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تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سالمت بیماران مبتال به دیابت نوع 2

چکیده
زمینه و هدف :دیابت عامل بسیاری از اختالالت جسمی و روانی است .امروزه مفهوم «مراقبت از خود» در بیماریها ،به علت تغییر الگوی بیماری از
حاد به مزمن ،تغییر ایدئولوژی از درمان به پیشگیری ،منابع اقتصادی محدود و کوتاه نمودن مدتزمان بستری بیماران در بیمارستان بسیار موردتوجه و
گسترش قرارگرفته است .بدین منظور هدف پژوهش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به دیابت
نوع  2بود.
مواد و روشها :روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی به طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .از میاان بیمااران مباتال باه دیابات ناوع 2
مراجعهکننده به شبکه بهداشت شهرستان عسلویه ،تعداد  30نفر بهصورت هدفمند انتخابشاده و باه شایوه تصاادفی در دو گاروه کنتارل و آزماایش
جایگزین شدند (هر گروه  15نفر) .از پرسشنامه باورهای سالمتی ( )Health Beliefs Questionnaireبرای جمعآوری دادههاا اساتفاده شاد.
دادهها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای سالمتی بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2در طول زمان
اثربخش است (.)p>0/05
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سالمت اثربخش است .مالحظات نظاری و عملای
نتایج پژوهش نشان میدهد که بهتر است این درمان بهعنوان درمانی اثربخش برای بیماران مبتال به دیابت در مراکز درمانی بهکاربرده شود.
واژههای کلیدی :دیابت ،خود مراقبتی ،باورهای سالمتی ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.
ارجاع :عبدالهی صفیه ،حاتمی محمد ،مرادی منش فردین ،عسگری پرویز .تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سالمت بیماران مبتال به
دیابت نوع  .2مجله تحقیقات علوم رفتاری 1398؛ .563-570 :)4(17

 -1دانشجوی دکترا روانشناسی سالمت ،واحد بین المللی خرمشهر -خلیج فارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمشهر ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 -3استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دزفول ،ایران.
 -4دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
نویسنده مسئول :محمد حاتمی

Email: Hatami513@gmail.com
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 ،1محمد حاتمی

 ،2فردین مردای منش

 ،3پرویز عسگری
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درمان پذیرش و تعهد بر باورهای سالمتی
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مقدمه
دیابت نوع  2بهعنوان یک مشکل عمدۀ بهداشت عمومی
شناختهشده است .بیش از  90درصد جمعیت افراد مبتال به
دیابت را مبتالیان به دیابت نوع  2تشکیل میدهند ( .)1دیابت
یکی از دالیل اصلی ابتال به مرگومیر در سراسر دنیاست و
پیشبینی میشود ،تعداد بیماران مبتال به دیابت از  135میلیون
نفر در سال  1995به  300میلیون نفر در سال  2025افزایش
یابد .پایه و اساس ژنتیکی بودن دیابت نوع  2به اثبات رسیده
است .شواهد محکمی حاکی از وجود عوامل خطر قابل اصالح
مانند چاقی ،اضافهوزن و فعالیت فیزیکی بهعنوان عوامل اصلی
غیر ژنتیکی در ایجاد دیابت است ( .)2بسیاری از عوارض این
بیماری نظیر هیپوگلیسمی ( ،)Hypoglycemiaکتواسیدوز
دیابتی ( ،)Diabetic ketoacidosisکومای هیپراسموالر
( ،)Hyperosmolar comaنوروپاتی دیابتی ( Diabetic
Diabetic
 ،)neuropathyنفروپاتی دیابتی (
 ،)Nephropathyرتینوپاتی دیابتی و کوری ( Diabetic
 ،)retinopathy and blindnessضعف سیستم ایمنی ،پای
دیابتی ( ،)Diabetic footاختالالت عروقی ،بیماریهای
عروق کرونر قلب ( ،)Coronary heart diseaseاختالالت
نعوظی ( )Erectile Dysfunctionدر مردان و اختالالت
جنسی در هر دو جنس و بسیاری از عوارض دیگر ( )3شناخته
شده است .از طرفی اختالالت روانی و موضوع سالمت روانی در
بیش از یکچهارم بیماران بستری در بخشهای داخلی دیده
میشود و در دیابتیها نیز نسبت به جمعیت عمومی شایعتر
هستند ،بااینحال ،متأسفانه اغلب بدون تشخیص باقی میمانند
(.)4
اختالل روانی در بیمار مبتال به اختالالت مزمن طبی با
کیفیت بد زندگی ،عدم همکاری با درمان و استفاده نامناسب از
خدمات طبی همراه است .متغیرهای جنسیت ،سن ،چاقی ،نوع
درمان ،افزایش قند خون و عوارض دیابت بهطور مستقل کیفیت
زندگی بیماران را مختل میکنند (.)5
مدل باورهای سالمتی ( )6یکی از تأثیرگذارترین نظریهها
در خصوص رفتارهای مرتبط با سالمت است .بر طبق این مدل
احتمال در پیش گرفتن یک رفتار سالمتی بهطور مستقیم به دو
ارزیابی بستگی دارد .یکی ارزیابی میزان خطر یک مشکل

سالمتی و دیگری ارزیابی منافع و موانع انجام رفتارهای
سالمتی ،ارزیابی فرد از میزان خطر یک مشکل سالمتی تحت
تأثیر درك شدت مشکل سالمتی و آسیبپذیری ادراکش نسبت
به آن بیماری قرار دارد ،احساس خطر همچنین تحت تأثیر
محركها و نشانههای داخلی مانند عالئم بیماری یا خارجی
مانند پیامدهای سالمتی قرار دارد .عوامل جمعیت شناختی و
روانی -اجتماعی ،ویژگیهای روانی افراد ،فشارهای اجتماعی و
غیره نیز برای ارزیابی فرد از میزان خطر اثر دارند ،بر این
اساس ،افرادی که خود را بیشتر در معرض خطر میبینند،
تأثیرات سالمتی را جدی میپندارند و منافع اقدامات پیشگیرانه
را بیش از موانع آن برآورد میکنند و بهاحتمال بیشتری
رفتارهای سالمتی را انجام میدهند ( .)8 ,7ازجمله شاخصههای
مهم سالمت روان مانند افسردگی ،اضطراب و اختالالت تطابقی
شایعترین اختالالت روانی در دیابتیها است و در بیماران دچار
عوارض مزمن شایعتر هستند (.)11-9 ,4
ازدیاد روزافزون بیماریها ،افزایش میزان بستری شدن
ناشی از این بیماریها و هزینه باالی مراقبت و درمان ،نظام
سالمت را در قرن حاضر با چالش مهمی مواجه کرده است .به
همین دلیل پیشگیری از عوارض بیماریهای و درمان موفّق
آنها ضروری بوده و نیازمند انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی
مانند فعالیتهای فیزیکی ،رعایت رژیم غذایی مناسب و تداوم
در مصرف داروهای مربوط است.
از دیدگاه درمان پذیرش و تعهد ( Acceptance and
 ،)commitment therapyاختالالت روانشناختی ناشی از
عدم انعطافپذیری روانشناختی هستند و انعطافپذیری
روانشناختی خود از همجوشی شناختی ،دلبسته شدن به مفهوم
ساختهشده از خود ،اجتناب تجربی ،قطع ارتباط بازمان حال،
ارزشهای نامشخص و عمل نکردن بر اساس ارزشهای
شخصی که این موارد بهصورت درونی با یکدیگر در ارتباط
هستند ،نشأت میگیرند ( .)12درمان پذیرش و تعهد بر پذیرش
هرچه بیشتر آگاهی و ارتباط با لحظه حال و مشارکت در
فعالیتهایی که در راستای ارزشهای شخصی است تأکید دارد.
به نظر میرسد که پذیرش ،فرآیند کلیدی درگیر در دستاوردهای
درمانی کاهش اثر تجربیات دردناك بر کارکردهای هیجانی،
همچنین پیشبینی کارکردهای فرد در آینده میباشد .اصلیترین

عبدالهی و همکاران

جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

مواد و روشها
پژوهش حاضر ازنظر روش اجرا تجربای و در قالاب طارحهاای
پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است .در این طرح درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد بهعنوان متغیر مستقل اعمال میشاود.
در این پژوهش که در مورد زنان مبتال به دیابت ناوع  2هسات،
پس از بررسی انجام مصاحبه بالینی ،زنان دارای مالكهای ورود
به پژوهش موردنظر مشخص و باا غرباالگری و روش هدفمناد
انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه  15نفر آزماایش و  15نفار
گروه دوم (کنترل) تقسیم شدند .سپس گروه آزمایش به مادت 8
جلسه بهصورت هفتهای  1جلسه  60دقیقهای تحت مداخله قرار
گرفت .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه بیماران دیاابتی
نوع  2مراجعهکننده به شبکه بهداشت شهرستان عسلویه در نیمه
اول سال  1397بود .روش نموناهگیری باا توجاه باه مشاکالت
غیرقابلپیشبینی زنان بهصورت هدفمند مبتنی بر مالك بود.
جدول یک خالصه جلسات مداخله را نشان میدهد.

جدول  .1خالصه جلسات مداخله درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
محتوای جلسه
ایجاد رابطه درمانی ،آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش ،پاسخ به پرسشنامه و بستن قرارداد درمانی.
کشف و بررسی روشهای درمانی بیمار و ارزیابی میزان تأثیر آنها ،بحث در مورد موقتی و کم اثار باودن نماایش باا اساتفاده از تمثیال،
دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
کمک به مراجع برای تشخیص باورهای مرتبط به سالمت و پی بردن به تأثیر تبعیت از درمان و خود مراقبتای ،پاذیرش وقاایع شخصای
دردناك بدون کشمکش با آنها با استفاده از تمثیل ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
توضیح در مورد اجتناب از تجارب و آگاهی از پیامدهای آن ،آموزش گامهای پذیرش ،تغییر مفاهیم زبان با استفاده از تمثیل ،آموزش تان
آرامی ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
معرفی مدل رفتاری سهبعدی بهمنظور بیان ارتباط مشترك رفتار احساسات ،کارکردهای روانشناختی و رفتار قابلمشاهده و بحاث در ماورد
تالش برای افزایش رفتار خود مراقبتی بر اساس تبعیت از درمان ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
توضیح مفاهیم نقش و زمینه ،مشاهده خویشتن بهعنوان یک بستر و برقراری تماس با خود به جهت کنترل رفتارهای مراقبتی با استفاده از
تمثیل ،آگاهی از دریافتهای حسی مختلف و جدایی از حسهایی که جزء محتوای ذهنی هستند و دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
توضیح مفهوم ارزشها ،شناخت باورهای مرتبط به سالمت ،ایجاد انگیزه برای تبعیت از درمان و توانمند نمودن مراجع برای خود مراقبتی و
زندگی بهتر ،تمرین تمرکزی ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
آموزش تعهد به عمل ،شناسایی طرحهای رفتاری مطابق باارزشها و ایجااد تعهاد بارای عمال باه آنهاا ،جمعبنادی جلساات ،اجارای
پسآزمون.
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سازه درمان پذیرش و تعهد انعطافپذیری روانشناختی است که
به معنای توانایی برای انجام عمل مؤثر در راستای ارزشهای
فردی علیرغم حضور مشکالت و رنجها هست ( .)13تحقیقات
نشاندهنده اهمیت پذیرش روانی بهخصوص در مورد
عملکردهای روانشناختی است .مراجعینی که گزارش میکنند
تمایل بیشتری برای تجربه کردن تجارب روانشناختی منفی،
تجارب هیجانی ،افکار و خاطرات ناخوشایند دارند ،عملکرد
اجتماعی ،فیزیکی و هیجانی بهتری نشان میدهند (.)15 ,14
پژوهشها نشان داده است که اجتناب از تجارب با حیطه وسیعی
از مشکالت رفتاری و روانشناختی ارتباط دارد .افرادی که
تمایل بیشتری برای سرکوب نمودن چنین تجاربی را دارند
هنگامیکه استرس و نگرانی در مدرسه ،محیط کار ،تعارض در
روابط با همسر و  ...برای آنها پیش میآید تالش برای کنترل،
آشفتگیهای آنها را شدیدتر میکند (.)16 ,15
با توجه به مطالب عنوانشده و با توجه به فقار مطالعااتی و
اینکه این حوزه کمتر موردتوجه و تمرکاز باوده اسات ،پاژوهش
حاضر درصدد است تا باه بررسای اثربخشای درماان مبتنای بار

پذیرش بر باورهای مرتبط با سالمت از درمان در بیماران دیابت
نوع  2بپردازد.

درمان پذیرش و تعهد بر باورهای سالمتی

عوامااال باااه ترتیاااب ( )0/72( )0/89( )0/77( )0/65( )0/74و
( )0/84گزارششااده اساات .ایاان ضاارایب در پااژوهش بشاارپور
( )1396در دامنه  0/73برای شدت تا  0/95بارای نگرانایهاای
سالمت عمومی به دست آمد (.)18

پرسشنامه باورهاای ساالمتی ( Health Beliefs

یافتهها
در این بخش ابتدا یافتههای توصایفی ارائاه مایشاوند ،ساپس
یافتههای استنباطی مورد تجزیاهوتحلیل قارار خواهناد گرفات.
جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردمطالعه را نشان
میدهد.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار باورهای مرتبط با سالمت در سه مرحله ارزیابی در بین دو گروه
گروه گواه
گروه آزمایش
متغیر
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
باورهای مرتبط با سالمت

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

45/93

8/24

46/95

8/89

43/11

9/23

44/16

10/11

برای تجزیاهوتحلیل دادههاا ابتادا پیشفرضهاای تحلیال
کوواریانس یکراهاه بررسای شاد :عادم برقاراری پیشفارض
یکسانی واریانسها  -برقاراری پیشفارض رابطاه خطای باین
پیشآزمون و پسآزماون برقاراری پیشفارض یکساانی شایب
رگرسیونها .نتایج نشان داد تمام پیشفرضها رعایت شادهاناد.
جدول  3نتایج تجزیهوتحلیل دادهها را نشان میدهد.
جدول  .3خالصه تجزیهوتحلیل کوواریانس یکراهه
منابع
F
MS
df
SS
تغییرات
**55/26
1554/11
1
پیشآزمون 1554/11
*4/2
118/04
1
118/04
عضویت
گروهی
28/12
27
693/77
خطا

اندازه
اثر
0/710
0/187

**p>0/01 *p>0/05

همانطور که در جدول  3نشان دادهشده اسات ،میازان اثار
پیشآزماون معناادار اساات کاه کنترلشااده و اثار آن از نماارات
پسآزمون حذفشده است .میزان اثر عضویت گروهی نیز معنادار
است که این به معنای وجود تفااوت باین دو گاروه در میاانگین

نمرات باورهای مرتبط با سالمت است .با توجه به نمرات جدول
میااانگین ،باورهااای ماارتبط بااا سااالمت در مرحلااه پسآزمااون
بهبودیافته است .این نشااندهنده اثربخشای درماان مبتنای بار
پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سالمت در بیمااران دیاابتی
است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پاژوهش حاضار بررسای اثربخشای درماان مبتنای بار
پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سالمت در بیمااران دیابات
نوع  2بود .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سالمت در بیماران مبتال
به دیابت نوع  2مؤثر نیسات اماا میاانگین باورهاای مارتبط باا
سالمت در طول زمان تغییر معنادار داشات و درماان مبتنای بار
پذیرش و تعهد در طول زمان اثربخش است .نتایج پژوهش فوق
با نتایج پژوهشهای  McCracken ،)19( Greggو Keogh
( ،)16مکوناااد حساااینی ،رضاااایی و آزادی (،Graham ،)20
،Hadlandsmyth ،)21( Gillanders ،Krahe ،Gouick
 ،)22( Greco ،Nesin ،Whiteکبااااااودی ،دهقااااااان و
ضیاءپور( )23همسو است.
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 :)Questionnaireایاان پرسشاانامه توسااط ،Weissfeld
 Kirscht ،Brockو  )17( Hawthorneبر اساس مدل بااور
سالمتی که چرایی پرداختن افراد به رفتارهای سالمتی را توجیه
میکند ساخته شده است .این آزمون  32سؤال دارد و هر یک از
سؤاالت در مقیاس لیکرت  4تا  6نقطهای درجهبندی مایشاود.
تحلیل عاملی ساؤاالت ایان پرسشانامه 6 ،عامال نگرانایهاای
سااالمت عمااومی ،تهدیااد سااالمتی عمااومی ،آساایبپااذیری
ادراكشده ،شدت پیامدهای ادراكشده ،مزایای درمان پزشکی و
مزایای خودیاری را مشخص کرد که ضرایب آلفای کرونباخ ایان

عبدالهی و همکاران

تقدیر و تشکر
پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکترای نویسنده اول است و باه
تأیید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده است .بدینوسیله از تماام
کسانی که در این پژوهش ما را یاری دادند ،تقدیر و تشکر مای-
نماییم.
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در تبیین نتایج این پژوهش میتوان به ایان موضاوع اشااره
کرد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،یک رفتاردرماانی اسات
که از مهارتهای ذهنآگاهی ،پذیرش و گسلش شاناختی بارای
افزایش انعطافپذیری روانشناختی استفاده مایکناد .در درماان
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،انعطاافپاذیری روانشاناختی عباارت
است از افزایش توانایی مراجعین برای ایجاد ارتباط باتجربهشاان
در زمااان حااال و باار اساااس آنچااه در آن لحظااه باارای آنهااا
امکانپااذیر اساات ،بااه شاایوهای عماال نماینااد کااه منطبااق بااا
ارزشهای انتخابشدهشان باشد و همین موضوع ممکان اسات
باعث افزایش آگاهی و در پی آن بهبود خود مراقبتی شده باشاد.
در حقیقت بر اساس الگوهای موجود در نظریاات  ،ACTهادف
 ACTآن است که بهمنظور کاهش تأثیر و اهمیات رویادادهای
درونی دشوار ،زمینهای را تغییر دهد که ایان رویادادها در آن رخ
میدهد .مداخالت مربوط به گسلش شاناختی شاامل تمرینااتی
میشود که معنای لفظی رویدادهای درونی را میشاکند .هادف
این تمرینات آن است که به مراجعین بیاموزد افکار را فقط افکار،
احساسااات را فقااط احساسااات ،خاااطرات را فقااط خاااطرات و
احساسات بدنی را فقط احساسات بدنی ببینند .هایچیاک از ایان
رویدادهای درونی وقتی تجربه مایشاوند ،ذاتااب بارای ساالمتی
انسان آسیبزا نیستند .آسیبزا بودن آنها از این ناشی میشاود
که آنها تجارب آسیبزا ،ناسالم و بدی دیده شوند یعنای آنچاه
ادعا میکنند ،هستند و بنابراین باید کنترل و حاذف شاوند (.)24
پذیرش و تعهد باعث شد بیماران به دنبال راههایی برای کنتارل
بهتر بیماری خود باشند که این مهام باا خاود مراقبتای صاحیح
امکانپذیر شد.
 ACTدر اصل یک رفتاردرمانی اسات ،موضاوع آن عمال
است ،اما نه هر عملی .بلکه عملی که اوالب ارزش محاور باشاد و
به مراجع کمک کند آنچه واقعاب برایش مهام اسات را بشناساد و
سپس از او میخواهد از این ارزشهاا بارای هادایت و تغییارات
رفتاری در زندگی استفاده کند .ثانیااب ،عملای کاه ذهان آگاهاناه
باشد .عملی که با هشیاری و حضور کامل انجام میشود:گشاوده
بودن نسبت به تجربه و مشارکت کامل در آنچه انجام میشاود.
 ACTنامش را از پیام اصلیاش میگیرد :آنچه خارج از کنتارل

شخصیات است را بپذیر و به عملی که زندگیات را غنی مای-
سازد متعهد باش .هدف  ACTکمک به مراجع برای ایجاد یاک
زندگی غنی ،کامل و معنادار است در عاین پاذیرش رنجای کاه
زندگی بهناچار با خود دارد .دنیایی کاه انساانهاا در آن زنادگی
میکنند ،دنیایی کالمی است .زبان و شناخت ،انسان را قاادر باه
حل مسائل روزمره میکند و دنیای راحتای بارای انساان ایجااد
میکند؛ اما همین زبان و شناخت ،باعث میشود انساان پیوساته
خود را ارزشیابی کند .مقایسه کند ،گذشته دردناکش را به زماان
حال بیاورد و آیندهای ترسناك را تصور کناد .گرچاه بسایاری از
مسائل روانشناختی انسانها ریشه در زبان و شاناخت دارد ،اماا
زندگی بدون زبان و شناخت امکانپذیر نیست ACT .بارخالف
بیشتر درمانها به دنبال تغییر محتوای فکر نیست .باا توجاه باه
مطالب عنوانشده و نتیجه فرضیه دوم به نظر میرسد تغییار در
باورهای افراد در کوتاهمادت بهساختی اتفااق میافتاد و نیازمناد
زمان میباشد .همانطور که در تحلیال پیگیاری ایان پاژوهش
مشاهده شد در باورهای مرتبط باا ساالمت در بلندمادت تغییار
معناداری اتفاق افتاد.
بهطورکلی تأمین شرایط مطلوب پژوهش در حیطهی علاوم
رفتاری کار بسیار دشواری میباشد .این پژوهش هم بهنوبه خود
دارای محدودیتهایی بوده است که عبارتاناد از .1 :اساتفاده از
پرسشنامه که ابزار خود گزارش دهی است و امکان سوگیری در
پاسخها وجود دارد .2 .تداخل درمان و ویزیت پزشک با جلساات
مداخله .3 .انتخابهای اولیه گروههاای آزماایش کاه بهصاورت
دسترس انتخاب شد.
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Aim and Background: Diabetes is a factor of many physical and psychological disorders. Nowadays, the
concept of adherence in diseases be attention and has been developed due to changing the illness pattern from
acute to chronic, changing its ideology from cure to prevention, limited economical resource and shortening the
Duration of hospitalization of patients. In order to, the aim of this study was to survey of effectiveness of
acceptance and commitment therapy on health related beliefs among patients with type 2 diabetes.
Methods and Materials: research method was semi experimental with pretest, posttest and control group
design. From patients with type 2 diabetes who referred to Assaluyeh health centers, 30 subjects were selected
purposely and were assigned in control and experimental groups randomly (15 subjects each group). To collect
the data the Health Beliefs Questionnaire (HBQ) was used. The data analyzed using MANCOVA.
Findings: Results of data analyzing showed that acceptance and commitment therapy on health related beliefs of
patients with diabetes type 2 is effective (p<.05).
Conclusions: Results of the research showed that acceptance and commitment therapy is effective on health
related beliefs. Theoretical and practical considerations of the results showed that the ACT as an effective
therapy for patients with type 2 diabetes in medical centers could be applied.
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