورد بررسی قرار گرفتند و بعد ازپرداخت شده است
در به شماره
حاضرریال
2.150.000
500049775آزمایشی با
حساب مطالعه نیمه
چارچوب یک
مبلغژوهش
اجرای مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و پیگیری از 3بررسی پ
اتحادبایهدوواریز
بنام پاین
پسنفیسی
شهید
یششعبه
همدان
ماهه آن ،کاهش قابل توجهی در اضطراب و خستگیبانک کشاورزی
گروه آزمایش
یگیری
آزمون و
آزمون،
طرح پ
مشاهده شد .کاکاوند و همکاران ( )1394در تحقیقی بافرمائید .و کنترل مورد اجرا قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش،
شهرکرجهزینه
ساکن مربوط به
مرد مدارک
به پویوست
کاهش سالم واحترام
با
عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
بودندهایکه مبتال به
سالمندان زن
استرس در سالمندان مرد مبتال به بیماری قلبی-عروقی ،بهمتفرقه بذر کلزا که پس از هماهنگی با آقای مهندس رئوفیان
بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن تشخیص داده شده و
پرداخت شده است بحضورتان ارسال می گردد خواهشمند است پس
این نتایج رسیدند که درمانگری مبتنی بر پذیرش و تعهد
به کلینیک فوق تخصصی چشم نوردیدگان کرج در فاصله
از بررسی مبلغ  2.150.000ریال به شماره حساب 500049775
میتواند تنیدگی ادراک شده مثبت را افزایش و تنیدگی
پاییز و زمستان سال  1394تا بهار  1395مراجعه نموده
بانک کشاورزی همدان شعبه شهید نفیسی بنام این اتحادیه واریز
ادراک شده منفی را در بیماران قلبی-عروقی کاهش دهد.فرمائید .بودند .در این پژوهش  28نفر از افراد سالمندی را که زیر

وسرل و همکاران ( )2011به بررسی اثربخشی درمان
(فردی) مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی  7سالمند مبتال
به اختالل اضطراب منتشر پرداختند و انجام مداخله مذکور
سبب کاهش نگرانی و افسردگی در افراد سالمند گردید.
دویسون ،اپینگاستال ،رونسی و اوکانر ( )2016به بررسی
اثربخشی یک مداخله درمانی بر اساس پذیرش و تعهد
درمانی برای بهبود نشانههای افسردگی و اضطراب در افراد
مسن ساکن در مراکز مراقبت بلندمدت پرداختند .در این
پژوهش چهل و یک نفر از ساکنان بین  63تا  97سال
شرکت کردند .برای این افراد  12جلسه مداخله درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا شد و بعد از آن یک پیگیری
سه ماهه نیز انجام گرفت .نتایج نشان داد که افسردگی این
گروه بعد از مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور
قابل مالحظهای پایینتر آمده است .جستجوی نویسندگان
پژوهش حاضر در پایگاههای اینترنتی یافتههایی متناقض یا
بیاثر از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مورد مشکالت
اضطرابی و افسردگی را نشان نداد .یافتههای این پژوهش-
ها حاکی از کارایی این شیوه نوظهور درمان شناختیرفتاری
بود .در زمینه بررسی سالمتروان و عملکرد شناختی در
سالمندان مبتال به بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن در
بین سالمندان خألهای پژوهشی زیادی وجود دارد و
تحقیق خاصی در این زمینه صورت نگرفته است .بنابراین و
با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش در پی پاسخ به این
دو سؤال است که ( )1آیا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
سالمتروان در سالمندان مبتال به بیماری تخریب ماکوال
وابسته به سن تأثیرگذار است؟ و ( )2آیا درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر عملکرد شناختی در سالمندان مبتال به
بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن تأثیرگذار است؟

نظر چشمپزشک (حاضر در کلینیک نوردیدگان کرج) معاینه
و مبتال به بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن تشخیص
داده شدند ،به صورت نمونهگیری غیر احتمالی (نمونهگیری
در دسترس) انتخاب و بر اساس نقطه برش در پرسشنامه
سالمتروان و پرسشنامه عملکرد شناختی و مالکهای
ورود و خروج در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
مالکهای ورود به این پژوهش شامل ( )1سن  60سال و
باالتر )2( ،ابتال به بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن از
نوع خشک یا مرطوب )3( ،گذشت حداقل  5سال از ابتال
به این بیماری ( )4نمره باالتر از  6در مقیاس سالمتروان
و  23یا  24در عملکرد شناختی )5( ،عدم وجود افسردگی
شدید و احتمال خطر خودکشی ،و ( )6عدم اختالالت
عصبشناختی شدید میشد و مالک خروج از پژوهش
عبارت از عدم تمایل به ادامه درمان بود.
ابزار
پرسشنامه سالمتروان گلدبرگ .1این آزمون 28
سؤال دارد که چهار زیرمقیاس را در بر میگیرد .زیرمقیاس
اول شامل موادی درباره احساس افراد نسبت به وضع
سالمت خود و احساس خستگی آنها است و نشانههای
بدنی را در بر میگیرد .سؤاالت  1تا  7مربوط به این
زیرمقیاس است .زیرمقیاس دوم شامل مواردی است که با
اضطراب و بیخوابی مرتبط هستند که سؤاالت  8تا  14را
در بر میگیرد .زیرمقیاس سوم گستره توانایی افراد را در
مقابله با خواستههای حرفهای و مسائل زندگی روزمره
میسنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با
موقعیتهای متداول زندگی آشکار میکند .سؤاالت  15تا
 21مربوط به این زیرمقیاس است .و باالخره چهارمین

)Goldberg's General Health Questionnaire (GHQ-28

1
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زیرمقیاس دربرگیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و
گرایش به خودکشی مرتبط هستند که سؤاالت  22تا  28را
در بر میگیرد .سیستم نمرهگذاری سؤاالت از صفر تا  3را
در بر میگیرد .نمره هر فرد در هر زیرمقیاس از صفر تا 21
متغیر است .نمره صفر تا  7نشانه وضع وخیم پاسخگو
است 7 .تا  14وضعیت در آستانه بیماری را نشان میدهد و
نمره  14تا  21نشانگر وضع سالمتی پاسخگو است .نمره
کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیرمقیاس بهدست
میآید .فردی که در مجموع از چهار زیرمقیاس ،نمره صفر
تا  28دریافت کند وضعیت وخیمی دارد .نمره  28تا 56
وضعیت در آستانه بیماری پاسخگو را نشان میدهد و
فردی که نمره  56تا  84را کسب کند از وضعیت سالمتی
خوبی برخوردار است .پایایی این پرسشنامه با سه روش
دوباره سنجی ،تنصیفی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که
به ترتیب ،ضرایب پایایی  0/93 ،0/70و  0/90حاصل
گردید .همچنین برای مطالعه روایی پرسشنامه مزبور از
روش همبستگی خرده آزمونهای این پرسشنامه با نمره
کل و تحلیل عوامل استفاده کرد .ضرایب همبستگی بین
زیرمقیاسهای این پرسشنامه با نمرة کل در حد
رضایتبخش و بین  0/72و  0/87متغیر بود .نتیجة تحلیل
عوامل بیانگر وجود عوامل افسردگی ،اضطراب ،اختالل در
کارکرد اجتماعی و عالئم جسمانی در این پرسشنامه بود
که در مجموع بیش از  50درصد واریانس کل آزمون را
تبیین مینمودند (تقوی .)1380 ،نقطه برش  6با روش
سنتی و نقطه برش  23با روش لیکرتی برای این
پرسشنامه گزارش شده است.
پرسشنامه عملکرد شناختی .این پرسشنامه از
متداولترین ابزار غربالگری اختالالت شناختی در سطح
جهان است که اطالعاتی را در مورد اینکه قابلیتهای
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شناختی فرد طبیعی است یا دارای اختالالت شناختی است
را فراهم میکند .این آزمون توسط فولستاین ،فولستاین و
مکهوق ( )1975ساخته و پایایی این تست به روش
بازآزمایی بعد از  24ساعت توسط فولستاین ارزیابی شد و
ضریب همبستگی آن  0/88محاسبه گردید .این
پرسشنامه برای بررسی عملکرد سالمت شناختی
سالمندان استفاده میشود و اطالعاتی در مورد جهتیابی
«ثبت اطالعات» توجه و محاسبه «یادآوری» طراحی
حاصل مینماید .حداکثر نمره این آزمون  30است .نمره
بین  24-30سالمت شناختی و نمرات  23یا پایینتر
نشاندهنده اختالل شناختی است .تعداد سؤاالت این
آزمون  19سؤال و دارای  30نمره است .زیرمقیاس حافظه
و جهتیابی که سؤاالت  1تا  10را شامل میشود (10
نمره) .زیرمقیاس ثبت اطالعات که سؤال  11را شامل
میشود ( 3نمره) .زیرمقیاس توجه و محاسبه که شامل
سؤال  12است ( 5نمره) .زیرمقیاس یادآوری که سؤال 13
را در بر میگیرد ( 3نمره) و زیرمقیاس ارزیابی تواناییهای
زبان و فهم که شامل سؤاالت 14تا  19میباشد ( 9نمره).
در تحقیق فروغان ،جعفری ،شیرینبیان ،فراهانی و رهگذر
( )1385روایی معاینه مختصر وضعیت شناختی به روش
مالکی همزمان نشان داد که این آزمون از روایی کافی
برخوردار است .عالوه بر آن ،محاسبه پایایی آن با دو روش
تعیین آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن نیز کامالً رضایت-
بخش بود .مطالعه مقدماتی انجام شده در ایران نیز روایی و
پایایی را رضایتبخش گزارش کردهاند (فروغان و همکاران،
 .)1385نقطه برش مرسوم در این پرسشنامه  23و 24
است.
پروتکل درمانی .برنامه مداخله بر مبنای درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد (مبتنی بر الگوی باند و هیز.)2011 ،

جدول 1
پرتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (باند و هیز)2011 ،
خالصه محتوای جلسات
جلسه
آشنایی اعضا با درمانگر و یکدیگر ،شرح قوانین گروه ،آشنایی و توصیف کلی از رویکرد درمانی ،تکلیف خانگی ،فهرست
اول نمودن  3تا  5نمونه از مهمترین مشکالتی که بیماران در زندگی با آن مواجه هستند( .اضطراب ،افسردگی و احساس ناتوانی
در انجام کارها)
بررسی تکلیف جلسه قبل ،سنجش مشکالت بیماران از نگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استخراج تجربه اجتناب،
دوم
آمیختگی و ارزش خود .تکلیف خانگی :تهیه فهرستی از مزایا و معایب و شیوههای کنترل مشکالت
بررسی تکلیف جلسه قبل ،تصریح ناکارآمدی کنترل رویدادهای منفی با استفاده از استعارهها و آموزش تمایل نسبت به
سوم
هیجانات و تجارب منفی .تکلیف خانگی :ثبت مواردی که بیماران موفق به کنار گذاشتن شیوههای ناکارآمد کنترلشدهاند.
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به پیوست مدارک مربوط به هزینه های
با سالم واحترام
اتخاذ رئوف
مهندس
فنجانآقای
هماهنگی با
تجارب که
متفرقهازبذر کلزا
یان مشاهده افکار
موضع
بد) و
پسیاز(استعاره
شخص
بررسی تکلیف جلسه قبل ،آموزش جدا کردن ارزیابیها
چهارم
اند .پس
است
خواهشمند
گردد
ی
م
ارسال
بحضورتان
است
شده
پرداخت
بدون قضاوت .تکلیف خانگی :ثبت مواردی که بیماران موفق به مشاهده و عدم ارزیابی تجارب و هیجانات شده
500049775
بررسی
آموزش فنون
حساب شطرنج) و
شماره صفحه
ریال به(استعاره
2.150.000زمینه
مبلغخود بهعنوان
گرفتن
بررسی تکلیف جلسه قبل ،ارتباط بازمان حال و درازنظر
پنجم
یه واریز
ذهنبنام ا
یسی
استفادهشهازید نف
همدانبا شعبه
کشاورزی
ذهن آگاهی .تکلیف خانگی :ثبت مواردی که بیمارانبانک
اتحاداند
آگاهینی شده
فنون
نظاره افکار
قادر به
فرمائبید.
یماران و سنجش ارزشها بر مبنای میزان اهمیت آنها .تکلیف خانگی:
بررسی تکلیف جلسه قبل ،شناسایی ارزشهای زندگی
ششم
به پیوست مدارک مربوط به هزینه های
ها .سالم واحترام
تهیه فهرستی از موانع پیش روی در تحقق ارزش با
مهندس
هماهنگی
که بهپس
موانعکلزا
متفرقه بذر
یانتعهد نسبت به
رئوفی
یزی برا
استعارهباهاآقاویبرنامهر
کارگازیری
ضمن
بررسی تکلیف جلسه قبل ،ارائه راهکارهای عملی در رفع
هفتم
جلسات شده است بحضورتان ارسال می گردد خواهشمند است پس
پیگیری ارزشها و اندیشیدن پیرامون دستاوردهای پرداخت
500049775
شماره وحساب
 2.150.000ریال
درخواست ازبررسی
از
باقی زندگی.
برنامهشان برای
دستاوردهابهاز گروه
مبلغی توضیح
اعضا برا
هشتم جمعبندی مفاهیم بررسی شده در جلسات،
بانک کشاورزی همدان شعبه شهید نفیسی بنام این اتحادیه واریز
روشاجرا
فرمائید.

پس از جلب رضایت شرکتکنندگان در کلینیک چشم-
پزشکی فوق تخصصی نوردیدگان البرز و بیان اهداف
تحقیق ،پرسشنامهها در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت
و به آنها اطمینان داده شد که پاسخهایشان محرمانه باقی
خواهد ماند .پس از مشخص شدن شرکتکنندگان بر
اساس مالکهای ورود به مطالعه ،برنامه مداخله بر مبنای
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (مبتنی بر الگوی باند و
هیز )2011 ،در طی  8جلسه  120دقیقهای بهصورت
مشاوره گروهی انجام شد و دادههای پژوهش به کمک
تحلیل واریانس چند متغیره با اندازهگیریهای مکرر و با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها
جهت آزمون فرضیههای این پژوهش از روش تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .قبل از آزمون

تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،مفروضههای آن
بررسی شدند .به منظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از
آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد که با توجه به این که
سطح معناداری این آزمون در متغیرهای پژوهش حاضر
معنادار نبود ،بنابراین میتوان گفت دادههای پژوهش حاضر
توزیعی نرمال داشتند .نتایج آزمون لوین نیز معنادار نبود که
نشان از برقرار مفروضه همگنی واریانسها بود .در ادامه
سطوح معناداری حاصل از آزمون کرویت موشلی در مورد
عملکرد شناختی (کمتر از میزان  )0/05به دست آمد.
بنابراین میتوان گفت که همگنی کوواریانسها در مورد
عملکرد شناختی رعایت نشده است و به دلیل رعایت نشدن
مفروضه فرض کرویت ،در خروجی تحلیل واریانس چند
متغیری با اندازهگیری مکرر ،نتایج آزمون گرینهاوسگیزر
ارائه میگردد .در جدول  2نتایج حاصل از آزمون واریانس
چند متغیری با اندازهگیری مکرر ارائه گردیده است.

جدول 2
آزمون تحلیلواریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر برای اثرات بینگروهی و تعامل متغیر سالمت عمومی و زیرمقیاسها
P
مجذور اتا
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
تأثیر بین گروهی
F
0/35
0/0001 13/7
136/01
1/36
184/77
سالمت عمومی
0/40
0/0001 17/64
175/13
1/36
237/93
سالمت عمومی و گروه
0/19
0/009 6/27
9/57
1/47
14/02
نشانه جسمانی
0/32
0/0001 12/15
18/54
1/47
27/17
نشانه جسمانی و گروه
0/19
0/01
6/08
21/27
1/32
28/17
اضطراب
0/26
0/002 9/19
32/20
1/32
42/64
اضطراب و گروه
0/16
0/02
4/93
4/17
1/37
5/74
کارکرد اجتماعی
0/04
0/31
1/16
0/99
1/37
1/36
کارکرد اجتماعی و گروه
0/23
0/003 7/73
3/33
1/48
4/95
افسردگی
0/28
0/001 9/95
4/29
1/48
6/38
افسردگی و گروه
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مشاهده نشد .این نتایج بیانگر اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر سالمت عمومی و زیرمقیاسهای
نشانههای جسمانی ،اضطراب و افسردگی است .میزان تأثیر
یا تفاوت (مجذور اتا) و توان آماری هرکدام از متغیرها در
جدول  2ارائه گردیده است .بهمنظور مشخص نمودن اینکه
هر کدام از متغیرها در کدام مرحله آزمون با هم تفاوت
معنیدار دارند ،از آزمون تعقیبی ( )LSDبا رعایت شرط
همگنی واریانسها استفاده شده است .این آزمون به منظور
مقایسه دو به دو میانگینها انجام میشود که نتایج آن در
جدول شماره  4نشان داده شده است.

همانطور که جدول  2نشان میدهد ،بین نمرههای
عامل (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) در میزان سالمت
عمومی و زیرمقیاسهای نشانههای جسمانی و افسردگی
در سطح  p≤0/01و همچنین اضطراب ،کارکرد اجتماعی
در سطح  p≤0/05تفاوت معناداری به دست آمده است .در
بررسی تعامل بین مراحل آزمون و گروهها ،نتایج نشان داد
که بین نمرههای عامل (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری)
و گروهها در میزان سالمت عمومی ،نشانههای جسمانی،
اضطراب و افسردگی تعامل معناداری مشاهده شد
( ،)p≤0/01اما در مورد کارکرد اجتماعی تعامل معناداری

جدول 3
واریانس چندمتغیری با اندازهگیری مکرر سالمتعمومی و زیرمقیاسهای آن در مقایسه دوبهدو مراحل آزمون در گروه آزمایش
مراحل
پسآزمون-پیگیری
پیشآزمون-پیگیری
پیشآزمون-پسآزمون
تفاوت میانگین سطحمعنیداری تفاوت میانگین سطحمعنیداری تفاوت میانگین سطحمعنیداری
متغیر
0/38
-0/57
0/004
2/82
0/0001
3/39
سالمت عمومی
0/37
-0/25
0/052
0/71
0/0001
0/96
نشانه جسمانی
0/53
-0/21
0/04
1/11
0/0001
1/32
اضطراب
افسردگی

0/57

0/003

بر اساس نتایج جدول  ،3بین میانگین نمرات سالمت
عمومی ،نشانههای جسمانی ،اضطراب و افسردگی در
مقایسه مراحل پیشآزمون-پسآزمون تفاوت معناداری
وجود دارد ( .)p≤0/01همچنین بین میانگین نمرات
سالمتعمومی ( )p≤0/01و زیرمقیاسهای اضطراب و
افسردگی ( )p≤0/05در مقایسه مراحل پیشآزمون-
پیگیری تفاوت معناداری به دست آمد؛ اما تفاوت معناداری
در مورد نشانههای جسمانی مشاهده نشد .به طورکلی نتایج
نشان داد که میزان مشکالت سالمت عمومی و
زیرمقیاسهای اضطراب و افسردگی بهطور معناداری
کاهش پیدا کرده است و این کاهش به مرور زمان پایدار

0/43

0/02

-0/14

0/15

نیز مانده است؛ اما کاهش معنادار نشانههای جسمانی با
گذشت زمان پایدار نمانده است .همانطور که در جدول 4
نشان میدهد ،بین نمرههای عامل (پیشآزمون ،پسآزمون
و پیگیری) در میزان عملکرد شناختی تفاوت معناداری
مشاهده نشد ( .)p≤0/05همچنین در بررسی تعامل بین
مراحل آزمون و گروهها ،نتایج نشان داد که بین نمرههای
عامل (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) و گروهها در
میزان عملکرد شناختی تعامل معناداری مشاهده نشد
( .)p≤0/05این نتایج بیانگر اثربخش نبودن درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر عملکرد شناختی در مبتالیان به
تخریب ماکوال وابسته به سن است.

جدول4
نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازهگیری مکرر برای اثرات بین گروهی و تعامل متغیر عملکرد شناختی
 Pمجذور اتا
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
تأثیر بین گروهی
F
0/08 0/15 2/12
5/11
1/39
7/14
عملکرد شناختی
0/06 0/19 1/72
4/16
1/39
5/81
عملکرد شناختی و گروه
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میانگین نمرات سالمت عمومی

به پیوست مدارک مربوط به هزینه های
با سالم واحترام
یانو کنترل نشان
آزمایش
ی گروه
آزمون بادرآقادو
مرحله
نمودار 1وضعیت میانگین نمرات سالمت عمومی کل رامتفرقه بذر راکلزادرکهسه
مهندس رئوف
هماهنگی
پس از
دهد.بحضورتان ارسال می گردد خواهشمند است پس
در سه مرحله آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل نشانپرداخت شدهمیاست
میدهد و نمودار وضعیت میانگین نمرات عملکرد شناختیاز بررسی مبلغ  2.150.000ریال به شماره حساب 500049775
بانک کشاورزی همدان شعبه شهید نفیسی بنام این اتحادیه واریز
فرمائید.
35.5
به پیوست مدارک مربوط به هزینه های
با سالم واحترام
33
متفرقه بذر کلزا که پس از هماهنگی با آقای مهندس رئوفیان
30.5
خواهشمند است پس
پرداخت شده است بحضورتان ارسال می گردد
حساب 500049775
از بررسی مبلغ  2.150.000ریال به شماره 28
آزمایش
25.5ین اتحادیه واریز
بانک کشاورزی همدان شعبه شهید نفیسی بنام ا
کنترل
فرمائید.
23
20.5
پیگیری

پس آزمون

پیش آزمون

مراحل آزمون

شکل  .1میانگین نمرات سالمت عمومی کل در سه مرحله آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل

25
آزمایش

24

کنترل

23
22
21
پیگیری

پس آزمون

میانگین نمرات عملکرد شناختی

26

پیش آزمون

مراحل آزمون

شکل  .2میانگین نمرات عملکرد شناختی در سه مرحله آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر سالمتروان و عملکرد شناختی در
سالمندان مبتال به بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن
پرداخته شد .سالمتروان قدرت آرام زیستن با خود و
دیگران است .قدرت تصمیمگیری در بحرانها و مقابله با
فشارهای روانی است .شخص سالم از کار و زندگی احساس
رضایت میکند و از وقت خود استفاده مفید میکند و با
دیگران تفاهم دارد و برای احساس و عواطف مردم اهمیت
قائل بوده و آنها را محترم میشمارد .چنین فردی میتواند
دوست بدارد و محبت بپذیرد ،حقایق را قبول کرده و خود را

با آنها وفق دهد و با اجتماع سازش کند .فرد سالم احساس
میکند راحت است و میتواند با خودش زندگی کند.
محرومیتها و استعدادهای خود را میشناسد ،کمبودهای
خود را میپذیرد بر احساسات خود تسلط دارد و معیارهای
جامعهای را که در آن زندگی میکند زیر پا نمیگذارد .معیار
دیگر سالمتروان چگونگی روابط فرد با اطرافیانش است.
شخص سالم خود را با نامالیمات تطبیق داده از راه
سازگاری به عرصه زندگی وارد میشود و اهداف واقعگرا را
برای خود در نظر میگیرد و برای دستیابی به آنها اقدام
میکند (میالنیفر .)1376 ،در رویکرد پذیرش و تعهد هدف
از تأکید بسیار بر تمایل افراد به تجربههای درونی این بود
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که به آنها کمک شود تا افکار آزاردهندهشان را فقط به
عنوان یک فکر تجربه کنند و از ماهیت ناکارآمد فعلیشان
آگاه شوند و بهجای پاسخ به آن ،انجام آنچه در زندگی
برایشان مهم است و در راستای ارزشهایشان است بپردازند.
مراجعان با جایگزین کردن «خود بهعنوان زمینه» توانستند
رویدادهای درونی ناخوشایند را در زمان حال بهسادگی
تجربه کنند و قادر به جدا کردن خود از واکنشها ،خاطرات
و افکار ناخوشایند شوند در واقع هدف افزایش انعطافپذیری
روانشناختی این افراد بود .این رویکرد همانطور که نتایج
آماری نشان داد منجر به کاهش معناداری در مؤلفههای
سالمتروان یعنی نشانههای جسمانی ،افسردگی و اضطراب
و افزایش سالمت عمومی این بیماران شد .با استفاده از این
درمان بهخوبی میتوان مشکالت روانشناختی از جمله
افسردگی و اضطراب آنها را کاهش داد .نتیجه پژوهش با
نتایج پژوهشهای وسرل و همکاران ( ،)2011دویسون و
همکاران ( ،)2016و اسکات ،دالی ،یو ،و مککراکن ()2016
همخوانی دارد.
با توجه به نمرات ،این سؤال که آیا درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد در عملکرد شناختی سالمندان مبتال به
بیماری تخریب ماکوال وابسته به سن تأثیرگذار است تأیید
نمیگردد .در پژوهش حاضر مداخله درمان مبتال به پذیرش
و تعهد تأثیری بر عملکرد شناختی سالمندان نداشت نکته
حائز اهمیت این است که با توجه به یافتههای پژوهش
هربرت ،برایان و اسیپگل هالتر ( )1999که بر روی گروهی
از سالمندان انجام شد نشان دادند که میزان ناتوانی در
فعالیت ،رابطه معکوس با میزان عملکردهای شناختی و
خلقی سالمندان دارد و این مطلب نشان میدهد که عملکرد
شناختی مؤلفهای است که بعد جسمانی و فیزیکی افراد در
آن بسیار مهم است و کهولت سن سبب ضعف آن میشود و
این خود میتواند دلیلی بر اثربخش نبودن این درمان بر
متغیر ذکر شده باشد .به زعم نگارنده اگر درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد را با رویکردهای دیگر همچون درمان مبتنی
بر شفقت و درمان شناختی-رفتاری غنی سازیم بر متغیر
مذکور تأثیرگذارتر باشد .البته در این زمینه نیاز به
پژوهشهای بیشتری میباشد .پژوهش ویتینگ ،دیانی،
کیاروچی و مکلود ( )2014بر روی ارتباط انعطافپذیری
روانی (که از پیامدهای رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد است) با انعطافپذیری شناختی در افراد آسیب مغزی
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اکتسابی انجام گرفت و نتایج نشان حاکی از آن بود که
مقداری همپوشانی بین سازههای انعطافپذیری شناختی با
انعطافپذیری روانی وجود دارد ولی لزوماً نباید فرد از لحاظ
شناختی انعطافپذیر باشد تا انعطافپذیر روانی نیز به حساب
آید اما این امر میتواند کمک کننده باشد.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش شامل کمبود
پژوهشهای انجامشده در زمینه این مطالعه؛ بیسواد بودن
برخی از اعضای نمونه و احتمال عدم درک صحیح
پرسشنامهها و تحت تأثیر قرار دادن نتایج پژوهش؛ دشوار
بودن انتساب نمونه و هزینه و زمانبر بودن آن (زمان حدود
یک سال)؛ انجام پژوهش در یک کلینیک در کرج و اشکال
در تعمیم نتایج آن به سایر مناطق میشوند .در قسمت
پیشنهادات ،با توجه به اینکه این پژوهش در کلینیک فوق
تخصصی چشمپزشکی نوردیدگان کرج انجام شد ،میتواند
در سطح وسیعتری انجام گیرد تا نتایج آن قابلتعمیم به
سایر مناطق و استانها باشد .همچنین پیشنهاد میشود
آموزش مؤثرتر در امر انتقال روش مداخله درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد در برخورد با اعضای کمسواد و بیسواد انجام
گیرد و عالوه بر پرسشنامه از مصاحبه نیز استفاده گردد.
سپاسگزاری :بدینوسیله از کلیه شرکتکنندگان در این
مطالعه و همچنین اساتید محترم کمال تشکر و قدردانی
میشود.
منابع
اشترنخعی ،پ .)1387( .خالصه چشمپزشکی ووگان .تهران:
طیب.

اشمیت ،ر ،.و تیموث ،.ل .)1387( .کنترل و یادگیری حرکتی با
تأکید بر رفتار (ترجمه :ا .فرخی ،ع .بهرام و ح .خلجی).
تهران :نرسی( .تاریخ انتشار به زبان اصلی)1999 ،

تقوی ،م .)1380( ،.بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه
سالمت عمومی .مجلة روانشناسی.381-398 ،20 ،

دهقان،ن .)1385( ،.ارتباط بین مهارتهای اجتماعی و
سالمتذهنی با برنامه آموزشی در دانش آموزان یزد
(پایان نامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه عالمه طباطبایی،
تهران.
رحمانی ،م .)1392( ،.تأثیر تمرینات پیالتس بر بهبود برخی از
فاکتورهای شناختی ،تعادل و کیفیت زندگی سالمندان مرد
غیرفعال شهر کرمانشاه (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه
رازی ،کرمانشاه.
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