
اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی و شدت بیماری 
 مبتالیان به پارکینسون

 2، اصغر آقایی1فریماه افشار زاده

 چکیده

رضایت از  میزان بر این پژوهش با هدف اصلی تعیین اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 
پس  -سون انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی به صورت پیش آزمون زندگی و میزان عالئم مبتالیان به پارکین

مبتالء به کلیه بیماران بود. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق   آزمون و آزمون پیگیری در گروه آزمایش و گواه
در سال اصفهان  شهر مغز و اعصاب تخصصی هایبیمارستانکلینیک ها و از مراجعه کنندگان به پارکینسون 

نفر گروه آزمایش و 91نفر شامل  33را شامل می گردید. شیوه نمونه گیری هدفمند بود که نهایتاً تعداد  9314
پرسشنامه  -9 ؛ ابزار گردآوری اطالعات  عبارت بودند از نفر گروه کنترل برای نمونه نهایی انتخاب شدند.91

بندی بیماری پارکینسون)کوتی و مقیاس درجه  -2( و9191)داینر و همکاران، (SWLS)از زندگی   رضایت
جلسه قرار گرفت. 9در  ACT (. گروه آزمایش تحت مداخله  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد2393همکاران،

داده های حاصل با استفاده آمار توصیفی میانگین و انحراف معیارداده ها توصیف و روش آماری تحلیل واریانس 
، بر افزایش رضایت از ACT شان داد؛ مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهدبا اندازه های مکرر تحلیل شد و نتایج ن

(. اما این مداخله بر میزان عالئم بیماری پارکینسون مؤثر p<0.01زندگی  مبتالیان به پارکینسون مؤثر بود)
روش موثری برای بهبود رضایت  ACT (. بنابرآن به نظر می رسد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدp>0.05نبود)

 از زندگی  مبتالیان به پارکینسون باشد که می تواند در بهبود ویژگیهای شناختی این بیماران نقش داشته باشد.

 روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، رضایت از زندگی و پارکینسون :کلیدواژه

 مقدمه

کتی می شود. بیماری پارکینسون حرکات افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و سبب ایجاد اختالالت حر
یا کندی حرکت و  5، برادی کینزی4، سفتی3بارزترین عالئم حرکتی در شروع بیماری عبارتند از لرزش یا ترمور

. سایر عالئم و نشانه های حرکتی شناخته شده، منجر به اختالل در 6اختالل در راه رفتن یا عدم تعادل وضعیتی
حرکات سریع به این سو و آن سو در گام برداشتن و - 7گام برداشتن و ایستادن )مانند شتابزدگی غیرارادی

(. اختالل در تکلم و بلع )روسل، 8002وضعیت خم شده به سمت جلو در هنگام راه رفتن( )جانکوویک، 
می شوند؛ اگر چه دامنه  1؛ و ریز شدن دست خط9(؛ ماسکه شدن صورت8000، 8سیوسی، کانر و اسخالرت
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تر از این نیز باشد. عالئم غیرحرکتی شامل اختالل عملکرد اتونومیک،  مشکالت حرکتی ممکن است حتی وسیع
روانی )خلق، شناخت، رفتار یا تغییرات فکری( و مشکالت حسی و خواب می باشد  -مشکالت عصبی

درصد هزار نفر است که این  8شیوع پارکینسون در جمعیت عمومی ایران (.  همچنین 8002، 2)جانکوویک
برابر( افزایش می یابد. بر همین اساس و با احتساب جمعیت  00در هزار نفر ) 8سال به  56ی میزان در افراد باال

هزار نفر بیمار مبتال  050تا  060، پیش بینی می شود بین 0970میلیون نفری کشور در سال  96097557
های اروپایی در (.شیوع این بیماری در میان کشور8008، 3به پارکینسون در کشور وجود داشته باشد )شهیدی

درصد( گزارش شده است )لیندگرین، ون  86/0تا  0/0مورد در هر صد هزار نفر ) 869تا  002حدود 
 0(. پارکینسون در میان سالمندان بسیار شایع بوده و شیوع آن از 8006، 4کمپنهوسن، اسپوتک، سیبرت و دول

، 5افزایش پیدا می کند )دی لو و برتلر سال 20درصد در افراد باالی  9سال به 50درصد در افراد بیش از 
)بدون هیچ علت شناخته شده( به پارکینسون مبتال می  6اکثر این بیماران به نوع ایدیوپاتیکهمچنین (. 8005

شایع بعد از بیماری آلزایمر است. میانگین سن شروع این  7شوند. بیماری پارکینسون دومین اختالل نورودژنراتیو
درصد موارد که به عنوان پارکینسون با شروع در دوره جوانی اطالق  00تا  6، اگرچه در سالگی است 50بیماری 

 (. 8009، 8سالگی آغاز می گردد )سامی، نوتچی، رانسونبر60تا  80می شود، در سنین 
 بیماران این زندگی روی کیفیت را تاثیر بیشترین شناختی واختالل ثبات وضعیتی عدم ناتوانی، افسردگی،

 مبتال به افراد (. 10،0776،پتو ، جنکینسون ، فیتزپاتریک و گرین هال 0779،  9جنکینسون و فیتزپاتریکدارد )

 پیشرفت به موازات که کنند می تجربه را فراوانی اجتماعی عالیم روانی ، فیزیکی تظاهرات بر عالوه اختالل این

 8000، 11دهد)هریسون ،پرستون و بلوت   یم قرار تاثیر تحت را ها آن کیفیت زندگی شود و می نمایان بیماری
 مختلف اجتماعی، سطوح در پارکینسون مهم اثرات به با توجه (.8000،پتو ،جنکینسون و فیتزپاتریک ،

و شرایط کیفی زندگی آنها از اهمیت قابل  بیماران ذهنی درك فهمیدن بهتر م ولز و نیز هیجانی عملکردی،
( در 8002) 13( ، ویسر و ون رودن 8002)12(. چو0779پاتریک ، توجهی برخوردار است)جنکینسون و فیتز

نتایج تحقیقات خود بر کاهش کیفیت زندگی و ابعاد آن و سطح سالمت روانی بیماران پارکینسون تأکید داشتند. 
(  نیز در مطالعاتی جداگانه به پیش بینی کیفیت 8002) 15( و  فورسا و الرسن8007)14همچنین رو و کیم 

بعد از ابتالء به پارکینسون پرداخته و آسیب های روانی ناشی از آن را که می تواند رضایت مندی زندگی فرد 
 کلی زندگی را کاهش دهد ، مورد بررسی قرار دادند.

شدن مهمترین نیاز ها ، اهداف  و آرزوها اشاره دارد .  هبه ارزیابی ذهنی از میزان براورد  رضایت از زندگی
  ددر زمینه های ارزشمند زندگی داشته باش  دو آنچه می خواه فرد داردك فاصله بین آنچه و ادرا بنابراین تصور

16الرسون اید ، )تعیین کننده ی سطح رضایت یا نارضایتی از زندگی می باشد 
تواند به عنوان  می و (8002

کپارچه در مورد های زندگی در مقطع خاصی از زمان یا به عنوان یک قضاوت ی قضاوت فرد در مورد همة حیطه
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کند  در حقیقت، رضایت از زندگی این مسائل را منعکس می(.1،8000)میرززندگی شخص از بدو تولد تعریف شود
اند و تا چه اندازه انواع دیگر اهداف، به عنوان اهداف قابل دسترسی  که تا چه اندازه نیازهای اساسی بر آورده شده

کنند، ارضای نیازهای اساسی، بیشتر  شرایط کمتر پیشرفته زندگی میباشند. درحالی که، برای افرادی که در  می
 (.8000.،2و نیستیکو )کامینزگیرد مورد توجه قرار می

زندگی و ابعاد آن و  ( در نتایج تحقیقات خود بر کاهش کیفیت8002) 4( ، ویسر و ون رودن 8002)3چو
( در مطالعاتشان  به پیش 8007)5رو و کیم همچنین سطح سالمت روانی بیماران پارکینسون تأکید داشتند. 

بینی کیفیت زندگی فرد بعد از ابتالء به پارکینسون پرداخته و آسیب های روانی ناشی از آن را که می تواند 
در مطالعه ای نشان  نیز (8007) 6فریدمنسی قرار دادند. رضایت مندی کلی زندگی را کاهش دهد ، مورد برر

دادند خستگی ناشی از بیماری پارکینسون بر عملکرد شغلی و رضایت زندگی بیماران نقش معنی داری 
( در تحقیقی جامع نشان دادند خستگی و بی حالی از 8009) 7دارد.زنزوال ،ماسی ،دماری ،دفازیو ،لیور و المبرتی

 ایج عمده بیماری پارکینسون می باشد که می تواند بر زندگی فرد موثر باشد.عالئم مهم و نت
با توجه به آنچه ذکر شد و وجود جنبه های روانی عالوه بر جنبه های جسمانی بیماری پارکینسون می 

ضر توان برای بهبود شرایط درمانی از روان درمانی نیز بهره برد،که یکی از روش های درمانی مطرح در حال حا
یکی از رفتار درمانی های   (ACT) 8درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می باشد.

مبتنی بر توجه آگاهی  است که اثر بخشی آن برای درمان طیف گسترده ای از وضعیت های بالینی معلوم شده 
که افکار و احساساتش را بپذیرد و آموزد  . درمان از طریق پذیرش و تعهد به مراجع می)9،0729هیز(است

و  ،ماسودا ،بوند هیز،لوما(اش انتخاب کند و اقدام متعهدانه انجام دهد ای برای زندگی راههای تازه
ای است که فکر در آن رخ می دهد درست برعکس  .همچنین این درمان به دنبال تغییر زمینه)10،8005لیلیس

حتوای فکر و با برچسب زدن برخی از افکار به عنوان افکار نادرست رفتاری با تاکید بر اصالح م–درمان شناختی 
به دنبال آن است که به  ACT(.در حقیقت 8002و ناکار آمد، میل به بازداری آن ها را زیاد می کند )هیز ،

مراجع بیاموزد چگونه از محتوای فکر بگسلد، چگونه برای رهایی از آن تالش نکند، به داستان زندگی خود 
ها این که  ی این د ، به جای گذشته و آینده ی مفهوم سازی شده در زمان حال زندگی کند و حاصل همهنچسب
از  ACT درك اولیه( .8000ها معتقد باشد )هیز و استروسال، ها و اهدافش را شناسایی کرده و به آن ارزش

ختالالت روانی به علت انعطاف فرایند اصلی بود. در واقع بر اساس این دیدگاه ریشه ا 5مشکالت انسان شامل 
تالش بیمار در )فرایند می باشد: اجتناب از تجارب 5ناپذیری روان شناختی است که این انعطاف ناپذیری حاصل 

تجربه افکار )، هم جوشی شناختی (.(8000، 11)زتل، رانیز و هیز جهت کنترل، جایگزینی یا فرار از وقایع درونی
موجب )، فقدان ارزش ها (8005( )هریس،به واکنش نشان دادن به آنهابه عنوان حقایق واقعی و تمایل 

( )هریس و می کند   را دچار انعطاف ناپذیری روان شناختی فردمحدودیت انتخاب و اراده می شود و 
پیوسته به دنبال شواهدی )، عدم حضور در زمان حال، وابستگی به خود مفهوم سازی شده(8005همکاران،
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حرکت )دشواری در و فقدان تعهد (8000  ،1و فرمن  هربرت( )ان سازگار باشدشان از خودشکه با درك ند هست
  (.8005)بایر ،  (های زندگی در جهت ارزش

( در تحقیقی نشان دادند که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش سازگاری 8009و همکاران) 2ویان
(در تحقیقی نشان 8002) 3ولز و مک کراکنهمچنین ت.درد و مشکالت ناشی از بیماری های جسمانی موثر اس

دادند مداخالت مبتنی بر پذیرش در درمان و بهبودی عالئم بیماری های مزمن به طور معنی داری موثر 
بیماری های مزمن پزشکی با گروهی از مشکالت روان شناختی ( نشان دادند 8009 )4جونز و همکاراناست.

برای این مشکالت به  هایی چون روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانیهمراه هستند که تأثیرات روان 
 طور متوسط ثابت شده است. 

با توجه به جدید بودن این روش درمانی، بررسی اثربخشی آن بر اختالالت روانی مختلف خاصه در بیماری 
، تحولی ایجاد ها آنبهبود شرایط  تواند در روان درمانی این اختالالت ومی رسد و می های مزمن ضروری به نظر 

بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان رضایت از  .نماید
 زندگی و شدت بیماری در مبتالیان به پارکینسون بود.

 فرضیه های پژوهش:
 به پارکینسون را افزایش می دهد. روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد رضایت از زندگی  مبتالیان -0
 روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میزان عالئم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد. -8

 بود.آزمون و پیگیری با گروه کنترل  تجربی با پیش آزمون، پس  طرح پژوهش از نوع نیمهروش تحقیق: 
مرد مبتالء به کلیه بیماران این تحقیق جامعه مورد مطالعه در جامعه ،نمونه و شیوه نمونه گیری :

در سال اصفهان  شهر مغز و اعصاب تخصصی های بیمارستانکلینیک ها و از مراجعه کنندگان به پارکینسون 
این بیماری بوده که بنا بر تشخیص قطعی پزشکان حاضر در مرکز دارای در محدوده زمانی سه ماه بود  0979

نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  90نمونه گیری در دسترس تعداد  از بین این بیماران به شیوه .اند
.تاییدیه تشخیص قطعی 0قرار گرفتند.همچنین مالك های ورود شامل؛ ( 8n=0n=15)آزمایش و کنترل نفره06

،قلبی/عروقی و  MS.عدم ابتالء به بیماری های پزشکی مزمن مانند8بیماری پارکینسون توسط پزشک متخصص،
سال سن و جنسیت مرد،بود.  99.داشتن حداقل 9ماری های روانی مانند اختالل دوقطبی، پسیکوز و اعتیاد و بی

 غیبت بیش از دو جلسه از مجموع جلسات مداخله و عدم رضایت آگاهانه برای درمان از جمله مالك خروج بود.
 ابزار گردآوری اطالعات  

(SWLS)از زندگی   .پرسشنامه رضایت1
 .( طراحی شده است0726مون توسط داینر و همکاران )این آز 3

کلی فرد از رضایت زندگی که به طور نظری بر اساس مقایسه ی شرایط  برای اندازه گیری قضاوت SWLSآزمون 
زندگی با استاندارد های از پیش تعیین شده پیش بینی می شود طراحی شده است از آنجایی که افراد مختلف 

برای اندازه گیری  SWLSد ترکیبات یک زندگی خوب داشته باشند، رختلفی در موممکن است ایده های م
رضایت از زندگی کلی افراد  طراحی شده است  این مقیاس جنبه ی مثبت تجارب فرد را بجای تمرکز بر هیجان 

معنایی   سوال بود که بعد از تحلیل عاملی بخاطر شباهت 92های منفی اندازه  می گیرد، این مقیاس در ابتدا 
درجه  9سوال کاهش یافت، مقیاس پاسخگویی به این سواالت بر اساس مقیاس لیکرت  6بین سواالت سوال به 

ایی از کامال مخالفم تا کامال موافقم  تشکیل شده است . مرور اخیر در نمایه ی نقل قول اجتماعی نشان می دهد 
، به نقل از شیخی ، هومن ، 5گرفته است )جوانی مطالعه مورد استفاده قرار 9000که این مقیاس در بیش از 

                                                           
1 Herbert and foremen 
2 Viane 
3 Vowles & McCracken 
4 Jones et al. 
1 Snyder hopes questionnaire 
2 Snyder 



 2(  چین ) ایی0727، 1د( کانادا ) بالیز و فور8007(  از جمله برزیل )جوانی 0970احدی ، سپاه منصور 
(. عالوه بر این آزمون رضایت از زندگی  در بین گروه های مختلف مورد استفاده قرار کرفته است )پونز  8009،
3

( . 0727گزارش شده است ) داینر   27/0تا  97/0نگی این آزمون  بطور هماهنگی بین  ( .ضرایب هماه8000
در تحقیقات انجام شده  اعتبار همگرا و واگرای  این آزمون در حد مناسبی گزارش شده است .  به طوری که 

داشته است )داینر  نمره های آن با نمره های سایر  ابزار های اندازه گیری  بهزیستی ارتباط مثبت و معناداری
این پرسشنامه توسط هومن و همکاران در سال  ( .ضریب همبستگی و روانی درونی0775 4،  لوکاس،0726
گزارش شده است)شیخی 29و 52در بین دانشجویان استان تهران با ضریب الفبای کرونباخ  به ترتیب 0927

مبستگی و روایی این آزمون را  با ضریب ه 0929تقربی، شریفی و سوکی در سال  .(0927،هومن، احدی ،
( .بیانی  محمد 0929گزارش دادند ) تقربی ، سوکی ، شریفی  92/0و  90/0ضریب آلفای کرونباخ  به ترتیب 

گزارش  57/0و 99/0اعتبار  آزمون را با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  0925کوچکی و گودرزی در سال 
دراین پژوهش اعتبار و پایایی این آزمون با  ضریب آلفای  ( .0925)بیانی ، محمد کوچکی ، گودرزی ،نمودند 

با روش آلفای کرونباخ  29/0گزارش می شود . در پژوهش حاضر پایایی آزمون  99/0و  99/0کرونباخ ، ترتیب 
 محاسبه شد. 

این چک لیست بر اساس فهرستی از عالئم مشخص در متون :5.مقیاس درجه بندی بیماری پارکینسون2
( تدوین شده است و 8009توسط کوتی، نوروزیان، آخوندزاده، عبدالهی ،جوادی، فرامرزی و همکاران) شکیپز

می تواند میزان و شدت عالئم را در اختالل پارکینسون بررسی نماید. این آزمون  به تأیید چندین پزشک 
لفای کرونباخ محاسبه با روش آ 99/0در پژوهش حاضر پایایی آزمون متخصص مغز و اعصاب رسید.همچنین 

 شد
ابتدا مطالعات نظری پیرامون متغیرهای تحقیق انجام شد و ابزارهای الزم ، فراهم شد. سپس از روش اجراء:

مبتالء به پارکینسون ، نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب شد و در دوگروه آزمایش و کنترل قرار بیماران 
در  تعهد و پذیرش بر مبتنیتبط گرفته شد و برگروه آزمایش مداخله گرفت. از هر دو گروه پیش آزمون های مر

ماه انجام شد و سپس در پایان مجدد از هر دو گروه پس آزمون اخذ گردید.پس 8دقیقه ای در طول 70جلسه 2
روش درمانی مورد استفاده در ماه آزمون پیگیری انجام شد و نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. از گذشت یک

باشد  می زندگی بیماران با درد مزمن پذیرش و تعهدمبتنی براز طرح درمان ترجمه شده ی  نسخه ضر،پژوهش حا
ت)کوین ای. وولز و جان تی که از لحاظ علمی و عملی، توسط بورد مشاورین علمی مورد تأیید قرار گرفته اس
  جان تی اسکرول( بوده است.اسکرول(. خالصه پروتکل نهایی تهیه شده در پژوهش بر اساس )کوین ای. وولز و 

 زندگی پذیرش و تعهدمبتنی برطرح درمان خالصه  1جدول 
 شرح زمان جلسات

 دقیقه70 اول جلسه
مقدمه و مفاهیم اساسی درمان:قواعد اصلی،مقدمات،آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش،مرور کلی درمان و 

 نگیاهداف اصلی برنامه،بررسی مفاهیم اساسی درمان، تکالیف خا

 دقیقه70 دوم جلسه
گزینه هایی برای یادگیری زندگی علی رغم وجود بیماری: تمرین ذهن آگاهی،مرور تکالیف خانگی پیشین، 

 روابط بین بیماری، خلق وعملکرد،نتیجه گیری از جلسه حاضر، تکلیف خانگی

 دقیقه70 سوم جلسه
ف و تمرینات قبلی، پذیرش بیماری، ارزش ها، یادگیری زندگی کردن با بیماری: تمرین ذهن آگاهی، مرور تکالی

 تمرین ذهن آگاهی، نتایج درمانی این جلسه
ارزش ها عمل: تمرین ذهن آگاهی، مرور تکالیف خانگی قبلی، بحث راجع به ارزشها، موانع موجود در مسیر  دقیقه70 چهارم جلسه

                                                                                                                                                                                           
3  Satisfaction with Life Scale(SWLS) 
4 Gouvei 
5Blais,Ford 
6Ye 
4Pons 
5Diener&Luka  
6 unified parkinson's disease rating scale 



 ارزشها، اهاف و عمل، نتیجه گیری این جلسه

 دقیقه70 پنجم جلسه
به سمت جلو حرکت کنید: تمرین ذهن آگاهی، مرور تکالیف خانگی و تمرین های پیشین، طرح ریزی و -اماقد

 اقدام، ذهن آگاهی و مشاهده خود، عمل متعهدانه، نتیجه گیری این جلسه

 دقیقه70 ششم جلسه
ارزش ها با وجود تعهد: تمرین ذهن آگاهی، مرور تکالیف خانگی و مواد تمرینی قبل، تمایل، تعهد به اعمال و 

 موانع، نتیجه گیری از این جلسه
 مرور و تمرین: تمرین ذهن آگاهی، مرور مواد تمرینی قبل، تکلیف خانگی جلسه بعد دقیقه70 هفتم جلسه

 دقیقه70 هشتم جلسه
حفظ عایدات درمانی تا آخر عمر: ذهن آگاهی، تعهد، جلوگیری از پیشروی و عقب نشستن، خداحافظی با 

 ان، تکالیف همیشگیدرمانگرت
 )اقتباس از ؛ کوین ای.وولز جان تی اسکرول(.

و بااستفاده آمار   05SPSSکلیه دادهای جمع آوری شده توسط نرم افزار  روش تجزیه و تحلیل اطالعات :
تحلیل  1توصیفی میانگین و انحراف معیارداده ها توصیف و سپس مفروضه ها با روش آماری اندازه گیری مکرر

  گردید.
 تحلیل یافته ها

سال و 55سال و  50-65، سال و کمتر66در گروه آزمایش بیشترین فراوانی مربوط به  گروه سنی 
درصد( 80نفر )معادل 9سال ؛ 56-50درصد( و کمترین فراوانی مربوط به  گروه سنی 9/85نفر)معادل 9؛  باالتر

درصد( و کمترین 9/99نفر)معادل 6؛  سال56-50و در گروه کنترل بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 
درصد( بود.همچنین در گروه آزمایش بیشترین 9/09نفر )معادل 8سال و کمتر  ؛66فراوانی مربوط به  گروه سنی

درصد( و کمترین فراوانی مربوط به  افراد  90نفر)معادل 5؛  سال و کمتر9فراوانی مربوط به  افراد با مدت ابتالء 
درصد( و در گروه کنترل بیشترین فراوانی مربوط به افراد با 9/85نفر )معادل 9بیشتر ؛ سال و 9با مدت ابتالء 

سال و 9درصد( و کمترین فراوانی مربوط به  افراد با مدت ابتالء  9/95نفر)معادل 9سال ؛ 5الی 9مدت ابتالء
 درصد( بود.80نفر )معادل 9کمتر ؛

 

 ندگی  دوگروه در مرحله پیش ازمون،پس آزمون و پیگیریمیانگین و انحراف معیار نمرات رضایت از ز 2جدول 
 انحراف معیار میانگین گروه مرحله

 پیش آزمون
00/02 آزمایش  77/6  

99/09 کنترل  98/5  

 پس آزمون
09/89 آزمایش  96/6  

99/09 کنترل  06/5  

 پیگیری
99/80 آزمایش  96/6  

50/05 کنترل  88/5  

نگین رضایت از زندگی در گروه آزمایش در مرحله پیش مشاهده شد، میا8همانطور که در جدول
( و 99/09( ، )99/09( و در گروه کنترل به ترتیب )99/80(و پیگیری)09/89( ، پس آزمون )00/02آزمون)

 ( بوده است.50/05)
 پیش فرض کرویت موچلی برای نمرات رضایت از زندگی 3جدول

 Mauchly's 
W 

X
2

 df 
سطح معنی 

 داری
 هاوس گروین

 سرگی
269/0 رضایت از زندگی  798/9  8 090/0  299/0  

 

 آماری آزمون فرضهای پیش از که است فرض کرویت آزمودن برای موچلی آماری آزمون نتیجه 9جدول

 گرفته صورت تصحیح دلیل به باشد و می معنادار P<0.01سطح  در که است مکرر اندازه گیری با تحلیل واریانس

 .استفاده شد اصالح رایب گیسر هاوس گروین آمارة از

                                                           
1 ANOVA with repeated measure 



 
 
 
 

 
 نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر مربوط به مقیاس رضایت از زندگی 4جدول

مجموع  آزمون اثر اصلی
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
 

سطح معنی 
 داری

توان  اندازه اثر
 آماری

زمان * مدت 
 بیماری

582/8 مفروض اسفریسیتی  8 909/0  209/0  999/0  090/0  028/0  

582/8 گرین هاوس گیسر  995/0  606/0  209/0  999/0  090/0  098/0  

فلت-هاین   582/8  8 909/0  209/0  999/0  090/0  028/0  

پایین-کران  582/8  0 582/8  209/0  999/0  090/0  090/0  

زمان * مدت 
 بیماری

550/0 مفروض اسفریسیتی  8 990/0  806/0  286/0  002/0  020/0  

گیسر گرین هاوس  550/0  995/0  997/0  806/0  926/0  002/0  097/0  

فلت-هاین   550/0  8 990/0  806/0  206/0  002/0  020/0  

پایین-کران  550/0  0 550/0  806/0  569/0  002/0  098/0  

595/9 مفروض اسفریسیتی زمان * سن  8 289/0  099/0  990/0  098/0  897/0  

595/9 گرین هاوس گیسر  995/0  022/8  099/0  986/0  098/0  889/0  

فلت-هاین   595/9  8 289/0  099/0  990/0  098/0  897/0  

پایین-کران  595/9  0 595/9  099/0  879/0  098/0  095/0  

099/005 مفروض اسفریسیتی زمان * گروه  8 099/69  726/98  000/0  667/0  0 

099/005 گرین هاوس گیسر  995/0  975/50  726/98  000/0  667/0  0 

فلت-هاین   099/005  8 099/69  726/98  000/0  667/0  0 
پایین-کران  099/005  0 099/005  726/98  000/0  667/0  0 

مشاهده شد، نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد تأثیر مربوط به 9همانطور که در جدول
یرش و تعهد بر رضایت از (. به عبارتی ارائه مداخله مبتنی بر پذp<0.01تعامل زمان و گروه معنی دار است)

 زندگی بیماران مبتالء به پارکینسون موثر بوده است.
 آزمون همسانی واریانس هانی کواریانس بر اساس نمرات رضایت از زندگی5جدول 

 معنی داری 8درجه آزادی 0درجه آزادی F باکس

59/00  99/2  6 006/0  899/0  

یانس نمرات رضایت زندگی تأیید شده مشاهده می شود همسانی کوار 6همانطور که در جدول 
 (.p>0.05است)

 
 آزمون همسانی واریانس ها بر اساس رضایت از زندگی پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری6جدول 

 معنی داری 8درجه آزادی 0درجه آزادی F مرحله ارزیابی

005/0 پیش آزمون  0 82 700/0  

002/0 پس آزمون  0 82 782/0  

085/0 پیگیری  0 82 298/0  

مشاهده می شود همسانی واریانس نمرات  پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری   5همانطور که در جدول
 (.p>0.05میزان رضایت از زندگی تأیید شده است)

 

 نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر مربوط به مقیاس رضایت از زندگی بیماران  7جدول
توان  اندازه اثرسطح معنی  Fمیانگین  درجه آزادی جمع مجذورات اثر اصلی متغیر



 آماری داری مجذورات

رضایت از 
 زندگی

زمان * مدت 
 بیماری

798/68  0 798/68  690/0  957/0  8 007/0  

956/959 گروه*سن  0 956/959  909/0  056/0  6/08  967/0  

690/950 گروه*زمان  0 690/950  552/6  009/0  6/07  960/0  

د،نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد تأثیر تعامل زمان و گروه مشاهده ش9همانطور که در جدول
(F=5.668 , P<0.01 ،در تفاوت نمرات مقیاس زندگی بیماران بین گروه آزمایش و کنترل در مراحل ارزیابی)

معنی دار بوده است. بنابراین ارائه مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی بیماران مبتالء  به 
 درصد بر افزایش  رضایت از زندگی اثرگذار است.6/07رکینسون موثر بوده و تا پا

 به منظور بررسی مقابله های چندگانه LSDآزمون پیگیری  .8جدول 
 سطح معنی داری خطا تفاوت میانگین گروه

 000/0 999/0 -99/8 پس آزمون پیش آزمون

 025/0 995/0 -5/0 پیگیری پیش آزمون

 000/0 859/0 99/0 پیگیری پس آزمون

 
مشاهده شد،نتایج آزمون پیگیری نشان داد در متغیر رضایت از زندگی بین 2همانطور که در جدول

( . p<0.01میانگین  پیش آزمون و پس آزمون و نیز میانگین پس آزمون و پیگیری بین تفاوت معنی دار است)
متوسط میانگین و 7(.در جدولP>0.05ندارد )ولی بین میانگین پیش آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود 

 انحراف معیار دوگروه آزمایش و کنترل ، با تأثیر سن و مدت بیماری ارائه شده است.
 
 میانگین و انحراف معیار نمرات بر رضایت از زندگی آزمودنی ها در دوگروه با کنترل سن و مدت بیماری 9جدول

 انحراف معیار میانگین گروه مرحله

 ونپیش آزم
09/02 آزمایش  50/0  

05/89 کنترل  99/0  

 پس آزمون
99/80 آزمایش  69/0  

67/09 کنترل  50/0  

 پیگیری
89/09 آزمایش  99/0  

97/05 کنترل  69/0  
 

مشاهده شد، با وجود کنترل عامل سن و مدت بیماری میانگین امید به زندگی در 7همانطور که در جدول
( و در گروه کنترل به 89/09(و پیگیری)99/80( ، پس آزمون )09/02گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون)

 ( بوده است.97/05( و )67/09( ، )05/89ترتیب )
میانگین و انحراف معیار نمرات میزان عالئم بیماری پارکینسون دوگروه در مرحله پیش ازمون،پس آزمون و  11جدول 

 پیگیری
 انحراف معیار میانگین گروه مرحله

 پیش آزمون
09/25 آزمایش  66/09  

55/28 کنترل  99/09  

 پس آزمون
00/26 آزمایش  97/09  

95/28 کنترل  06/09  

 پیگیری
55/26 آزمایش  59/09  

05/28 کنترل  99/09  

 



مشاهده شد، میانگین میزان عالئم بیماری پارکینسون در گروه آزمایش در 00همانطور که در جدول
( ، 55/28( و در گروه کنترل به ترتیب )55/26(و پیگیری)00/26) ( ، پس آزمون09/25مرحله پیش آزمون)

 ( بوده است.05/28( و )95/28)
 پیش فرض کرویت موچلی برای نمرات میزان عالئم بیماری پارکینسون.11جدول 

 Mauchly's W X
2

 df گیسر هاوس گروین سطح معنی داری 
595/0 میزان عالئم  900/00  8 009/0  999/0  

 

 آماری آزمون فرضهای پیش از که است فرض کرویت آزمودن برای موچلی آماری آزمون هنتیج00جدول

 گرفته صورت تصحیح دلیل به باشد و می معنادار P<0.01سطح  در که است مکرر اندازه گیری با تحلیل واریانس

 .استفاده شد اصالح برای گیسر هاوس گروین آمارة از
 

 واریانس اندازه گیری مکرر مربوط به مقیاس میزان عالئم بیماری نتایج تحلیل12جدول 
مجموع  آزمون اثر اصلی

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
 

سطح معنی 
 داری

توان  اندازه اثر
 آماری

زمان * 
مدت 
 بیماری

095/9 مفروض اسفریسیتی  8 602/9  099/0  905/0  099/0  899/0  

095/9 گرین هاوس گیسر  959/0  972/9  099/0  905/0  099/0  8090/0  

فلت-هاین   095/9  908/0  00/9  099/0  908/0  099/0  887/0  

پایین-کران  095/9  0 095/9  099/0  822/0  099/0  020/0  

زمان * 
مدت 
 بیماری

009/06 مفروض اسفریسیتی  8 609/9  600/8  070/0  022/0  920/0  

009/06 گرین هاوس گیسر  959/0  89/00  600/8  007/0  022/0  905/0  

فلت-هاین   009/06  908/0  95/2  600/8  000/0  022/0  998/0  

پایین-کران  009/06  0 009/06  600/8  086/0  022/0  998/0  

زمان * 
 سن

076/2 مفروض اسفریسیتی  8 079/9  990/0  859/0  060/0  828/0  

076/2 گرین هاوس گیسر  959/0  629/6  990/0  850/0  060/0  898/0  

فلت-هاین   076/2  908/0  929/9  990/0  859/0  060/0  858/0  

پایین-کران  076/2  0 076/2  990/0  868/0  060/0  809/0  

زمان * 
 گروه

097/9 مفروض اسفریسیتی  8 68/9  099/0  905/0  099/0  899/0  

097/9 گرین هاوس گیسر  959/0  200/9  099/0  905/0  099/0  8090/0  

فلت-هاین   097/9  908/0  008/9  099/0  900/0  099/0  887/0  

پایین-کران  097/9  0 097/9  099/0  822/0  099/0  020/0  

 
مشاهده شد، نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد تأثیر مربوط به 08همانطور که در جدول

ن عالئم (. به عبارتی ارائه مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزاp>0.05تعامل زمان و گروه معنی دار نیست)
 بیماری بیماران مبتالء به پارکینسون موثر نبوده است.

 بحث 
( و ارائه مداخله p<0.01نشان داد تأثیر مربوط به تعامل زمان و گروه معنی دار است)  نتایج پژوهش حاضر

افزایش  درصد بر 6/07مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی بیماران مبتالء  به پارکینسون موثر بوده و تا 
رضایت از زندگی اثرگذار است.همچنین با وجود کنترل عامل سن و مدت بیماری میانگین امید به زندگی در 

( و در گروه کنترل به 89/09(و پیگیری)99/80( ، پس آزمون )09/02گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون)
نشان دهنده تاثیر ( 0970همکاران ) ومصطفویان  ییافته ها( بوده است.97/05( و )67/09( ، )05/89ترتیب )

( نیز نشان 0927و همکاران)دهقان بیمار مبتالء به پارکینسون است. همچنین کلی بیماری بر کیفیت زندگی 



دارد. از طرفی ارتباط بیمار مبتالء به پارکینسون خستگی، کیفیت خواب و مرحله بیماری با کیفیت زندگی  دادند
گی فرد بیمار، کاهش رضایت مندی از زندگی را به دنبال دارد به طوری که بدیهی است که کاهش کیفیت زند

( خستگی ناشی از بیماری پارکینسون بر عملکرد شغلی و رضایت زندگی بیماران 8007فریدمن )بر اساس نتایج 
ر ( که خستگی و بی حالی ناشی از عالئم می تواند ب8009نقش معنی داری دارد  و نیز زنزوال و همکاران )

( نیز در نتایج مطالعه خود نشان می دهد که، آسیب های روانی ناشی از 8007رو و کیم ) زندگی فرد موثر باشد.
 پارکینسون می تواند رضایت مندی کلی زندگی را کاهش دهد.

بنابراین نتایج پژوهش حاضر با یافته های متعددی می تواند همسو تلقی گردد.ازجمله ویان و 
نشان دادند که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش سازگاری درد و مشکالت ناشی ( که 8009همکاران)

( ، ویهوف و 8009)جونز و همکاراناز بیماری های جسمانی موثر است. همچنین با نتایج مطالعات 
 ( که همین نتیجه را نشان دادند هماهنگی دارد.8002( و ولز و مک کراکن )8000همکاران)

تواند در سطح وسیعی بر زندگی بیماران تاثیر بگذارد و مشکالت غیرحرکتی مختلف آن  پارکینسون می
(.از طرفی بیماری 8009تواند بر رضایت از زندگی این دسته از بیماران اثرگذار باشد )اك و نویل، نیز می

رد و اگر بیمار توان پارکینسون به خصوص در نوع پیشرونده، به ناچار تغییراتی در زندگی بیماران به وجود می آو
(.در این میان 8000سازگاری روانی با آن را نداشته باشد، بهداشت روانی اش به مخاطره می افتد)ویمبرلی،

ACT  که عالوه بر راهکارهای تغییر  (.8008و همکاران ، هایز است) شناختی انعطاف پذیری روان ی برای مدل
 رای افزایش انعطاف پذیری روان شناختی استفاده می کند.رفتار، از راهکارهای پذیرش و ذهن آگاهی نیز ب

کند و بر  نشانگر آن است که فرد چگونه زندگی خود را در کل ارزیابی و برآورد می که  رضایت از زندگیبنابراین 
( می تواند در بیماران 8000)میرز، آورد، متمرکز است داری، که فرد از زندگی خود به عمل می ارزیابی دامنه

 در بیشتر اوقات محتمل به نظر آید. ACTتالء به پارکینسون از نتایج مداخله مب
به جای تغییر شناخت ها سعی می شود تا ارتباط  سعی داردپذیرش و تعهد از طرفی درمان مبتنی بر 

 را رضایت از زندگی (.8008)هایس، پیستورلو و لوین،  روان شناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد
به عنوان تفاوت بین آنچه که شخص می خواهد و آنچه هست، تصور کرده اند.در حقیقت یک تفاوت محققان 

پذیرش و تعهد موجب . بنابراین درمان مبتنی بر (8000ال را  مطرح کرده اند)سوزا و سانجا ،ه بین واقعیت و اید
را کاهش  اله تفاوت بین واقعیت و اید،   شارتباط روان شناختی فرد با افکار و احساساتبا ایجاد افزاینده این 

 داده ، که نتیجه اش رضایت مندی بیشتر در زندگی است.
در تبیین چنین یافته ای و بر اساس یافته های قبلی که مطرح شده اند می توان گفت مبتالیان به 

دارند دیده شوند،  پارکینسون علی رغم مشکالت جسمانی و خلقی و ناتوانی های ناشی از موارد مذکور، نیاز
شنیده شوند و مورد حمایت قرار گرفته و به زندگی روزانه سابق خود بازگردند. با توجه به این که بیماری 
پارکینسون دامنه مشکالت جسمی به خصوص حرکتی، وسیع بوده و بر اثر این مشکالت جسمانی، مبتال دچار 

زل می شود روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش رضایت از زندگی و افزایش نیاز به مراقبت در من
راستای رفع احساس انزوا، نا امیدی،اضطراب و افسردگی می تواند منجر به بهبود رضایت از زندگی و پیروی 
دارویی در مبتالیان شده و سالمت جسمانی بهتری را برای آنان به دنبال داشته باشد. نتایج حاصل از پژوهش 

 بهبود رضایت از زندگی شده است نشانگر بازتوانی در مبتالیان به پارکینسون می باشد.حاضر که منجر به 
(. p<0.01نشان داد تأثیر مربوط به تعامل زمان و گروه معنی دار نیست) نتایج تحقیق حاضرهمچنین 

کینسون موثر نبوده و بنابراین ارائه مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان عالئم بیماری بیماران مبتالء  به پار
درصد بر افزایش  میزان عالئم بیماری اثرگذار است.همچنین با وجود کنترل عامل سن و مدت  0/0تنها تا 

(و 99/98( ، پس آزمون )50/92بیماری میانگین میزان عالئم بیماری در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون)
جونز و یافته های ( بوده است. 85/92( و )99/90، )( 00/95( و در گروه کنترل به ترتیب )98/96پیگیری)
بیماری های مزمن ( نشان دادند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  کاهش مشکالت و عالئم 8009 )همکاران



همچنین ولز و مک کراکن . موثر استبا گروهی از مشکالت روان شناختی همراه هستند که غالباً پزشکی 
ند مداخالت مبتنی بر پذیرش در درمان و بهبودی عالئم بیماریهای مزمن به طور (در تحقیقی نشان داد8002)

( در تحقیقی نشان دادند که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر 8009معنی داری موثر است. ویان و همکاران)
در  ( نیز8006افزایش سازگاری درد و مشکالت ناشی از بیماری های جسمانی موثر است. کوق و همکاران )

مطالعه ای نشان دادند مداخالت مبتنی بر پذیرش موجب کاهش درد و عالئم بیماری و بهبود فعالیت های 
نشان  ( در مطالعه ای0978و همکاران ) علی اکبری دهکردیروزمره در امراض مزمن می گردد.در همین راستا 

شناختی و روابط  رفتاری بر کیفیت زندگی شامل سالمت جسمی، سالمت روان -درمان شناختی  دادند
اما یافته های پژوهش حاضر نتایج این به عنوان یک درمان تکمیلی به کار برد. و می توانداجتماعی، تاثیر داشته 

حرکات افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و بیماری پارکینسون مطالعات را تأیید نمی کند. باید توجه داشت که 
سبب ایجاد اختالالت حرکتی می شود. بارزترین عالئم عبارتند از لرزش یا ترمور، سفتی، برادی کینزی یا کندی 

(، اختالل در تکلم و بلع )روسل و 8002حرکت و اختالل در راه رفتن یا عدم تعادل وضعیتی)جانکوویک، 
روانی و مشکالت حسی و  -ن صورت ، اختالل عملکرد اتونومیک، مشکالت عصبی(؛ ماسکه شد8000همکاران ، 

(. در این بیماران عالوه بر مراقبت های جسمانی، توجه به نیازهای شناختی و روانی 8002خواب )جانکوویک، 
نه اهمیت دارد. چراکه پیش رونده بودن اختالالت حرکتی به همراه اختالالت خلقی الگوی فعالیت های روزا

(. اما رویکردهایی که شاید به 8000زندگی فرد را مختل کرده و فرد را روز به روز ناتوان تر می کند )فریدمن، 
شکلی تخصصی تر به عالئم بیماری می پردازند به احتمال زیادی می توانند در بهبود عالئم نقش پررنگ تری به 

( به بررسی بهبود حافظه در بیماران 8009)داشته باشند. برای نمونه  نایسمیت و همکاران  ACTنسبت 
پارکینسون پرداختند و تمرینات شناختی با استفاده از برنامه ی تمرین شناختی کامپیوتری انجام دادند و نتایج 
آنها حاکی از اثرات مفیدی را بر حافظه و یادگیری این بیماران نشان داد. همچنین بر سرعت روانی حرکتی، 

هدف اصلی ایجاد توانایی  ACT ف پذیری ذهنی اثرات معناداری مشاهده شد. با این حال در روانی کالمی، انعطا
سعی می و در آن  (8008انتخاب عملی در بین گزینه های مختلف که مناسب تر باشد )هایس و همکاران، 

برای کاهش تالش  ، جداسازی شناختی. می شودافزوده   بر آگاهی روانیو افزایش یابد   شود، پذیرش روانی
کمک به فرد تا اینکه ارزش های شخصی اصلی اش را بشناسد و در نهایت، ایجاد  ، تمرکز مفرط بر خودتجسمی
 سایر اهداف این درمان است. (8009 و همکاران )گراهام انگیزه جهت عمل متعهدانه

آن است که در  در تبیین این یافته شاید بتوان گفت ماهیت ناتوان کننده پارکینسون و سیر پیشرونده
جنبه های مختلف زندگی مبتالیان به پارکینسون تاثیر می گذارد. بدتر شدن وضعیت جسمی مهم ترین فاکتور 
در کاهش رضایت از زندگی، امید به زندگی در گروه مطالعه بوده است. شاید اگر این درمان در کنار سایر درمان 

دارند به شیوه ای ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد بتوان  هایی که به شکلی تخصصی بر عالئم پارکینسون تمرکز
 بهبود عالئم را انتظار داشت.

بر اساس نتایج که نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش رضایت از زندگی  می گردد 
متخصصان  پیشنهاد می شود در کنار درمان تخصصی و پزشکی بیماران مبتالء به پارکینسون،  کارشناسان و

حوزه روان شناسی مسلط در زمینه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مراکز پزشکی و درمانی حضور فعال 
می تواند بر رضایت مندی از زندگی  ،ACTداشته ، ضمن آن که تشکیل دوره ها و کارگاه های گروهی با موضوع 

آسیب های روانی جدی چون افسردگی و اضطراب  بیمار مراجعه کننده مؤثر بوده و بعنوان فعالیتی پیشگیرانه از
بر اساس نتایج همچنین شدید ، مورد نظر متولیان مراکز بهداشت و درمان شهر اصفهان درنظر گرفته شود.

پژوهش حاضر مبنی بر آن که عدم تأثیر روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان عالئم بیماری 
-گردد از این درمان بعنوان یک درمان تکمیلی با سایر درمانهای روانی پارکینسون نشان داده شد،پیشنهاد می

 جسمانی تخصصی که اهداف آنها تغییر عالئم بیماری است، استفاده گردد.

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1150
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Abstract 

This study was conducted to assess the effectiveness of based acceptance and 

commitment therapy (ACT) on life expectancy  and symptoms in patients with 

Parkinson's disease. The study was quasi-experimental with   pre-test - post-test and 

follow-up with experiential groups. The population consisted of all parkinson's patients 

referred to clinics and specialized hospitals Neurology Isfahan city  In 1394. 30 

parkinson's patients at random were placed in two groups (15 persons): experimental and 

control group. The used inventory in this research was: 1. Life Satisfaction Questionnaire 

(SWLS) (Diener et al., 1985) and 2- unified parkinson's disease rating scale.The results 

of  ANOVA with repeated measure test showed that Intervention based on acceptance 

and commitment to increasing life satisfaction was effective in patients with Parkinson's 

disease (p <0.01). But this intervention was not effective on the symptoms of Parkinson's 

disease (p> 0.05). According to the results of this research, ACT is an effective way to 

improve satisfaction to Parkinson's patients That can improve the cognitive features of 

these patients. 

Keyword: acceptance and commitment therapy (ACT) , satisfaction of life , Parkinson's 

disease. 

 


