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مقاله پژوهشي

روش :مطالعه از نوع آزمایشی  -مقطعی بود که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی با  21بیمار مبتال به دیابت نوع 2
زن و مردکه به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی و کنترل تخصیص یافتند ،انجام شد .بیماران مراجعه کننده به انجمن
دیابت از مهر ماه تا بهمن  ،1395سنجشهای خط پایه شامل پرسشنامههای دموگرافیک و بالینی ،پرسشنامههای ادراک
بیماری  -تجدید نظرشده ،رفتارهای خود  -مراقبتی ،کیفیت زندگی ،خود  -کارآمدی ،پریشانی و افسردگی را تکمیل
کردند و میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله اندازهگیری شد .سپس مداخالت به صورت دوگروه آزمایشی ویک
گروه کنترل (در دومرحله به صورت آموزش دانش دیابت و غیر دیابت و مرحله دوم آموزش ژستهای قدرت و
خنثی) در جلسات گروهی و فردی انجام شد و سنجشهای پایانی انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار رایانهای
اس .پی .اس .اس .نسخه  21انجام شد.
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نتایج :نمرات گروه آزمایشی و کنترل ،قبل و بعد از مداخله اول از نظر کنترل قند خون ،ادارک عالئم بیماری
(خردهمقیاسهای پیامد ،کنترل و درمانپذیری ،پیوستگی و بازنمایی هیجانی) ،خود  -مراقبتی و کیفیت زندگی
به لحاظ آماری تفاوت معنیداری داشتند ( p >0/01تا  .)p<0/05نمرات قبل و بعد از مداخله دوم نیز در خود
 کارآمدی ،احساس قدرت ،رفتارهای خود  -مراقبتی ،K-10 ،قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله به لحاظآماری تفاوت معنیداری داشتند ( p<0/01تا .)p< 0/05
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد که اجرای برنامههای توانمندسازی میتواند کارایی بیماران را در رفتارهای خود
 مراقبتی ،تغییر نگرش و ادراک عالئم بیماری ،شناخت جسمآگین و در نهایت کنترل قند خون و هموگلوبینگلیکوزیله افزایش دهد .یافتههای پژوهش حاضر در راستای توجه به عوامل روانشناختی و خود  -مدیریتی موثر در
پیشگیری از عوارض دیابت و کنترل موثرتر دیابت نوع دو است.
کلیدواژهها :توانمندسازی ،ادراک عالئم بیماری ، ،دیابت نوع دو ،شناخت جسمآگین ،خود – مدیریتی
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این مقاله برگرفته از پایاننامه دکتری نویسنده اول است.
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اهداف و تجارب زندگی بیماران دیابتی با تمرکز بر تبیین
الگوی مداخله آموزشی منحصر به فرد و شرایط خاص هر
بیمار مشخص می شود .اهداف کلی خود-مدیریتی دیابت
بیش از پیامدهای بالینی ،بر حمایت از اتخاذ تصمیم آگاهانه
و همکاری فعال با تیم مراقبت بهداشتی -درمانی استوار است
و میتواند وضعیت سالمتی و کیفیت زندگی بیمار را ارتﻘاء
دهد.
در گذشته راهنماییهای درمانی مطابق با مدل پزشکی
که روشی وادارکننده و اجباری در تبعیت از درمان است،
ارائه میگردید .استراتﮋیهای ارتباطی بهکار گرفته شده در
این مسیر تنها تالش برای اداره بیماری فرد مورد نظر بود.
نتایج پﮋوهشها نشان دادند که این استراتﮋیها ،به خصوص
اگر بیماری مزمن در کار باشد ،کارایی الزم را ندارند .افراد
زمانی توانمند میشوند که اطالعات الزم را در مورد بیماری
خود بهمنظور اتخاذ بهترین تصمیم کسب نمایند و کنترل
آگاهانه بر شرایط مناسب برای اجرای تصمیم داشته باشند.
اینحرکت توانمندسازی بیماران از اوایل سال 1970همزمان
با طرح منشور حﻘوق بیمار آغاز شد [ .]9،10چنین
توانمندسازی یک استراتﮋی عملکردی و پتانسیل ارتﻘاء
سالمت و گسترش منابع در بیماران محسوب میگردد و
چیزی بیشتر از رفتارهای خاص سالمتی است که با دادن
اطالعات و آموزش آغاز میگردد و به مشارکت فعال بیمار در
اتخاذ تصمیمات در مورد فرایند بیماری و کسب مهارتها و
توانشها وعمل به آنها ختم می شود [ .]11تﻐییر تمرکز
جهانی به طرف توانمندسازی بیمار و افزایشدرگیر نمودن
بیماران در مراقبت از خود ،نشان دهنده تأکید و تمرکز بر
سالمتی ،پیشگیری و آموزش سالمت است تا این که توجه
صرف به بیماری و درمان آن باشد .این تﻐییر گامی به سوی
فراگیر نمودن احساس مسئولیت پذیری درمورد بیماری فرد
محسوب می گردد . .رویکرد " بیمار ماهر "3توسط دپارتمان
سالمت در سال  2007مطرح و درچهارچوب سیاستهای
موجود گنجانده شد و به عنوان برنامههای بلندمدت خود-
مدیریتی برنامه ریزی گردید .چنین برنامههایی با تاکید بر
رویکردهای مختلف روان شناختی با هدف قوت بخشیدن یا
تﻐییر نگرشهای بیماران بود تا آموزش صرف مهارتهای
خود-مدیریتی [.]10
تعداد مطالعات ذکر شده دراین زمینه اندک است و این
مطالعات بر روی جمعیت نرمال و دانشجویان انجام شده است
و در محیطهای مربوط به اختالالت و سالمت مطالعهای

مقدمه
دیابت -اپیدمی خاموش دهههای اخیر -یکی از شایعترین
و پرهزینه ترین بیماریهای مزمن است که در حال حاضر
حدود  347میلیون نفر در سرتاسر دنیا به آن مبتال هستند
[ ]1براساس برآوردهای فدراسیون بین المللی دیابت ]2[ 1تا
سال  2030این رقم به بیش از  552میلیون نفر خواهد رسید.
مطابق گزارش انجمن دیابت ایران ،در کشور ما نیز حدود 5
میلیون نفر به دیابت مبتال هستند ،که رقم بسیار باالیی است
و نیمی از این جمعیت از بیماری خود بیاطالعند؛ اگرچه
سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده که تا سال 2030
این رقم به  6/5میلیون نفر افزایش می یابد .سازمان بهداشت
جهانی با توجه به آمار و روند رو بهرشد درسراسر جهان،
دیابت را به عنوان تهدیدی برای سالمت اعالم کرد و از
سال 1993تمام کشورهای جهان را به مﻘابله با این اپیدمی
فرا خواند .این بیماری متأثر از شرایط فراگیر زندگی و تحت
تأثیر سبک زندگی افراد شکل می گیرد و درمان و کنترل آن
با توجه به ماهیت متفاوت بیماری از شیوههای متفاوتی
تبعیت می کند [.]3،4
دیابت یک بیماری اختالل متابولیسم گلوکز است که
کمبود انسولین (جزیی ،نسبی یا کلی) عنصر مشترک انواع
این بیماری است و گستردهترین شکل آن دیابت ملیتوس یا
نوع  2است که بهطور کلی بعد از  40سالگی مشخص می
شود و در مردان شایعتر است (نسبت تﻘریبی  3به .]3[) 2
درمان دیابت تنها منحصر به تجویز دارو نیست و مستلزم
مداخالت غیر دارویی است که توسط خود بیمار مدیریت می
شود [ .]5مدیریت دیابت ،شامل یک رژیم رفتاری پیچیدهای
است که به طور کلی ،اندازهگیری منظم قندخون ،مصرف
داروها ،خوردن غذاهای مناسب ،آگاهی از عالئم و عوارض
بیماری ،اقدام سریع و پاسخ مناسب هنگام افزایش یا کاهش
قندخون و در نهایت پایبندی 2به سایرشیوههای برنامه درمان
فردی در برنامه خود-مدیریتی است که از عناصر کلیدی
مراقبت در دیابت هستند [.]6
به منظور درمان کارآمد دیابت ،درمان طبی به تنهایی
نمیتواند کارگشای معضل دیابت باشد و ارتﻘاء مدیریت
بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است .شواهد علمی حاکی
از این است که تنها سهم اندکی از بیماریهای مزمن مانند
دیابت توسط کادر تخصصی درمان می شوند و بخش عمده
توسط خود فرد و خانوادهاش مدیریت می شوند [ .]7،8خود-
مدیریتی در دیابت فرایندی است که با بررسی نیازها ،تعیین
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صورت نگرفته است .درضمن ،پذیرش این مداخالت از نظر
امکان سنجی 1و برآورد هزینهها چالش برانگیز است .از سوی
دیگر ،چنین مداخالتی در زمینه توانمند سازی شخصی
بیماران نیز با هدف آموزش یک مهارت و منبعی جهت درگیر
نمودن فعال بیمار در فعالیتهای خود-مدیریتی محسوب می
شود .هرچند نﻘش چنین آموزشها و مداخالت روان
شناختی ،در کنترل دیابت در کوتاه مدت موثر بوده و در بلند
مدت تأثیر حداقلی داشتهاند[ .]11رویکرد "بیمار خبره" در
صدد طراحی مداخالتی است که بر اساس فراهم نمودن
اطالعات خود -مدیریتی صورت پذیرد و موجب تﻐییرات
مﺜبتی در نگرش و باورها ،توسعه مهارتها  ،بهبود اطالعات
سالمتی و عملکرد در افراد شود .ارتﻘاء رفتارهای خود-
مدیریتی با چنین اهدافی به عنوان پلی برای رسیدن به
کیفیت زندگی و رفاه عمومی هر چه بیشتر بیماران مبتال به
دیابت نوع  2مطرح است .طراحی مناسب چنین برنامههای
مداخلهای بر اساس رویکرد توانمندسازی ( رویکرد غالب و
مسلط سازمان بهداشت جهانی برای مواجهه با بیماریهای
مزمن) در راستای اتخاذ رفتارهای خود-مدیریتی بیماران
دیابتی نوع  2قرار دارد.
یکی از این رویکردهای تئوریکی که بهطور گسترده ای
در مدل های فردی بیماری دیابت مورد استفاده قرارمیگیرد،
تمرکز بر باورهای بیماران و احساس آنان درباره دیابت است.
این رویکرد ،چنین بیان میکند که افراد در برخورد با یک
بیماری یا عامل تهدید کننده حیات ،یک تصویر کلی و باور
خاصی از بیماری و درمان در ذهن خود ایجاد میکنند که به
آن " ادراک بیماری" میگویند .ادراک بیماری مفهوم اصلی
مدل خود -تنظیمی سالمت و بیماری لوونتال است [.]1
مطابق این مدل ،افراد بر اساس باورهای شخصی خود درباره
بیماری تعیین میکنند که چگونه به وضعیت فعلی پاسخ
دهند .در حیطه روانشناسی آشکار شده است که این باورها
تابع الگوی خاصی هستند که از اجزای زیر تشکیل شده اند:
ماهیت(2تشخیص و عالیم) ،پیامدها(3باور فرد درباره وخامت
بیماری) ،سیرزمانی(4طول مدت بیماری) ،علت
بیماری(5ثانویه به مصرف زیاد قند ،ویروس) ،وتوانایی جهت
کنترل(6آیا بیماری نیازمند مداخالت طبی است).
پﮋوهشهای متعددی به این نتیجه رسیدهاند که افراد در
ادراک چگونگی وضعیت سالمتیشان متفاوت هستند و این
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ادراک ،اغلب مستﻘل از شرایط فیزیکی واقعی آنهاست .تفاوت
بیماران در رفتار بیماری(ادراک و تفسیر عالئم) نمیتواند
صرفأ ناشی از تفاوت در درجه سالمتی آنها باشد [.]14،13
این ادراک از بیماری در نحوه رفتار فرد ،تطابق وی با بیماری،
مدیریت بیماری توسط خود فرد و درکل در پیامد بیماری
موثر است [ .]15همان گونه که بر اساس "مدل باور سالمت"،
نیز میان باورها و سالمت فردی باال -که مدل" شخصی سازی
بیماری" نامیده می شود -و رفتارهای خود-مدیریتی ،ارتباط
قوی وجود دارد [ .]16ادراکهای خوش بینانه به طور کلی
ارتباط مﺜبتی با رفتارهای خود-مدیریتی ،به ویﮋه کنترل قند
خون دارند .ادراک کم یا عدم ادراک بیماری با تﻐییرات سبک
زندگی و اصول مدیریت و مراقبت ازخود و سالمت بیماران
مرتبط بوده و میتواند منجر به بسیاری ازعوارض جانبی در
دیابت نوع  2شود [ .]17،18از آن جایی که ادراک بیماری
ثابت نیست و درطول زمان باکسب تجارب و دریافت اطالعات
جدید تﻐییر می کند [ ،]19،20پﮋوهشهای مبتنی بر
شناخت درچهارچوب دیدگاهی به نام " جسمآگینی ، "7می-
تواند جهت تﻐییر چنین نگرشها و باورهایی در بیماران ،گام-
های موثری را بردارد .زیرا مطابق با این دیدگاه ،شناخت امری
جسمانی شده و آمیخته با احساس و ادراک است [.]21در
نتیجه نمی توان از بازنماییهای شناختی غیرکالبدی ومستﻘل
از سیستمهای کالبدی مﻐز و جسم سخن گفت .محیط،
موقعیت ،بدن و هرگونه شبیهسازی در سیستمهای کالبدی
مﻐز ،بازنمایی شناختی را تشکیل میدهند و سیستمهای
شناختی از محیط و جسم (بدن) بعنوان ساختارهای اطالعاتی
بیرونی که مکمل بازنمایی هایی درونی است ،استفاده می-
کنند .بازنماییهای درونی هم به نوبه خود مشخصههای
موقعیتمند دارند وازطریق شبیهسازیهایی در سیستمهای
کالبدی مﻐزبه عملکرد میپردازند وآنها را آماده برای تعامل
با ساختاربیرونی میسازند [ .]22
در ادبیات روانشناختی و علوم عصبشناختی و براساس
پﮋوهشهای شناخت جسمآگین ،حالت ،حرکت و وسعت بدن
میتواند بر ادراک ،تجربه ،تصمیم گیری و یادگیری تأثیر
داشته باشد [ .]23،24،25سطوح باالی کنترل بر بدن،
احساسات مﺜبت و کارکرد شناختی فرد را افزایش میدهد
[ ]26،27و افراد قدرتمند ( درمﻘایسه با ا فراد ضعیف) بیشتر
خودشان را درگیر امور و فعالیتها میکنند [ .]28ژستهای
1

feasibility
identity
3 consequences
4 timeline
5 causes
6 personal control
7 embodiment
2
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قدرت باال موجب تﻐییرات انطباقی و مناسب روانشناختی،
فیزیولوژیکی و رفتاری میشود [ .]29ژستهای قدرت باال در
مﻘابل قدرت پایین ،به طور واضح احساس قدرت و تسلط فرد
را افزایش میدهد ،زیرا ترشح هورمون تستسترون (هورمون
تسلط) باال رفته و هورمون کورتیزول (هورمون استرس) پایین
آمده و احساس اضطراب و استرس کاهش مییابد
[ .]30،31،32همچنین مطالعات نشان میدهند که هورمون
تستسترون با میزان خودکارآمدی و با انتظارات مربوط به
موفﻘیت و اطمینان ارتباط دارد و تجربه قدرت ،موجب ادراک
خودکارآمدی در افراد ،تسهیل در رسیدن به اهداف شخصی،
اثرات قوی بر تفکر انتزاعی ،افزایش تأثیر بر دیگران و کنترل
تعامل با دیگران میگردد [ .]33،34،35،36عالوه بر این،
ژستهای انتخابی قدرت باال ،موجب میشود که فرد احساس
مﺜبتتری در کنترل داشته باشد ،درباره آینده خوشبین بوده
و درانجام کارها هدفمندترعمل نماید و از فشارهای روان-
شناختی رها شده تا مانع استفاده آنها از توانمندیهای بالﻘوه-
شان نشود [.]26،28،36،37
در سالهای اخیر نگرشهای جدیدی در علم شناخت-
پﮋوهی پدید آمده است ،در پیوستارهای آموزشی ،کاربرد
شیوههای جدید شناخت(مانند جسمآگینی) که یکی از
مهمترین مرزهای پﮋوهش در روانشناسی شناختی است،
میتواند منجر به بهبود شیوههای توانمندسازی در خود-
مدیریتی بیماران دیابت نوع  2شود.
هدف پﮋوهش حاضر ،ارتﻘاء خود-مدیریتی و کنترل قند
خون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماری دیابت نوع  2بر اساس
رویکرد توانمندسازی درچهارچوب گسترده ای از آموزش و
دانش دیابت( تﻐییرنگرش و ادراک عالئم بیماری ،کسب
مهارتهای خود-مراقبتی ،کیفیت زندگی ،کاهش احساس
پریشانی وافسردگی) تا کاربرد شیوههای جدید روانشناختی
شناخت جسمآگین آموزش ژستهای قدرت به منظور
احساس قدرت و خود-کارآمدی )،و کسب مهارتهای
سالمت-محور جدید و کارآمد است .سواالت پﮋوهشی شامل:
-1آیا آموزش دانش دیابت و شناخت جسمآگین (ژستهای
قدرت باال) منجر به افزایش عملکرد خود-مدیریتی بیماران
دیابت نوع  2میگردد؟ -2آیا شناخت جسمآگین (ژستهای
قدرت باال) در خود-کارآمدی ،احساس قدرت و افزایش
هورمون تستسترون ،میزان پریشانی و افسردگی ،بهبود
رفتارهای خود-مراقبتی بیماران تأثیردارد؟ -3آیا آموزش
دانش دیابت میتواند منجر به تﻐییراتی در نگرش و ادراک
عالئم بیماری در خود-مدیریتی دیابت نوع 2گردد؟

روش
نوع پژوهش

پﮋوهش حاضر از نظر هدف در زمرهی پﮋوهشهای
کاربردی و از نظر روششناسی جزء طرحهای آزمایشی پیش
آزمون –پس آزمون است که به صورت کارآزمایی بالینی
تصادفی انجام شد.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پﮋوهش شامل  21نفر
بیمار مبتال به دیابت نوع  2بود که از بیماران دردسترس
مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران از مهر ماه تا بهمن
 1395در مطالعه انتخاب شدند و ببه طور تصادفی به سه
گروه آزمایشی و کنترل تخصیص یافتند .جهت تخصیص
تصادفی بیماران به گروههای آزمایشی و کنترل از روش
تصادفی سازی ساده و جدول اعداد تصادفی استفاده شد .به
منطور پنهان سازی تخصیص تصادفی ،بیماران اطالع نداشتند
که در کدام گروه آزمایشی یا کنترل قرار میگیرند.
ب) نمونه پژوهش :جهت تعیین تعداد حجم نمونه
درمطالعات آزمایشی با استفاده از توان آماری-جی به عنوان
نرم افزار محاسبه ،اندازه نمونه بر اساس مولفههای آلفای
( ،)α= 0/05توان آزمون آماری ( ،)1-β= 0/80اندازه اثر به-
دست آمده از ادبیات برای هموگلوبین گلیکوزیله باالتر از
 ،0/65تعداد گروهها برابر با  3و تعداد تکرارها برابر با ( 2پیش
آزمون ،پس آزمون) بود که تعداد نمونهها  21نفر در سه گروه
مشخص گردید .در مرحله اول دو گروه آزمایشی درنظرگرفته
شد زیرا همین گروهها ی آزمایشی درمرحله دوم بایستی وارد
مداخله ژست قدرت باال و ژست قدرت پایین میشدند.
شرایط ورودبه نمونه پﮋوهش عبارت بودند از :تشخیص
دیابت نوع  2توسط متخصص غدد که حداقل 3ماه گذشته
باشد ،آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله باالتراز  7درطول سه
ماه گذشته ،بررسی میزان قندخون برابر یا باالتر از،120
داشتن سن  20-70سال ،داشتن تحصیالت حداقل ابتدایی و
مالکهای خروج نیز شامل :عﻘب ماندگی ذهنی ،سابﻘه
شرکت دردورههای آموزشی دیابت ،ابتالء به بیماریهای طبی
نظیر بیماری قلبی ،تنفسی ،کلیوی ،ابتالء به بیماریهای
روانپزشکی ،سابﻘه آسیب به سر واختالل ارگانیک مﻐز( به
علت عدم اختالل شناختی ناشی از تروما و اختالل ارگانیک
مﻐز) ،دیابت بارداری و دیابت نوع 1بودند.
ابزارهای پژوهش

بهمنظور گردآوری اطالعات الزم عالوه بر پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک و بالینی بیماران ،پرسشنامههای زیر
مورد استفاده قرار گرفتند.
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 )1پرسشنامه ادراک بیماری– تجدید نظر شده1 :این
پرسشنامه برای اولین بار توسط موس -موریس و وینمن2در
سال  ]38[ 2002برای سنجش ادراک بیماری طراحی شد.
شامل  8قسمت بوده که به ترتیب شامل ماهیت بیماری،
سیرزمانی (حاد و مزمن بودن بیماری) ،پیامد بیماری ،کنترل
پذیری بیماری ،درمان پذیری ،پیوستگی ،سیر زمانی دوره ای
بودن بیماری و بازنمایی هیجانی است .پاسخ پرسشهای
فاکتور 2تا  8براساس مﻘیاس لیکرت  5درجهای از" کامال
موافﻘم" تا " کامال مخالفم" عالمت زده میشود .گویه 9
شامل علل است که براساس توصیه متخصصان به چند گروه
زیر تﻘسیم میشود :علل روانشناختی ،علل درونی و علل
محیطی .پاسخ پرسشهای این قسمت هم براساس مﻘیاس
لیکرتی  5درجهای از " کامال موافﻘم " تا " کامالمخالفم
"عالمت زده میشود .در مورد گویه ،1هر گویه به یکی ازعالئم
عمومی اشاره دارد و مﻘابل آن دو ستون قراردارد .اگر پاسخ
ستون اول مﺜبت بود (آیا ازابتدای بیماری این عالمت را تجربه
کردهاید؟) پرسشگر به سراغ ستون دوم میرود (این عالمت با
بیماری من ارتباط دارد؟) و چنانچه پاسخ این ستون مﺜبت
بود یک نمره درنظرگرفته میشود .نمره گذاری آزمون در
قسمت ماهیت بیماری مجموع نمرات1و 0در بخش دوم
محاسبه میشود.در سایر قسمتهای آزمون برای " کامال
موافﻘم"نمره  5تا " کامال مخالفم" نمره  1در نظر گرفته
میشود و مجموع نمرات مربوط به سیرزمانی بیماری(،)30
پیامد( ،)30کنترل پذیری( ،)30درمان پذیری(،)25
پیوستگی(،)25سیر زمانی دوره ای( ،)20بازنمایی
هیجانی( )30محاسبه میگردد .در برخی از آیتمها نمرات
معکوس در نظر گرفته میشوند .این پرسشنامه برای اولین
بار توسط محسن ارجمند و همکارانش در سال  85به فارسی
ترجمه شد و برای بررسی ادراک بیماری در بیماران مبتال به
سرطان پستان بکار رفت[ .]38آلفای کرونباخ برای قسمت-
های مختلف پرسشنامه از  %79تا  %89بوده و ضریب پایایی
بازآزمایی برای سواالت مختلف  %46تا  %88گزارش شده
است[ .]39آلفای کرونباخ  %71و بازآزمایی  %73در نسخه
ایرانی اعالم شده است[.]40

نرگس کرمقدیری و همکاران

 )2مﻘیاس خود-کارآمدی در مدیریت دیابت :3این مﻘیاس
توسط وندربیل و شورتریج-باگت  4درسال [41[ 1999
طراحی گردید .پرسشنامه شامل 20سوال است که توانایی
بیماران را در رعایت رژیم غذایی ،میزان فعالیت فیزیکی،
مصرف داروها واندازه گیری قند خون میسنجد .سواالت در
طیف لیکرتی  11درجه ای از " اصال نمیتوانم ( )0تا حتما
میتوانم ( )10نمره گذاری میشوند . .مجموع نمرات از - 0
 200محاسبه میگردد و نمرات باالتر نشاندهنده خود-
کارآمدی باالتر است .یافتههای عامل پایایی نشان داده است
که هر چهار عامل از ضرایب همسانی درونی و بازآزمایی قابل
قبول و معنیداری برخوردار است [.[42اعتبار محتوایی
آزمون در نسخه ایرانی آن  %86و بازآزمایی( (α=0/83برآورد
گردیده است[.[43
5
 )3مﻘیاس پریشانی کسلر K-10( :؛) پرسشنامه فرم
کوتاه کسلر به عنوان ابزاری خودگزارشی برای سنجش سطح
پریشانی توسط فسرت ،دویت ،تاینبریچر ،ووترز ،ورهوف و
بیکمن  6در سال  [44[ 2009طراحی و درمطالعات بالینی
و جمعیت عمومی بکارمیرود .این ابزار مکررأ توسط مطالعات
بهداشت روان 7مورد استفاده قرار گرفته است10 .سوال
پرسشنامه از  612آیتم 18 ،ابزار مشهور موجود از قبیل
مﻘیاس خودسنجی افسردگی زونگ ،8بک وسایر ابزار ها گرفته
شده است .هرسوال براساس مﻘیاس لیکرتی  5درجهای از "
هیچوقت" ( )1تا " همیشه" ( )5نمرهگذاری میشود.مجموع
نمرات از  50- 1محاسبه میشود و نمرات باالتر نشاندهنده
احساس پریشانی بیشتر است .اعتبار محتوایی آزمون در
نسخه ایرانی آن  %88تا  %95و بازآزمایی( (α=0/84برآورد
گردیده است[.]45
9
 )4پرسشنامه سنجش رفتارهای خود-مراقبتی دیابت :
این پرسشنامه باهدف ارزیابی میزان پایبندی به رفتارهای
10
خودمراقبتی دربیماری دیابت توسط گالسکو و همکاران
درسال  ]44[ 1994طراحی گردید .پرسشنامه دارای 12
گویه است که میزان پایبندی را در پنج حیطه رژیم غذایی،
کنترل قند ،فعالیت فیزیکی ،مراقبت از پاها ،مصرف داروها
دریک هفته اخیرمیسنجد . .سواالت در طیف لیکرتی 7
درجه ای از ( )0تا ( )7نمرهگذاری میشوند .مجموع نمرات
1

)Illness Perception Questionneir -Revised )IPQ-R
Moss-Morris & Weinman
)3 Diabetes Management Self- Efficacy Scale (DMSE
4 Van der Bijl, Shortridge-Baggett
)5 Kessler Distress Scale-10 (K-10
6 Fassaert, de Wit,Tuinebreijer, Wouters,Verhoeff, Beekman
)7 World Health Organization( WHO
)8 Zung Self- Rating Depression Scale(SDS
)9 Diabetes Self-Care Scale ) DSCS
10 Glasgow
2
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کوتاهی در برنامه درمان ومراقبت و توضیح در مورد روشهای
کنترل بیماری دیابت و اهمیت انجام خود-مراقبتی بود .جلسه
دوم :ایجاد انگیزه و بحثهایی در رابطه با مسایل روانشناختی
و شیوههای کنترل و مدیریت استرس .جلسه سوم :آموزش
مهارتهای عملی مانند کنترل روزانه قند خون ،تﻐذیه و
شمارش واحدکربوهیدرات ،فعالیت فیزیکی ورزش و درمان
دارویی( قرص و انسولین) .در مورد بیماران گروه کنترل
اطالعات خنﺜی و بدون ارتباط با بیماری دیابت نوع ( 2
آلودگی هوا) ولی با همان فرمت آموزش داده شد.
ماژول  :2دراین مرحله ،هدف آموزش ژستهای قدرت و
افزایش میزان هورمون تستسترون به منظور افزایش احساس
قدرت و تسلط و خود-کارآمدی بیماران در برنامه خود-
مدیریتی بود .در واقع نحوه پاسخ سیستم عصبی
خودمختاربیماران دیابت نوع  ،2در هنگام شکل گیری ادراک
و احساس آنها در ژستهای مختلف بدنی مورد مطالعه
قرارگرفت .در ابتدا و انتهای این آزمایش نمونه خون بیماران
گرفته شد تا تأثیرهورمون تستسترون در سیستم عصبی مورد
بررسی قرار گیرد .آزمایشگر در مورد آزمایش و دستورالعمل-
های مربوطه توضیحات الزم را به بیمار داده و از او میخواهد
که یکی از ژستهای قدرت و خنﺜی را اجرا نماید (شکل
 .)1،2قرار گرفتن در ژست قدرت و خنﺜی یک دقیﻘه خواهد
بود و بعد از یک دقیﻘه بیمار با حفظ همان ژست یک گفتگوی
درونی با مضمون من میتوانم  (........جمالتی در ارتباط با
توانمندی بیمار در رابطه با کنترل قند خون و رفتارهای خود-
مراقبتی و کنترل استرس) به مدت پنج دقیﻘه داشت.
آزمایشگر در این وضعیت اتاق را ترک نموده و از طریق
دوربین بیمار را مشاهده می نماید .بعد از اتمام این پنج دقیﻘه
 ،آزمایشگر وارد اتاق شده و از بیمار می خواهد که راحت
بنشیند و در رابطه با همان گفتگوی درونی به مدت پنج دقیﻘه
سخنرانی داشته باشد .پس از ده دقیﻘه استراحت در همان
اتاق آزمایش نمونه خون دوم گرفته میشود و پرسشنامه
خود-کارآمدی و مﻘیاس درجهبندی احساس قدرت توسط
بیمار تکمیل میگردد.

از ( ) 84- 0محاسبه میگردد و نمرات باالتر نشاندهنده
خود-مراقبتی بهتر است.در نسخه ایرانی پرسشنامه ضریب-
های درونی آن از  %74تا  %78و ضریب بازآزمایی آن در سطح
 P> 01معنیداراست .اعتبار محتوایی و پایایی درونی (0/7
= )αاین مﻘیاس را مورد تایید قرارمیدهد [.]47
 )5مﻘیاس افسردگی بک -تجدید نظر شده1 :این ابزار یک
پرسشنامه  21آیتمی خودگزارشی است که توسط بک ،استیر
و گاربین در سال 1961برای ارزیابی سندرم افسردگی
طرّاحی شده است [ .]48نمرة کلّی از صفر تا  63است و
طرّاحان آن ،نمرة  15و باالتر را بهعنوان افسردگی خفیف و
نمرة  20و باالتر را بهعنوان افسردگی متوسّط درنظر
میگیرند .این پرسشنامه به فارسی ترجمه شده و روایی(0/87
= )αو پایایی آزمون –بازآزمون()0.74آن مشخص شده است
[.]49
2
 )6مﻘیاس کیفیت زندگی بیماران دیابتی  :این پرسشنامه
 15سوالی اولین بارتوسط باروق و همکارانش در سال 2004
[ ]50برای سنجش کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع 2
طراحی گردید .سوالهای پرسشنامه در برگیرنده دو بعد
رفتارهای خود-مراقبتی بیمار و رضایت از کنترل بیماری
است .نسخه ایرانی پرسشنامه از ضریب پایایی خوبی برخوردار
است .ضریب آلفای کرونباخ( )r =0/72و پایایی ثبات درونی
( )0/77است[.]51
3
 )7مﻘیاس احساس قدرت  :این مﻘیاس توسط کارنی و
همکاران در سال  ]29[ 2010جهت ارزیابی خودگزارشی
میزان احساس قدرت بر اساس نمره  1تا  7طراحی گردیده
است.
 )8پروتکل مداخالت :ماژول  :1آموزش دانش دیابت و
غیر دیابت -هدف این مداخله آموزش دانش دیابت و کسب
مهارتهای خود-مراقبتی و تأثیر آن در تﻐییر نگرش و ادراک
عالئم بیماری دیابت نوع2در خود-مدیریتی برنامه توانمند
سازی بود .اطالعاتی درباره دیابت و عوارض آن و آموزش
عملی رفتارهای خود-مراقبتی توسط متخصصین انجمن
دیابت ایران و با حضور روانشناس داده شد .جلسات به صورت
سخنرانی همراه با بحث گروهی ،تبادل نظرو پرسش و پاسخ
و نیز همراه با نمایش اسالید انجام شد .جلسه اول :آموزش
بیماران در مورد بیماری دیابت نوع  2و فرایند آن ،پیش
اگهی ،عوارض (زودرس و دیررس) دیابت ازجمله
نابینایی،نارسایی کلیه ،آسیب اعصاب محیطی ،افت قند خون،
افزایش قند خون و کاهش انسولین بدن و اثرات ناشی از

1Beck

(Depression Inventory-II (BDI-II
)Diabetes Quality Of life Scale )DQOLS
(3 Power Feeling Scale (PFS
2
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افسردگی ،قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله) بودو به همین
منظورگروه آزمایشی 1و 2بهطور یکسان درکالس آموزش
دانش دیابت شرکت کردند وموردارزیابیهای پیشآزمون-
پسآزمون( با فاصله زمانی 2هفته) به صورت گروهی
قرارگرفتند .به مدت سه جلسه 4ساعتی در سه روز متوالی
اطالعاتی درباره دیابت و عوارض آن و آموزش عملی
رفتارهای خود-مراقبتی توسط متخصصین انجمن دیابت
ایران و با حضور روان شناس داده شد .موازی همین کالس
آموزش دیابت یک گروه از بیماران دیابت نوع  2به عنوان
گروه کنترل در کالس آموزش غیر دانش دیابت و آلودگی هوا
شرکت نمودند .اطالعات خنﺜی و بدون ارتباط با بیماری
دیابت نوع  ( 2آلودگی هوا) ولی با همان فرمت آموزش داده
شد و دقیﻘا همان آزمونهای پیش و پسآزمون در این گروه(
با فاصله زمانی  2هفته ) انجام شد  .با توجه به این که پیش-
آزمون-پسآزمون با فاصله زمانی 2هفته و با گروههای مجزا
انجام شد تا حدودی تأثیر پیشآزمون کنترل شد همچنین
جهت کنترل متﻐیرهای مداخلهگر بیماران از نظر سن ،جنس،
تحصیالت ،شﻐل ،سن تشخیص بیماری و مدت زمان بیماری
همگن شده بودند.
درمرحله دوم ،آموزش ژستهای قدرت و خنﺜی به صورت
فردی(  3جلسه سه روزه  3ساعته ) توسط روانشناس انجام
شد .گروه آزمایشی  1در جلسات آموزشی ژست قدرت باال،
گروه آزمایشی  2در جلسات آموزشی ژست قدرت پایین و
گروه کنترل در جلسات آموزشی ژست خنﺜی به مدت 3
جلسه یک ساعتی شرکت کردند .در واقع نحوه پاسخ سیستم
عصبی خودمختاربیماران دیابت نوع  ،2در هنگام شکلگیری
ادراک و احساس آنها در ژستهای مختلف بدنی مورد مطالعه
قرارگرفت .در ابتدا و انتهای این آزمایش نمونه خون بیماران
گرفته شد تا تأثیرهورمون تستسترون در سیستم عصبی مورد
بررسی قرار گیرد .قبل از انجام آزمایش ،شرکت کنندگان
پرسشنامههای خود-کارآمدی ،رفتارهای خود-مراقبتی،
احساس پریشانی و مﻘیاس درجهبندی احساس قدرت رابه
ترتیب مذکور تکمیل نمودند .سپس آزمایشگر در مورد
آزمایش و دستورالعملهای مربوطه توضیحات الزم را به بیمار
داده و از او میخواهد که یکی از ژستهای قدرت را اجرا
نماید (شکل  )1،2و در پایان جلسات سنجشهای پایانی نیز
درمورد هر  3گروه به همین ترتیب صورت گرفت.

شکل  .1ژستهای قدرت پایین (دست وپاهای بسته)

شکل .2ژستهای قدرت باال(دست وپاهای باز)

شیوه انجام پژوهش

گروههای آزمایشی 1و 2و گروه کنترل بعد از تکمیل فرم
رضایت اخالقی شرکت در مطالعه و توضیحات مﻘدماتی روان-
شناس درباره مداخلههای مورد نظر  ،سنجشهای خط پایه
شامل پرسشنامههای دموگرافیک و بالینی ،پرسشنامههای
ادراک بیماری-تجدید نظر شده ،رفتارهای خود-مراقبتی،
کیفیت زندگی ،خود-کارآمدی ،پریشانی ،افسردگی را به
ترتیب مذکور ،با کمک روانشناس به صورت گروهی و به
مدت یک و نیم ساعت تکمیل نمودند و سواالت و ابهامات
مربوط به پرسشنامهها با توضیحات کامل پاسخ داده شد .
سپس آزمایشهای قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله از
برگههای آزمایش بیماران استخراج گردید.
در مرحله اول متﻐیر مستﻘل آموزش دانش دیابت برمتﻐیر
وابسته خود-مدیریتی دیابت نوع  ( 2ادراک عالیم بیماری،
رفتار های خود-مراقبتی ،کیفیت زندگی،احساس پریشانی و

شیوه تحلیل دادهها

به منظور تحلیل دادههای آماری از نرم افزار آماری اس-
پی-اس-اس نسخه  21استفاده شد .از روشهای آمار
توصیفی برای بررسی مشخصات دموگرافیک وآزمون تی
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پیروی دادهها از توزیع مورد نظر( که در اینجا توزیع نرمال
است) میباشد.
مداخله آموزش دانش دیابت
در گروه آزمایشی  1و  ،2میان نمرات ادراک عالئم
بیماری( پیامد بیماری ،کنترل پذیری،درمان پذیری،
پیوستگی بیماری و بازنمایی هیجانی) قبل و بعد از مداخله
تفاوت معنیدار آماری بدست آمد( .)p>0/05در خرده
مﻘیاسهای ماهیت بیماری ،سیر زمانی حاد/مزمن و دورهای
بودن تفاوت معنیدار نبود .همچنین از نظر کنترل قند خون،
رفتارهای خود-مراقبتی ،کیفیت زندگی تفاوت معنیدارآماری
بدست آمد( .)p>0/01درمﻘیاس پریشانی روانشناختی
کسلرتفاوت معنیدار نبود( )p>0/6و از نظر میزان شدت
عالئم افسردگی نیزقبل و بعد ازمداخله تفاوتی مالحظه
نگردید(( )p>0/095جداول 1و .)2در گروه کنترل نیزمﻘایسه
نمرات قبل و بعد از مداخله در مﻘیاسهای ادراک عالئم
بیماری ،رفتارهای خود-مراقبتی ،کیفیت زندگی ،پریشانی
روانشناختی کسلر ،عالئم افسردگی و میزان قند خون تفاوت
معنیدار آماری وجود نداشت(جدول .)3

همبسته برای مﻘایسه میانگینهای قبل و بعد از مداخله
استفاده گردید و  P<0.05به عنوان سطح معنیداری تلﻘی
شد .آزمون ناپارامتریک کولموگروف-اسمیرنوف نیز جهت
بررسی توزیع نرمال دادهها استفاده شد.آزمون خی دو و
تحلیل واریانس یک راهه نیز جهت بررسی همگنی ویﮋگی-
های جمعیت شناختی بکاررفت.
نتایج

بیماران شرکتکننده همگی متأهل ،میانگین و انحراف
استاندارد سن بیماران( ،)53/09±7/98سن تشخیص
دیابت( )46/47±7/22و مدت زمان تشخیص
دیابت( )7/04±4/10بود .بیماران از نظر متﻐیرهای
دموگرافیکی نظیر :سن،) (F=248, df=2,18, p<0/783
سن تشخیص بیماری(، (F=0/760, df=2,18, p<0/482
طول مدت بیماری ،) (F=1/803, df=2,18, p<0/193
جنسیت ( ،)P<0/275تحصیالت(  )P<0/140و
شﻐل( )P<0/644همگن بودند .نتایج تحلیل خروجی آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف نشان میدهد که مﻘدارهای P
بدست آمده از  0/05بزرگتر است .فرضیه صفر در آزمون فوق

جدول .1مقایسه میانگین ،انحراف استاندارد نمرات گروه آزمایشی  1قبل و بعد از اجرای مداخله آموزشی دانش دیابت
بعد از مداخله آموزشی
قبل از مداخله آموزشی
آزمون t
سطح معنیداری
متﻐیرها
میانگین (انحراف استاندارد) میانگین (انحراف استاندارد)
df=6
N=7
N=7
0/020 -3/143
(128/57)12/68
(141/42)19/51
میزان قند خون
ادراک عالئم بیماری
0/573 -0/596
(2/71)1/38
(3/14)1/77
ماهیت بیماری
0/778 -0/295
(21/142)4/70
(21/85)4/81
سیرزمانی بیماری(حاد/مزمن)
0/031 -0/280
(15/42)4/75
(22)5
پیامد
0/052
2/361
(27)2/88
(22/57)4/42
کنترل پذیری
0/125
1/780
(22)2
(19/85)3/84
درمان پذیری
0/246
1/285
(20/85)2/47
(18/14)5/49
پیوستگی بیماری
0/881 -0/157
11/71)2/049
(11/85)1/86
سیرزمانی(دوره ای بودن)
0/052 -2/360
(12/42)1/61
(18/57)7/25
بازنمایی هیجانی
0/06 -2/331
(8/71)3/63
(15)10/16
مﻘیاس پریشانی کسلر
مﻘیاس رفتارهای خود-مراقبتی
0/000 10/712
(17/71)1/38
(10/42)2/50
رژیم غذایی()0-21
0/013
3/470
(12/85)1/95
(7/57)4/54
کنترل قند خون()0-14
0/103
1/922
(7)0
(6/42)0/78
مصرف داروها()0-7
0/007
3/959
(10)2/82
(7/42)3/30
فعالیت فیزیکی()0-14
0/008
3/884
(25/71)2/21
(17)7/25
مراقبت از پاها()0-28
0/000 10/921
(73/28)6/70
(47/85)9/92
نمره کل()0-84
0/011
3/600
(56/85)4/45
(46/85)7/94
کیفیت زندگی()1-75
0/095 -1/980
(10/57)7/72
(20/28)17/74
افسردگی بک2-
نمرات باال در سیربیماری(حاد/مزمن)( ،)5-25سیرزمانی(دوره ای بودن)( ،)4-20پیامدها( ،)5-25بازنمایی هیجانی( )5-25بیانگر عقاید منفی و ادراک نامطلوب عالئم بیماری
است.نمرات باال در کنترل شخصی( ،)4-20درمان پذیری( ،)4-20پیوستگی بیماری( )5-25بیانگر عقاید مثبت و ادراک مطلوب عالئم بیماری است .در مقیاس  K-10نمره
(  ) >20خوب )20-24( ،خفیف )25-29( ،متوسط )<30( ،شدید است.نمرات  )>10( BDI-2خوب )10-15( ،مرزی )16-20( ،خفیف )21-30( ،متوسط )31-40( ،شدید،
()<40خیلی شدید .سطح معناداری p<.05. , p<.01
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جدول .2مقایسه میانگین ،انحراف استاندارد نمرات گروه آزمایشی 2قبل و بعد از اجرای مداخله آموزشی دانش دیابت
متﻐیرها
میزان قند خون
ادراک عالئم بیماری
ماهیت بیماری
سیربیماری(حاد/مزمن)
پیامد
کنترل پذیری
درمان پذیری
پیوستگی بیماری
سیرزمانی(دوره ای بودن)
بازنمایی هیجانی
مﻘیاس پریشانی کسلر
مﻘیاس رفتارهای خود-مراقبتی
رژیم غذایی()0-21
کنترل قند خون()0-21
مصرف داروها()0-7
فعالیت فیزیکی()0-14
مراقبت از پاها()0-28
نمره کل()0-84
کیفیت زندگی()1-75
افسردگی بک2-

قبل از مداخله آموزشی
میانگین (انحراف استاندارد)
N=7
(157/28)36/24

بعد از مداخله آموزشی
میانگین (انحراف استاندارد)
N=7
(141/14)33/43

-4/261

(5/28)2/69
(19/85)4/87
(18/28)5/70
(20/28)7/04
(20/28)2/75
(15)6/75
(14/42)4/07
(20/71)6/44
(10/28)6/82

(4/42)2/22
(42/19)4/57
(15)3/51
(26)2/82
(22/85)2/11
(21/71)1/38
(11/42)2/29
(14/42)3/35
(6/85)2/67

-1/441
-0/248
-1/348
1/848
2/521
2/603
-1/680
-2/482
-1/406

0/200
0/113
0/226
0/114
0/045
0/040
0/144
0/06
0/209

(10/28)3/59
(6)4/43
(5/57)1/90
(4/28)3/30
(18/71)7/97
(44/42)15/50
(51/85)9/29
(18/57)15/20

(14)3/05
(10/42)4/19
(6/85)0/37
(8/42)2/99
(25/57)3/30
(65/14)7/47
(60/85)12/34
(8/71)2/92

3/833
2/394
2/121
4/200
2/146
3/912
2/313
1/922

0/009
0/540
0/780
0/006
0/076
0/008
0/060
0/103

آزمون t
df=6

سطح معنیداری
0/005

نمرات باال در سیربیماری(حاد/مزمن)( ،)5-25سیرزمانی(دوره ای بودن)( ،)4-20پیامدها( ،)5-25بازنمایی هیجانی( )5-25بیانگر عقاید منفی و ادراک نامطلوب عالئم بیماری
است.نمرات باال در کنترل شخصی( ،)4-20درمان پذیری( ،)4-20پیوستگی بیماری( )5-25بیانگر عقاید مثبت و ادراک مطلوب عالئم بیماری است .در مقیاس  K-10نمره
(  )>20خوب )20-24( ،خفیف )25-29( ،متوسط )<30( ،شدید است.نمرات  )>10( BDI-2خوب )10-15( ،مرزی )16-20( ،خفیف )21-30( ،متوسط )31-40( ،شدید،
()<40خیلی شدید .سطح معناداری p<.05. , p<.01

جدول .3مقایسه میانگین ،انحراف استاندارد نمرات گروه کنترل قبل و بعد از اجرای مداخله آموزشی دانش غیر دیابت
متﻐیرها
میزان قند خون
ادراک عالئم بیماری
ماهیت بیماری
سیربیماری(حاد/مزمن)
پیامد
کنترل پذیری
درمان پذیری
پیوستگی بیماری
سیرزمانی(دوره ای بودن)
بازنمایی هیجانی
مﻘیاس پریشانی کسلر
مﻘیاس رفتارهای خود-مراقبتی
رژیم غذایی()0-21
کنترل قند خون()0-14
مصرف داروها()0-7
فعالیت فیزیکی()0-14
مراقبت از پاها()0-28
نمره کل()0-84
کیفیت زندگی()1-75
افسردگی بک2-

قبل از مداخله آموزشی
میانگین (انحراف استاندارد)
N=7
(171)35/98

بعد از مداخله آموزشی
میانگین (انحراف استاندارد)
N=7
(181/28)40/70

-1/000

(3/85)1/95
(21/85)4/87
(21/14)6/38
(15/85)6/06
(17)3/10
(12/14)3/38
(12/71)2/21
(22/28)2/49
(11/71)9/19

(4)2/51
(22/42)1/71
(20/42)4/31
(17/85)5/24
(17/85)2/79
(13)4/32
(13/42)1/71
(23)4/04
(12/14)11/20

0/240
0/281
-0/447
0/894
0/478
1/216
1/369
0/495
0/238

0/818
0/788
0/671
0/406
0/649
0/270
0/220
0/638
0/819

(10/85)3/29
(4/71)5/28
(6/14)0/69
(5/28)5/64
(13)7/52
(40)15/97
(45/42)5/62
(11/71)7/93

(10/42)3/60
(5)5/68
(6/28)0/48
(5/42)5/65
(11/85)7/96
(38/71)17/22
(45/85)7/55
(11/71)8/59

-0/891
0/795
1/000
0/258
-1/131
-1/486
0/311
0/000

0/407
0/457
0/356
0/805
0/301
0/188
0/766
1/000

آزمون t
df=6

سطح معنیداری
0/356

نمرات باال در سیربیماری(حاد/مزمن)( ،)5-25سیرزمانی(دوره ای بودن)( ،)4-20پیامدها( ،)5-25بازنمایی هیجانی( )5-25بیانگر عقاید منفی و ادراک نامطلوب عالئم بیماری
است.نمرات باال در کنترل شخصی( ،)4-20درمان پذیری( ،)4-20پیوستگی بیماری( )5-25بیانگر عقاید مثبت و ادراک مطلوب عالئم بیماری است .در مقیاس  K-10نمره
(  ) >20خوب )20-24( ،خفیف )25-29( ،متوسط )<30( ،شدید است.نمرات  )>10( BDI-2خوب )10-15( ،مرزی )16-20( ،خفیف )21-30( ،متوسط )31-40( ،شدید،
()<40خیلی شدید .سطح معناداری p<.05. , p<.01
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نیامد(  )p< 0/182هرچند با مﻘایسه میانگینها کاهش
تستسترون وجود داشت .با در نظر گرفتن متﻐیرهای احساس
قدرت ،خود-کارآمدی ،رفتارهای خود-مراقبتی ،مﻘیاس
پریشانی کسلر نمرات قبل و بعد از مداخله بیماران گروه
آزمایشی ژست قدرت پایین تفاوت معنیدار آماری بدست
نیامد(  .)p > 0/05میان میزان قند خون گروه آزمایشی ژست
قدرت پایین قبل و بعد از مداخله تفاوت معنیدار بود
(()p> 0/01جدول .)4
مﻘایسه میزان هموگلوبین گلیکوزیله در گروههای
آزمایشی ،قبل از شروع مداخالت و بعد از پایان مداخالت در
مدت زمان 3ماه تفاوت معنیدارآماری وجود
داشت( .)p>0/05میانگین و انحراف استاندارد گروه
آزمایشی 1قبل و بعد از مداخالت به ترتیب( ،84/04±0/50
 ،)7/41±0/8گروه آزمایشی)7/72±0/64 ،8/24±1/02( 2
بود .اما این مﻘایسه در گروه کنترل تفاوت معنیداری
نداشت( .)p>0/224میانگین و انحراف استاندارد گروه کنترل
قبل و بعد از مداخالت به ترتیب( )8/71±0/8،67/51±0/97
بود(جدول .)4

مداخله آموزشی ژستهای قدرت
بعد از مداخله ژستهای قدرت  ،میزان هورمون
تستسترون گروه آزمایشی ژست قدرت باال قبل از مداخله و
بعد مداخله تفاوت معنیدارآماری نداشت(  .)p< 0/062در
گروه آزمایشی ژست قدرت پایین نیزمیان میزان هورمون
تستسترون قبل و بعد از مداخله تفاوت معنیدار آماری بدست
نیامد(  .)p< 0/182همانگونه که این تفاوت در گروه کنترل
نیز معنی دار نبود(  .)p< 0/320اما از نظر احساس قدرت
قبل و بعد از مداخله بیماران گروه آزمایشی ژست قدرت باال
این تفاوت معنیدار بود .همچنین با در نظر گرفتن متﻐیرهای
خود-کارآمدی ،رفتارهای خود-مراقبتی ،مﻘیاس پریشانی
کسلر نمرات قبل و بعد از مداخله بیماران گروه آزمایشی
ژست قدرت باال تفاوت معنیدار آماری بدست آمد( > 0/01
 .)pمیان میزان قند خون گروه آزمایشی ژست قدرت باال قبل
و بعد از مداخله تفاوت معنیدار بود(()p> 0/05جدول  .)4در
گروه آزمایشی ژست قدرت پایین میان میزان هورمون
تستسترون قبل و بعد از مداخله تفاوت معنیدار آماری بدست

جدول  .4مقایسه متغیرهای مداخله آموزشی ژستهای قدرت و خنثی قبل و بعد از اجرای مداخله دوم در گروهها
گروه آزمایشی1
(ژست قدرت باال)

میانگین
(انحراف استاندارد)
N=7

متﻐیرها

میزان قند خون
هموگلوبین گلیکوزیله
میزان تستسترون
احساس قدرت
خود-کارآمدی
پریشانی
خود-مراقبتی

قبل از مداخله
بعد از مداخله
قبل از مداخله
بعد از مداخله
قبل از مداخله
بعد از مداخله
قبل از مداخله
بعد از مداخله
قبل از مداخله
بعد از مداخله
قبل از مداخله
بعد از مداخله
قبل از مداخله
بعد از مداخله

(141/43)19/51
(128/29)7/27
(7/41)0/48
(8/04)0/50
(1/60)1/74
(1/70)1/78
(5)0/81
(6/8)0/37
(103/57)50/86
(145/43)23/26
(8/71)3/63
(7)2/82
(73/28)6/70
(77/57)4/64

گروه آزمایشی2
(ژست قدرت پایین)

سطح معناداری

میانگین
(انحراف استاندارد)
N=7
(157/29)36/24
(140/57)03/58
(7/72)0/64
(8/24)1/02
(1/07)0/98
(0/80)0/98
(4/57)0/53
(4/57)0/78
(126/57)29/86
(140/5)37/03
(6/85)2/67
(7/14)2/96
(65/14)7/47
(65/14)6/69

0/043
0/001
0/062
0/000
0/008
0/017
0/012

گروه کنترل
(ژست خنﺜی)

سطح معناداری

0/005
0/028
0/181
1/000
0/064
0/744
1/0000

میانگین
(انحراف استاندارد)
N=7
(171/71)35/98
(179/86)33/22
(8/71)0/67
(8/51)0/97
(1/48)1/45
(1/43)1/36
(3/71)0/75
(4/14)0/89
(69/42)28/97
(68/42)31/10
(12/14)11/20
(13/28)8/93
(38/71)17/22
(38/57)17/63

سطح معناداری

0/224
0/247
0/321
0/078
0/588
0/602
0/864

میزان هموگلوبین :گلیکوزیله 4-5/9بدون دیابت 6-6/9 ،کنترل عالی 7-7/9 ،کنترل خوب 8-8/9 ،کنترل جزئی 9-9/9 ،کنترل ضعیف 10> ،کنترل خیلی ضعیف .میزان
قندخون ناشتا )FBS>100 ( :بدون دیابت )100-125( ،پیش دیابت )FBS ≤126( ،دیابت .مقیاس خود-کارآمدی( .)0-190سطح معناداری p<.05 , p<.01
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نرگس کرمقدیری و همکاران

دیابت نوع  2نیز تأثیر مﺜبتی داشت( .)p>0/01این یافته در
راستای پﮋوهشی دیگر [ ]55است که به سودمندی مداخالت
خود-مدیریتی در تﻐییر کیفیت زندگی بیماران مبتال به
دیابت نوع  2رسیدند .جلسات آموزشی دانش دیابت و
رفتارهای خود-مراقبتی در کاهش عالئم افسردگی بیماران
تأثیری نداشت و این موافق با یافته سایر مطالعات[ ]56است
که مداخالت آموزش خود-مدیریتی با کنترل گلیسمیک
ارتباط دارند و مداخالت روانشناختی با بهبود عالئم
افسردگی .کاربرد این نوع مداخالت در بیماران دیابت نوع 2
با عالئم افسردگی و بدون عالئم افسردگی بیشتر میتواند به
این یافته کمک کند.ارتباط میان جلسات آموزش دانش
دیابت و مﻘیاس پریشانی روانشناختی تفاوت معنیدار نبود
که این یافته نیز نشان میدهد مداخالت آموزشی خود-
مراقبتی تأثیر چندانی در حاالت روانشناختی بیماران دیابت
نوع  2نداشته است .تبیین دیگر این است که پریشانی روان-
شناختی مرتبط با دیابت با ترس از عوارض بلند مدت ،پیش-
بینی پیامدهای عدم کنترل و هایپرگلیسمی بیماران ارتباط
دارد و همین مسأله باعث افزایش مسئولیت پذیری مربوط به
کنترل دیابت میشود[.]58، 57
مداخله ژست قدرت
بعد از این که بیماران در ژستهای قدرت قرار گرفتند،
میزان هورمون تستسترون گروه آزمایشی ژست قدرت باال
بعداز مداخله ژست قدرت از نظر میانگین نمرات افزایش یافت
(قبل= ،1/60بعد= )1/70ولی تفاوت آماری معنیداری بدست
نیامد (  .)p< 0/062همانگونه که میزان هورمون تستسترون
گروه آزمایشی ژست قدرت پایین بعداز مداخله از نظر
میانگین نمرات کاهش یافت( قبل= 1/07بعد= )0/80ولی
تفاوت معنیدار آماری بدست نیامد( .)p< 0/182در گروه
کنترل نیز تفاوتی میان میزان تستسترون قبل و بعد از
مداخله ژست خنﺜی بدست نیامد( قبل= ،1/48بعد= )1/43و
این تفاوت در گروه کنترل نیز معنیدار نبود(  )p< 0/320که
می توان حجم کم نمونه را به عنوان یکی از عوامل احتمالی
موثردر نظر گرفت .زیرا مطالعاتی که تاکنون در این مورد
انجام گرفته است در جمعیت نرمال با حجم باال صورت گرفته
است و این پﮋوهش احتماال اولین مطالعهای است که بر روی
جمعیت بالینی انجام شده است .ولی آیا واقعا این ژستها می
توانست موجب قدرت شود؟ نتایج مطالعات متعدد مشابه[
 ]29،34نیز جواب این سوال را تأیید می نمایند :.نمایش
ژستهای غیرکالمی قدرت باال (همینطور درمورد نمایش
غیرکالمی قدرت پایین) ،موجب تﻐییرات نوروآندوکرینی و
رفتاری درهردو شرکت کنندگان زن و مرد شدند .ژستهای
قدرت باال ،موجب باالرفتن تستسترون و کاهش کورتیزول

بحث و نتیجهگیری

این مطالعه ارتﻘاء رفتارهای خود-مدیریتی و کنترل قند
خون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماری دیابت نوع 2را بر اساس
رویکرد توانمندسازی درچهارچوب گستردهای از آموزش و
دانش دیابت( تﻐییرنگرش و ادراک عالئم بیماری ،کسب
مهارت های خود-مراقبتی ،کیفییت زندگی ،کاهش احساس
پریشانی وافسردگی) تا کاربرد شیوههای جدید روانشناختی
شناخت جسمآگین آموزش ژستهای قدرت به منظور
احساس قدرت و خود-کارآمدی )،و کسب مهارتهای
سالمت-محور جدید و کارآمد مورد بررسی قرارداد.
مداخله آموزش دانش دیابت و مهارتهای خود-
مراقبتی
مﻘایسه میانگین نمرات بیماران گروه آزمایشی در ادراک
عالئم بیماری( پیامد ،کنترل و درمان پذیری،بازنمایی
هیجانی) قبل و بعد از مداخله آموزشی فوق نشان داد که
ارتباط معنیدار آماری وجود دارد( .)p>0/05این یافته موافق
با نتایج مطالعهای بود[ ]50که نگرشها و باورهای بیماران،
مهارتهای خود  -مدیریتی بیماران را تحت تأثیر قرارمی-
دادند و پﮋوهشهای بعدی را برای اصالح باورها و حمایتهای
خود-مدیریتی بیماران پیشنهاد نمودند .در مطالعهای
دیگر[ ]53به این نتیجه رسیدند که انجام مداخالتی جهت
تﻐییر نگرش و ادراک عالئم بیماری (پیوستگی ،کنترل
پذیری ،بازنمایی هیجانی و ماهیت بیماری) منجر به تﻐییرات
قابل مالحظهای در هموگلوبین گلیکوزیله در بیمارانی که فﻘر
کنترل متابولیک دارند ،میگردد .همچنین بهبود ادراک عالئم
بیماری با رفتارهای خود-مراقبتی ارتباط دارد .در ایران،
بررسی ادراک بیماری دربیماران مبتال به دیابت و ارتباط آن
با کنترل قند خون[ ]54،40مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد در بیماران دیابتی ،میان ادراک بیماری و کنترل
قند خون ارتباط معنیداری وجود دارد و باتوجه به این
ارتباط ،برای کنترل قندخون توسط بیماران و کاهش عوارض
دیابت الزم است که ادراک آنها از بیماری ،ازطریق آموزش و
مداخالت روانشناختی اصالح گردد وتوسط فهم و درک
باورهای علی بیماری توسط بیماران پایبندی به درمان دارویی
را بهبود بخشید.
از طرفی دیگر ،نتایج نشان داد که مداخله آموزشی دانش
دیابت در بهبود رفتارهای خود-مراقبتی نیز تأثیر معنی داری
داشته است( )p>0/01و این یافته موافق با نتایج
سایرمطالعات بود که انجام مداخالت جهت بهبود ادراک عالئم
بیماری با رفتارهای خود-مراقبتی ارتباط دارد[ .]53هم-
چنین ،تﻐییر نگرش و بهبود ادراک عالئم بیماری ناشی از
مداخله آموزشی دانش دیابت در کیفیت زندگی بیماران
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قابل دسترسی است و کاربرد این مطالعه میتواند در حوزه-
های آموزش و پﮋوهش بالینی و در عرصه بیماریهای مزمن
به ویﮋه دیابت نوع  2قابل تأمل باشد .همانگونه که توجه به
مفاهیمی مانند توانمندسازی بیمار ،اتخاذ رفتارهای خود-
مراقبتی و تﻐییرنگرش و شناخت در بهبود نتایج چنین
مداخالتی اجتناب ناپذیر است.
یافتههای پﮋوهش حاضر در راستای توجه به عوامل روان-
شناختی موثر در پیشگیری از عوارض دیابت هست که می-
تواند راهگشای مفهومسازی ،برنامهریزی و طراحی سیاست-
گذاریهای درمانی در کنترل مؤثرتر دیابت نوع  2باشد.یکی
از محدودیتهای این پﮋوهشای است که آزمایش قدرت در
این مطالعه و مطالعات مشابه محدودیتهای روششناختی
دارند زیرادر موقعیتهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار
گرفتهاند و بهتر است در بافت روزانه افراد هم ،چنین مداخله-
هایی صورت گیرد .از عوامل احتمالی مرتبط با کاهش اعتبار
درونی این پﮋوهش میتوان از تأثیرگذاری اجرای پیشآزمون
و رخدادهای همزمان با انجام پﮋوهش نام برد  .هر چند که با
همگنسازی متﻐیرهای دموگرافیک و استفاده از گروههای
متفاوت تا حدی این متﻐیر مداخلهگر کنترل گردید وبه عنوان
یکی دیگراز عوامل احتمالی موثر در کاهش اعتبار بیرونی
میتوان به کنش متﻘابل بین انتخاب آزمودنیها و متﻐیر
مستﻘل ،شرایط اجرای تحﻘیق و مشکل توجیه آزمودنیها
اشاره نمود .برخی از مﻘیاسهای بهکار رفته در این مطالعه
فاقد ویﮋگیهای روانسنجی مطلوب هستند و این امر ممکن
است باعث شود تا برخی از یافتههای این مطالعه از دقّت کافی
برخوردار نباشند .این موضوع را باید به عنوان یکی از
محدودیتهای این مطالعه در نظر داشت .همچنین
محدودیت دیگر این مطالعه در ارتباط با تعدیل خطای نوع 1
است که این احتمال را مطرح میکند که برخی از یافتههای
مطالعه ممکن است به خطای نوع اول مربوط باشد .این
مطالعات نیازمند اندازه اثر قویتری هستند .عدم پیگیری
نتایج درمان در فواصل متفاوت جهت رصد ثبات و یا تﻐییرات
نتایج درمانی از محدودیتهای دیگر این پﮋوهش است که
دورههای پیگیری بلند مدت میتواند راهگشا باشد .بررسی
تآثیر جنسیت و تﻐییرات احتمالی با حجم نمونه باالتر و سایر
بیماریهای پیشنهاد محﻘﻘین میباشد .از این رو الزم است
در تعمیم نتایج با احتیاط عمل شود.

شد و منجربه افزایش احساس قدرت و تحمل برای موقعیت-
های ریسک پذیر گردید و موقعیتهای ژست قدرت پایین
الگوی مخالف این را داشت .آنها بهطور مختصر ،چنین بیان
کردند که ژست نمایش قدرت موجب سودمندی و انطباق
تﻐییرات روانشناختی ،فیزیولوژیکی و رفتاری میگردد .این
یافتهها چنین اظهارمیکنند که جسمآگینی میتواند تفکر و
احساس را برای انتخابهای رفتار بعدی و فیزیولوژی توسعه
دهد.
بنابراین مطابق نتایج این یافته ،ژست قدرت باال می تواند
تﻐییرات نورواندوکرینی را بوجود آورد ومنجربه فعال سازی
حس قدرت گردد .در برخی موقعیتها که مستلزم ابراز
قدرت هست این تﻐییرات وضعیتی و پیامدهای آن بطور بالﻘوه
سالمت عمومی و بهزیستی افراد را بهبود می بخشد و یک
راهکار عملکردی و پتانسیل ارتﻘاء سالمت و گسترش منابع
در بیماران محسوب میگردد[ .]29،11چنین یافتههایی
درک و فهم شناخت جسمآگین را به دو شیوه تبیین می کند:
اول اینکه جسمآگینی با هیجان ،شناخت و فیزیولوژی ارتباط
دارد و فرایند وحدتبخشی دوباره ذهن وبدن یا به شناخت،
هیجان و بدن است .دوم اینکه ،هر ساختار روانشناختی
مانند قدرت با یک الگوی مشخص غیرکالمی با شناخت
جسمآگین ارتباط و همبستگی دارد[.]21،59،60،61
همچنین ژست قدرت باال موجب افزایش احساس قدرت
و خود-کارآمدی گردید( )p>0/01و این یافته درراستای
مطالعهای مشابه[ ]61بود که نشان دادند چگونه ژستهای
بدنی با افزایش اعتماد بنفس میتوانند خود-ارزیابی شرکت
کنندگان را تحت تأثیرقراردهند .مطابق رویکرد شناخت
اجتماعی ،خود-کارآمدی به افراد کمک میکند که با کنترل
عادات سالمتی و خود-مدیریتی خوب ،زندگی سالم و
طوالنیتری داشته باشند و فرایند پیری بیولوژیک را نیز
کندتر نمایند[ .]35همچنین بر اساس نظریه خود-کارآمدی
در افرادی که به کارآمدی خودشان باور دارند ،تﻐییرات
فیزیولوژیکی نیرومندی جهت مﻘابله با منابع استرس زا به
وقوع میپیوندد و باعث میشود که انگیزش و رفتار خود را
طوری تنظیم کنند که آنها را برای هر تﻐییری آماده کند.
در نهایت این که چنین مداخالتی منجر به کنترل
قندخون ( )p>0/05و میزان هموگلوبین گلیکوزیله گردید و
این یافته یک پیامد بالینی قابل مالحظهای است زیرا با کاهش
عوارض آینده ارتباط دارد[ .]62 ،63از آنجایی که از اهداف
عمده علم آموزش سالمت و ارتﻘاء سالمت ،بهبود کیفیت و
استانداردهای زندگی با افزایش مشارکت فعال بیماران مبتال
به بیماریهای مزمن در فعالیتهای مرتیط با سالمت است،
این مهم با بکارگیری راهکارهای مداخلهای مناسب سالمت
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