مقـاله پژوهشی
سالمت جامعه
دوره پانزدهم ،شماره  ،4زمستان 0411

مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه و امید درمانی بر اضطراب کرونا و رفتار
خودمراقبتی در بیماران مبتال به دیابت نوع 2
زهرا درگاهی ،0سحر

صفرزاده*2

تاریخ دریافت0411/4/20 :

تاریخ پذیرش 0411/8/01 :

خالصه
مقدمه :دیابت یکی از تهدیدکنندههای اصلی سالمت است و نیاز به راهکارهای مختلف روانشناختی و جسمانی در افزایش
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واژههای کلیدی :درمان ،امید ،ویروس کرونا ،اضطراب ،خودمراقبتی ،دیابت نوع 2

-0کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -2استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،safarzadeh1152@yahoo.com :تلفن16014146491 :

زهرا درگاهی و همکار

مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه

در معرض اخبار نادرست قرار گیرند ] .[92ازاینرو ،اسزترس و

مقدمه
امروزه ،در اثر مراقبتهای ویژه ناشی از پیشرفت علم ،امید

اضطراب میتواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کزرده و آنهزا

به زندگی بیشتر شده ،اما احتمال بروز بیماریهای مززمن نیزز

را در برابر بیماریها از جمله ویروس کرونزا آسزی پزذیر کنزد

افزایش یافته اسزت ] .[9دیابزت ( )Diabetesدر حزال حاضزر

].[99

یکی از شایعترین بیماریهای غیر واگیر است که به دلیل روند

از جمله روشهای روانشناختی کزه مزیتوانزد بزر میززان

رو به رشدی کزه دارد از معضزالت مهزم بهداشزت عمزومی در

اضطراب و رفتار خزود مراقبتزی بیمزاران دیزابتی مز ثر باشزد،

جهان بزه شزمار مزیآیزد ] .[2دیابزت بزه نزوع  9و  2تقسزیم

درمززززانهززززای فراتشخیصززززی یکپارچززززه (

میشود و یکی از شایعترین بیماریها در دنیا مزیباشزد ] .[9

 )Transdiagnostic Treatmentاسززت .درمززان شززناختی-

دیابت شیرین یا دیابت نوع  2از جمله بیماری های متزابولیکی

رفتاری فراتشخیصی یا پروتکل یکپارچزه (

است که با کمبود نسبی و یا مطلق انسزولین ،افززایش گلزوکز

) )(UPگروه  Barlowو همکاران ] [95از جملزه درمزانهزای

خون و اختالل در متابولیسم کربوهیزدرات ،چربزی و پزروت ین

شناختی-رفتاری متمرکز بر هیجان اسزت .بزر اسزاس دیزدگاه

همراه است [5] .با این حال ،این بیماران نسبت به افراد مبتال

فراتشخیصی به عنوان درمان یکپارچهنگر ،م لفههای زیر بنایی

به سایر بیماریهای مزمن ،امید به زندگی باالتری دارند ].[4

آسی روانی هدف درمان قرار میگیرند و پروتکلهزای درمزان

Unified

Unified Protocol

فراتشخیصی یکپارچه برای اخزتاللهزا و مشزکالت روانزی کزه

در زندگی مبتالیان به بیماریهای مزمن از جملزه دیابزت،
انجام رفتارهای خودمراقبتی از اهمیت ویژهای برخوردار اسزت

زیربنای مشترکی دارند به کار مزیرود ] .[94در ایزن راسزتا،

] [0و این رفتارها میتوانند تحت تأثیر ایمزنسزازی محزیو و

 Bahadoriو همکاران ] [90نشان دادند درمزان فراتشخیصزی

کاهش استرس باشند[ .]7اکثر بیمزاران مبزتال بزه دیابزت بزا

پروتکل یکپارچه نشانههای اضطرابی و افسردگی را در مزادران

اجرای فعالیتهای خودمراقبتی میتوانند احتمال بروز عوارض

خانهدار کزاهش داده اسزت .در پزژوهش  Sharifiو همکزاران

طوالنیمدت را کاهش دهند .یعنی ،بیمار بسیاری از اصالحات

] [97درمان فراتشخیصی یکپارچه و مداخله مبتنی بر تنظزیم

در رژیم غذایی و سبک زندگی را با حمایت مراقبین بهداشتی

هیجان در مبتالیان به اختالل اضطراب فراگیزر اثزربخش بزود.

از طریزق کسز اطالعزات و ارتقزای اعتمزاد بزه نفزس انجزام

 Nargesiو همکاران ] [98نشان دادند که درمان فراتشخیصی

میدهد؛ این امر منجزر بزه بهبزودی در کنتزرل بیمزاری وی

یکپارچه باعث کاهش حساسزیت اضزطرابی و افززایش تحمزل

میشود [ .[8از مهمتزرین عوامزل زمینزهسزاز مزر ومیزر در

پریشانی در افزراد مزیشزود .در تحقیقزات محزدود دیگزر نیزز

بیماران مبتال به دیابت ،عزدم انجزام خزودمراقبتی اسزت ].[1

مشخص شد درمان فراتشخیصی یکپارچه موج کاهش شدت

خودمراقبتی ،از عوامل روانشناختی مهمی تأثیر میپزذیرد ،از

عالئم اضطراب در مرحله پس از درمان و پیگیری میشود [91

این جمله میتوان به اضطراب و افسردگی اشاره کرد ] .[92در

.]22 ،

افراد مبتال به دیابت یکی از مسائلی کزه مزیتوانزد در زنزدگی

یکی دیگر از عواملی که به نظر مزیرسزد بزر ویژگزیهزای

امروزه اضطراب را تشدید کنزد بیمزاری کروناسزت کزه بزه آن

روانشناختی افراد با بیماری مزمن ماننزد دیابزت مز ثر باشزد،

اضطراب کرونا ( )Corona Virus Anxietyمزیگوینزد .ایزن

امید درمانی ( )Hope Therapyاست .در مطالعزه Wienand

اضطراب به نظر میرسد بیشتر به دلیل ناشناخته بودن و ابهام

و همکاران ] [29بر اهمیت امید در تصزمیمگیزری پزشزکی و

است ولی ترس از ناشناختهها ادراک ایمنی را در انسان کاهش

بهزیستی بیماران مبزتال بزه دیابزت تأکیزد شزده اسزت .امیزد

میدهد که همواره برای بشزر اضزطرابزا بزوده اسزت .دربزاره

درمانی بر این هدف استوار است که بزه درمزانجویزان کمزک

کوویززد –  ،91اطالعززات کززم علمززی ایززن اضززطراب را تشززدید

کند تا اهداف را فرمولبندی کنند ،گذرگاههای متعددی بزرای

میکند ] .[99چنین عواملی میتوانند باعث شوند افراد نتوانند

رسیدن به آنها بسزازند ،خزود را بزرای دنبزال کزردن اهزداف

اطالعات درست و غلو را تشخیص دهند ،بنابراین ممکن است

برانگیزانند ،موانع را به صورت چزالشهزایی بزرای غلبزه از نزو
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 α =2/22، 𝝈 =2/21 ،Δ2محاسبه شد.

چارچوببندی کنند و اضطراب را کزاهش دهنزد ] .]22امیزد،
عنصر ضروری در زندگی بیماران مبتال به بیماریهای مزمن از
جملززه دیابززت اسززت ] .[29در ایززن راسززتا Hashemian ،و
همکاران ] [25نشان دادند که امید درمانی میتواند بر سالمت

حجم نمونه برای هر گروه بر اساس فرمزول فزو  94نفزر

روان اثربخش باشد Karimi .و همکاران ] [24گزارش کردنزد

تخمین زده شد و جهت جلوگیری از ریزش آزمزودنی ،پزس از

که امید درمانی باعث افزایش خودمراقبتی در بیماران مبتال به

هماهنگی با مس ولین انجمن دیابت ،در ابتدا  42نفر از بیماران

دیابززززت نززززوع  2شززززده و طبززززق یافتززززه  Dehghaniو

مبتال به دیابت نوع  2عضو انجمن دیابت شزهر اهزواز بزه روش

 ،[20[ Khodabakhshi-koolaeeآمزززوزش امیزززد درمزززانی

هدفمند انتخاب شدند و به دلیل ریزش آزمودنی در اثزر اعزالم

گروهززی سززب افزززایش امیززد و کیفیززت زنززدگی ،و همچنززین

عززدم تمایززل بززه شززرکت در جلسززات مداخلززه ،سززرانجام 54

افزایش حرمت و تشزویق بزرای بالفعزل درآوردن توانزاییهزای

آزمودنی باقی ماندند .سپس آزمزودنیهزا بزه صزورت تصزادفی

بالقوه مثبت در فرد شد.

ساده از طریق قرعزهکشزی ،در سزه گزروه  94نفزره (دو گزروه

اگرچه دیابت یکی از شایعترین بیماریهای مزمن است که

آزمایش و یک گروه گواه) قزرار گرفتنزد .مزالکهزای ورود بزه

توجه روزافزون متخصصان سالمت را به خود جل کزرده ،امزا

تحقیق شامل :ابتال به بیماری دیابت نوع  2حداقل به مزدت 9

علیرغم اقدامات انجام شده در زمینه درمان بیماران مبتال بزه

سززال ،عززدمتشززخیص اخززتالالت حززاد روانشززناختی (ماننززد

دیابت ،هنوز ابهامزاتی در درمزان روانشزناختی ایزن بیمزاران

اختالالت حاد خلقی و شخصیتی) قبل از اجرای مداخله ،اعالم

وجود دارد که منجر بزه افززایش آسزی هزا ،طزوالنی شزدن و

رضایت برای حضور در پژوهش و تکمیل فرم رضزایت آگاهانزه

پرهزینه شدن درمان میگردد .ازاینرو ،ایزن مبحزث حزوزهای

بود و مالکهای خروج نیز شامل غیبت بیش از دو جلسه ،عدم

مناسز ز و ضزززروری بزززرای بررسزززی اثربخشزززی مزززداخالت

تمایل به ادامه شرکت در جلسات رواندرمانی ،در نظزر گرفتزه

روانشناختی است [ .]27با توجزه بزه اینکزه تزاکنون مقایسزه

شد.

روشهززای درمززانی روانشززناختی در ایززن حززوزه بززا چنززین

قبل از شروع مداخالت ،از بیماران هر سه گروه پیشآزمون

درمانهایی انجام نشده است ،تحقیق حاضر نوآورانه میباشد .با

به عمل آمد و بعد از گذشت جلسات مداخله ،در هر سه گزروه

ذکر شده و نیاز به بهبود شرایو بیماران مبتال

پسآزمون اجرا شزد .گزروه اول طزی  92جلسزه  02دقیقزهای

به دیابت و افزایش کیفیت زنزدگی ایشزان ،تحقیزق حاضزر بزا

(هفتهای  9بار) ،به مدت  9مزاه (آبزان الزی دیمزاه  )9911در

هدف مقایسه اثربخشی درمانی فراتشخیصزی یکپارچزه و امیزد

روزهای دوشنبه شیفت صبح تحت برنامه درمانی فراتشخیصی

درمانی بر کاهش اضطراب کرونا و ارتقای رفتار خودمراقبتی در

یکپارچه  Barlowو همکاران ] [92قرار گرفتند .گروه دوم طی

بیماران مبتال به دیابت نوع  2انجام شد.

 8جلسه  02دقیقهای بهصورت هفتهای  9بار و به مدت  2مزاه

توجه به مطال

(آبان و آذر ماه  )9911در روزهای دوشنبه شیفت عصر تحزت
آمززوزش امیززد درمززانی برگرفتززه از امیززد درمززانی ،Snyder

مواد و روشها

 Rustoenو  Herthو همکاران و مبتنی بزر اشزعار موالنزا کزه

این مطالعه از نوع نیمهآزمایشزی بزا طزرپ پزیشآزمزون و

توسززو  Karimiو همکززاران [ ]24تنظززیم شززده اسززت ،قززرار

پززززسآزمززززون بززززا گززززروه کنتززززرل (کززززد اخززززال

گرفتند .گزروه گزواه طزی ایزن زمزان درمزان روانشزناختی را

 )IR.IAU.AHVAZ.REC.1399.035اسززت کززه بززر روی

دریافت نکردنزد .الزم بزه توضزیح اسزت کزه دو روش مداخلزه

بیماران مبتال به دیابت نوع  2مراجعهکننده بزه کلینیزکهزای

توسززو پژوهشززگران تحقیززق حاضززر بززا توجززه بززه پیشززینه

درمانی و عضو انجمن دیابت شهر اهواز در سزال  9911انجزام

فعالیتهای درمانیشان صورت گرفت .به منظور انتخاب نمونزه

شد .تعداد نمونه بر اساس مطالعه  Asadi Khaliliو همکاران

و اجرای پژوهش ،پس از صدور مجوز از دانشزگاه آزاد اسزالمی

[ ]28بر طبق فرمول زیر و با در نظر گرفتن =2/54 ،β =2/24
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واحد اهواز و موافقت مس ولین ذیربو به انجمن دیابزت شزهر

پرسشززنامه  GHQ-28و م لفززه اضززطراب ،نشززانه جسززمانی،

اهواز مراجعه شد و با آزمودنیها که دارای مالکهزای ورود بزه

اختالل در کارکرد اجتماعی و افسزردگی همبسزتگی داشزته و

پژوهش بودند ،هماهنگی الزم به عمل آمد .سزپس بزه منظزور

مقدار  rبه ترتیز برابزر بزا  2/999 ،2/598 ،2/427 ،2/589و

رعایززت اصززول اخالقززی ،طززی یززک جلسززه حضززوری روش و

 2/201بززه دسززت آمززد .کلیززه ایززن ضززرای در سززطح 2/29

چگونگی اجرای کار برای شرکتکنندگان توضزیح داده شزد و

معنزیدار بودنززد ] .[99پایززایی مقیززاس در تحقیززق حاضززر بززا

فرم رضایت آگاهانه برای همکزاری در پزژوهش توسزو ایشزان

استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/82به دست آمد.

تکمیل شد .پژوهشگر به آزمزودنیهزا اطمینزان داد کزه کلیزه

پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی دیابت (Summary Of

مطال ارائه شده در جلسات آموزشی و نتایج پرسشنامههزا بزه

) :Diabetes Self–Care Activitiesتوسززو  Toobertو

منظور حفظ حریم خصوصی شرکتکنندگان و رعایزت اصزول

همکاران در سال  2222ساخته شد ] .[21پرسشنامه ،خالصه-

اخالقی محرمانه خواهند بود و نتایج بزه صزورت کلزی منتشزر

ای از رفتارهززای مراقبززت از خززود بززرای افززراد دیززابتی جهززت

میگردد .پس از آن بزه دلیزل شزیوع ویزروس کرونزا و وجزود

تشخیص شاخص رفتار مراقبت از خود است و شامل  92س ال

بیماری زمینهای در آزمودنیها ،کلیه جلسات به صورت آنالین

میباشد که پنج جنبه (رژیم غذایی ،ورزش ،آزمایش قندخون،

برگزار شد و پرسشنامههای خودگزارشی به صورت الکترونیکی

مراقبت از پا و سیگار کشیدن) را طی هفت روز گذشته بررسی

تنظیم و در پیشآزمون و پسآزمون به آزمودنیهزا ارائزه شزد.

میکند .این ابزار در مقیاس هفت گزینزهای لیکزرت بزا طیزف

جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده شد:

پاسخ از صفر (در هفت روز گذشته هیچ فعالیزت خزودمراقبتی

ویژگیهای جمعیـت شـناختی :در ابتزدا ،ویژگزیهزای

نداشززته اسززت) تززا ( 7هززر هفززت روز گذشززته فعالیززتهززای

جمعیت شناختی شرکتکنندگان مانند جنسیت ،سن و مزدت

خززودمراقبتی را انجززام داده اسززت) مززیباشززد .حززداقل نمززره

بیماری سنجش شد.

پرسشنامه  2و حداکثر نمره  85میباشد .نمرات بزاالتر نشزان-

مقیاس اضطراب کرونـا ویـروس (Corona Disease

دهنده این است که بیمار طی هفت روز گذشزته خزودمراقبتی

) :Anxiety Scaleجهت سنجش اضزطراب ناشزی از شزیوع

مطلززوبتززری داشززته اسززت Toobert .و همکززاران پایززایی

ویروس کرونا در کشور ایران توسو  Alipourو همکاران ][99

پرسشنامه را از طریق آزمزون -بزازآزمون 2/52 ،و همبسزتگی

در سال  2222تهیه و اعتباریابی شده است .نسخه نهزایی ایزن

درونی آزمون را  2/57محاسبه کردند ] .[21پایایی پرسشنامه

ابزززار دارای  98گویززه اسززت و در طیززف  5درجززهای لیکززرت

با روش آلفای کرونباخ در مطالعه  Zarebanو همکاران2/81 ،

(هرگززز= ،2گززاهی اوقززات= ،9بیشززتر اوقززات= ،2و همیشززه=)9

به دست آمد ] .[92پایایی این پرسشنامه در تحقیق حاضزر بزا

نمرهگذاری میشود ؛ بنابراین ،نمرهای که افراد در این مقیزاس

روش آلفای کرونباخ 2/82به دست آمد.

کس ز مززیکننززد در محززدوده  2تززا  45اسززت .نمززرات بززاال

جلسزات درمزان فراتشخیصزییکپارچزه طبزق تحقیقزات

نشاندهنده سطح باالتری از اضطراب است .پایایی این ابزار بزا

 Barlowو همکاران ]( [95جدول )9و همچنین جلسات امید

استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیزاس ()α=2/191

درمانی برگرفته از امید درمانی  Rustoen ،Snyderو Herth

به دست آمد .جهت بررسی روایی از همبسته کردن این ابزار با

و همکاران و مبتنی بزر اشزعار موالنزا کزه توسزو  Karimiو

پرسشنامه سالمت عمزومی  28سز الی ( )GHQ-28اسزتفاده

همکاران تنظیم شده است [ ]24اجرا شد (جدول .)2

شد .نتزایج نشزان داد مقیزاس اضزطراب کرونزا ،بزا نمزره کزل

سالمت جامعه
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مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه
جدول  -1محتوای جلسات درمان فراتشخیصییکپارچه  Barlowو همکاران ][14
صورت جلسه

جلسه

افزایش انگیزه مصاحبه انگیزشی برای مشارکت و درگیری بیماران در طول درمان ارائه منطق درمان و تعیین اهداف درمان

اول

ارائه آموزش روانی ،بازشناسی هیجانها ،ردیابی تجارب هیجانی و آموزش مدل سه مؤلفه تجارب هیجان و مدل )Antecedents Responses Consequences( ARC

دوم

مدل پیشامدها و پیامدهای پاسخهای هیجانی
آموزش آگاهی هیجانی ،یادگیری مشاهده تجارب هیجانی (هیجانها و واکنش به هیجانها) به خصوص با استفاده از تکنیکهای ذهنآگاهی

سوم و چهارم

ارزیابی و ارزیابی مجدد شناختی ایجاد آگاهی از تأثیر و ارتباط متقابل بین افکار و هیجانها شناسایی ارزیابیهای ناسازگارانه اتوماتیک و دامهـای شـایع تفکـر ارزیـابی

پنجم

مجدد شناختی و افزایش انعطافپذیری در تفکر
شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان آشنایی با راهبردهای مختلف اجتناب از هیجان و تأثیر آن بر تجارب هیجانی و آگاهی یافتن از اثرات متناقض اجتناب از هیجان

ششم

بررسی  )Emotion-Driven Behavior( EDBآشنایی و شناسایی آنها و درك تأثیر آنها روی تجارب هیجانی ،شناسایی EDBناسازگارانه و ایجاد گرایشهای عمل

هفتم

جایگزین به واسطه رویارویی شدن با رفتارها
آگاهی و تحمل احساسهای جسمانی ،افزایش آگاهی از نقش احساسهای جسمانی در تجارب هیجانی ،انجام تمرینهای مواجهه یا رویارویی احشایی به منظور آگـاهی از

هشتم

احساسهای جسمانی و افزایش تحمل این عالئم
رویارویی احشایی و رویارویی با هیجان مبتنی بر موقعیت آگاهی یافتن از منطق رویاروییهای هیجانی ،آموزش نحوه تهیه سلسله مراتب ترس ،اجتناب و طراحی تمـرین-

نهم تا یازدهم

های مواجهه هیجانی مکرر و اثربخش به صورت تجسمی ،عینی و ممانعت از اجتناب
پیشگیری از عود ،مرور کلی مفاهیم درمان و بحث در مورد بهبودی و پیشرفتهای درمانی بیمار

دوازدهم

جدول -2جلسات آموزشی امید درمانی :برگرفته از امید درمانی  Rustoen ،Snyderو  Herthو همکاران و مبتنی بر اشعار موالنا تنظیم شده توسط  Karimiو همکاران []25
جلسه

اول

موضوع

معارفه

هدف و محتوی

مثالی از اشعار موالنا

ایجاد محیطی برای آشنایی گروه و پیدا کردن یک شناخت نسبی متقاب ،آموزش چگونگی

ای خدا ای فضل تو حاجتروا

مشارکت فعال در فرآیند در جلسات امید درمانی ،یادآوری قوانین و هنجارهای گروه ،تشویق

با تو یاد هیچکس نبود روا

مشارکتکنندگان به پویایی گروه و اجرای آزمونها ،دادن شماره تماس ،ایمیل ،آدرس فضای

(مثنوی معنوی دفتر اول )61

مجازی محقق جهت پاسخگویی هرگونه سؤال به مشارکتکنندگان

دوم

اعتقاد به خود و
تواناییهای خود

بار دیگر از ملک پران شوم
تقویت اعتقاد بیمار به خود و تواناییهای خود جهت کمک به بیان احساسات درباره آینده.

آنچه اندر وهم نایدآن شوم
(مثنوی معنوی دفتر سوم )089
هله نومید نباشی که تو را یار براند

تشویق مشارکتکنندگان برای آگاهی و بیان ترسها ،تقاضاها (سؤاالت) ،انتظارات و امیدها

سوم

امیدجویی

چهارم

تداوم جلسه سوم

پنجم

بیان مؤلفههای امید

هدفگزینی ،انگیزه رسیدن به هدف ،راههای رسیدن به هدف

ششم

ارتباط

افزایش آگاهی بیمار از شبکههای اجتماعی و حمایتی و نقاط قدرت و ضعف هرکدام

هفتم

معنویت/تعالی

گرت امروز براند نه که فردات بخواند
(دیوان شمس غزل )919

تالش برای کمک به مشارکتکننده برای شناسایی امیدها و تهدیدات امید و تشخیص تعارضات
بین امید و ناامیدی

کوی نومیدی مرو امیدهاست
سوی تاریکی مرو خورشیدهاست
(مثنوی معنوی دفتر اول )44
اندرین ره میتراش و میخراش
تا دم آخر دمی فارغ مباش
(مثنوی معنوی دفتر اول )62
رنج یک جزوی ز تن رنج همه ست
گر دم صلح است یا خود ملحمه است
(مثنوی معنوی دفتر چهارم )024

افزایش آگاهی بیمار از منابع معنویت

هشتم

نتیجهگیری و
ارزشیابی

سالمت جامعه

بی قضا و حکم آن سلطان بخت

(صبر ،توکل ،شکرگزاری ،گذشت ،رنج ،معنا ،زیباییشناختی ،شعر ،عشق ،عدالت ،موسیقی

هیچ برگی در نیفتد از درخت

زندگی در حال)

(مثنوی معنوی دفتر سوم )84
روزها گر رفت گو رو باك نیست

جمعبندی جلسات ،اجرای پسآزمون بالفاصله و  4ماه بعد از مداخله

تو بمان ای آنک چون تو پاك نیست
(مثنوی معنوی دفتر اول )0
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آزمونها  2/24در نظر گرفته شد.

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  29و روشهزای
آمار توصزیفی (درصزد ،فراوانزی ،میزانگین و انحزرافمعیزار) و
استنباطی (آزمونهای ،Levene ،Kolmogorov–Smirnov

یافتهها
اطالعززات جمعیززتشززناختی شززرکتکننززدگان بززر حسز

 Box's Mجهت محاسبه پیشفزرضهزا و تحلیزل کوواریزانس

جنسیت ،سن و مدت بیماری در جدول  9ذکر شده است.

تکمتغیره ،چندمتغیره و آزمزون تعقیبزی  Bonferroniبزرای
تحلیل فرضیهها) تجزیه و تحلیل شدند .سزطح معنزیداری در

جدول  -3ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها در گروههای آزمایش و گروه گواه بیماران مبتال به دیابت نوع  2شهر اهواز در سال ( 1311تعداد در هر گروه=)15
گروه

درمان فراتشخیصی یکپارچه

امید درمانی

گواه

متغیر

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

زن

)81/9(04

)81(02

)81(02

مرد

)04/4(2

)21(4

)21(4

≤ 41

)21/9(4

)44/4(9

)21(4

41-40

)44/4(9

)44/4(9

)41(1

≤40

)41(1

)44/4(9

)41(1

جنسیت

سن (سال)

مدت بیماری (سال)

 4تا 9

)04/4(2

)04/4(2

)21(4

09-1

)94/4(8

)41/9(9

)94/4(8

≤01

)44/4(9

)41(1

)21/9(4

بیشتر و میانگین نمرات پس آزمون رفتار خودمراقبتی افززایش

میانگین و انحراف معیار نمرات متغیزر اضزطراب کرونزا در

بیشتری نشان داد (جدول .)5

پسآزمون گروههای مداخله نسزبت بزه گزروه کنتزرل کزاهش

جدول -4آمارههای توصیفی متغیرهای اضطراب کرونا و رفتار خود مراقبتی به تفکیک گروه و مراحل سنجش در بیماران مبتال به دیابت نوع  2شهر اهواز در سال ( 1311تعداد در هر
گروه=)15

متغیر

اضطراب کرونا

رفتار خودمراقبتی

پیشآزمون

پسآزمون

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

درمان فراتشخیصییکپارچه

40/11±4/41

29/81±4/44

امید درمانی

40/19±4/49

21/49±4/88

گواه

26/64±4/66

26/04±4/61

گروهها

درمان فراتشخیصییکپارچه

41/64±4/94

41/19±4/2

امید درمانی

46/89±9/44

49/64±4/66

گواه

49/11±4/04

48/04±4/88

قبل از انجام تحلیل دادهها ،پیشفرضهای آن بررسی شد.

 )p= 2/248بود ،فرض برابری واریانسهزای دو گزروه پذیرفتزه

نتایج آزمون  Kolmogorov–Smirnovنشانگر نرمزال بزودن

شد .در بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس-کوواریزانس،

توزیع پراکندگی نمرات بود ( =2/102آماره .)p =2/025 ،بزرای

با عنایت به این که آماره  Fبرابر  2/259کمتر از مقدار متناظر

مفروضه برابری واریانس از آزمزون  Leveneاسزتفاده شزد .بزا

در جدول  Fisherبود و همچنین ،با توجه بزه ایزن کزه سزطح

توجه بزه ایزن کزه آمزاره  Fو  pبزرای متغیزر اضزطراب کرونزا

معنیداری متناظر بزا آن  2/942و بزیش از  2/24بزود ،فزرض

( )p= 2/459 ،F=2/552و رفتزززار خزززودمراقبتی (،F =2/952

صفر آزمون  Box's Mمبنی بر همگنی واریانس پذیرفته شد.

سالمت جامعه
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نتایج آزمونهای اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینز

امید درمانی بوده است .توان آماری  9/222نیز بیزانگر کفایزت

و

حجم نمونه و توان باالی آزمون است.

بزر ترین ریشه روی مربوط به تفاضل متغیرهزای پزژوهش از
لحاظ آماری معنیدار بودند .بنابراین ،گروههزای مزورد بررسزی

پس از وارد کردن متغیرهای هم تغییر نیز اختالف معنزی-

حداقل در یکی از متغیرهای پژوهش در مرحله پس آزمزون بزا

داری از نظر نمره اضطراب کرونا و رفتار خزودمراقبتی در بزین

یکدیگر تفاوت معنیداری دارد و این یافته بدان معناسزت کزه

گروهها مشاهده شد و طبق ضری

اتا ،اثزر مداخلزه بزر میززان

 82درصد تغییرات مربوط بزه نمزرات پزسآزمزون متغیرهزای

اضطراب کرونا  71درصد و رفتار خودمراقبتی  82درصد بزوده

وابسته اضطراب کرونا و رفتارهای خودمراقبتی بیمزاران مبزتال

است .نتیجه کلی گویای آن است که مداخلههزای درمزانی بزر

به دیابت نوع  2مربوط به تأثیر درمان فراتشخیصی یکپارچزه و

متغیرهای پژوهش اثربخش میباشد (جدول .)4

جدول  -5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکووا روی نمرههای اضطراب کرونا و رفتار خودمراقبتی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2شهر اهواز در سال ( 1311تعداد در
هر گروه=)15
متغیر

منبع

پیشآزمون
اضطراب کرونا

رفتار خود
مراقبتی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

0

44026/8

0646/091

68/12

99/14

44026/8

عضویت گروهی

069/24

0

خطا

01/669

42

ضریب اتا

F

P
*1/110
*1/110

پیشآزمون

99962/122

0

99962/122

4140/110

*1/110

عضویت گروهی

244/00

0

022/19

62/40

*1/110

خطا

01/912

42

1/96

توان آماری

1/61

1/68

1/82

*  p> 1/19اختالف معنیدار

نتایج آزمون تعقیبی  Bonferroniدر جدول  0نشان می-

اضطراب کرونا تفاوت معنیداری نداشته و هر دو درمان به یک

دهد تفاوت میانگین دو روش مداخله با گروه گواه در اضزطراب

میزان م ثر بودهاند ( .)p>2/229امید درمانی نسبت به درمزان

کرونا و رفتار خودمراقبتی معنیدار است .همچنزین ،مشزخص

فراتشخیصززییکپارچززه در افزززایش رفتززار خززودمراقبتی تززأثیر

شد درمزان فراتشخیصزییکپارچزه و امیزد درمزانی در کزاهش

بیشتری نشان داد و تفاوت دو درمان معنیدار بود.

جدول  -6نتایج آزمون تعقیبی  Bonferroniبرای مقایسه میانگینهای تعدیل یافته اضطراب کرونا گروههای آزمایشی و گواه در مرحله پسآزمون بیماران مبتال به دیابت نوع  2شهر
اهواز در سال 1311
متغیر

اضطراب کرونا

رفتار خودمراقبتی

تفاوت

گروههای مورد مقایسه

میانگینها

خطای معیار

P
1/091

درمان فراتشخیصییکپارچه  -امید درمانی

1/81

1/44

درمان فراتشخیصییکپارچه  -گواه

4/88

1/42

*1/110

امید درمانی  -گواه

4/10

1/42

*1/110

درمان فراتشخیصییکپارچه  -امید درمانی

2/12

1/44

*1/110

درمان فراتشخیصییکپارچه  -گواه

4/21

1/42

*1/110

امید درمانی  -گواه

9/84

1/44

*1/110

*  p> 1/19اختالف معنیدار

ایززن پززژوهش بززا هززدف مقایسززه اثربخشززی درمززانی

بحث
سالمت جامعه
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فراتشخیصییکپارچه و امید درمانی بر کاهش اضطراب کرونا و

کنترل شیوع این بیماری ،عاملی در افززایش هیجزان منفزی و

ارتقای رفتار خودمراقبتی در بیماران مبزتال بزه دیابزت نزوع 2

تزرس و اسزترس مزیگزردد .تزرس و اسزترس بزا تحریزک

انجام شد .نتزایج نشزان داد درمزان فراتشخیصزییکپارچزه بزر

هیپوتاالموس در مغز و به دنبال آن افززایش ترشزح هورمزون

اضطراب کرونا در بیماران مبتال به دیابت نوع  2اثربخش است.

کورتیزول از قشر غده فو کلیه و تحریک اعصاب سزمپاتیک

ایززن یافتززه بززا نتززایج تحقیقززات  Sharifiو همکززاران ]،[97

در سراسر بدن در کوتاه مزدت بزرای مقابلزه بزدن بزا عوامزل

 Nargesiو همکزززاران ] [98و  Otaredو همکزززاران ]،[22

استرسزا سودمند است [ .[95اما اگر این ترس طوالنی مزدت

همسو است .با توجه به دنیای پراسترس امروز و بیمزاریهزای

ادامه یابد قطعا اثر مخربی بر توان شخص در مقابله با بیماری-

روانتنززی ناشززی از آن ،آمززوزش و درمززانهززای روانشززناختی

ها خواهد داشت .بنابراین ،میتوان گفت سودمندترین انتخاب،

میتواند از پیامدهای منفی موقعیتهای استرسآور مخصوصزا

مداخالتی همچون امید درمانی هستند کزه عزالوه بزر افززایش

در دردهای مزمن بکاهد[ ]99و در همین راسزتا ،درمزانهزای

تبعیت از درمان جسمانی ،درمانهای روانشزناختی را نیزز در

فراتشخیصی نیز که عمدتا بر فرآینزدهای شزناختی و رفتزاری

نظززر بگیرنززد و بتواننززد حیطززه زنززدگی بیمززاران را از حززاالت

کنترل هیجان تأکید دارند ،م ثر میباشزند .تجربزه هیجزانی و

اضطرابی مخرب دور نمایند و کنتزرل حزاالت خلقزی را بزرای

پاسخ بزه هیجزانهزا پایزه اصزلی در ایزن رویکزرد اسزت و در

ایشان میسر نمایند.

تجربیات هیجانی نقش اصلی را در کاهش اختاللهای هیجانی

پژوهش حاضر نشزان داد درمزان فراتشخیصزییکپارچزه و

ایفا میکند .این درمان به افزراد کمزک مزیکنزد تزا بیاموزنزد

امید درمانی بر افزایش رفتارهای خودمراقبتی مز ثر مزیباشزد

چگونه با هیجانهای نامناس خزود روبزرو شزوند و بزه شزیوه

ولی اثربخشی امید درمانی در افزایش این م لفه بیشزتر اسزت.

سازگارانهتری به این عواطف پاسخ دهند ] .[92از سویی ،ترس

ایززن یافتززه بززا یافتززههززای  Rahmaniو همکززاران ] [91و

از ناشززناختههززا ادراک ایمنززی را در انسززان کززاهش مززیدهززد.

 Wienandو همکاران ] [29همسو است .یکی از اثزرات مهزم

اطالعات درباره ویروس کرونا همچنان کم اسزت و همزین امزر

درمان فراتشخیصی ،کمک به کنتزرل هیجزان منفزی و تزالش

استرس نسزبت بزه ایزن بیمزاری را تشزدید مزیکنزد ] [99و

برای بهبود است که در همین راسزتا  Karbalai Haraftehو

میتواند مجموعهای از نشانهها تا اختالالت بالینی جزدی را بزه

همکاران [ ]94گزارش کردند آموزش خودمراقبتی بزر کزاهش

وجود آورد و سیستم ایمنی سلولی که مهمترین بازوی سیستم

اسززترس ادراکشززده ،افزززایش سززواد سززالمت و رفتارهززای

ایمنی در برابر عفونتهای ویروسی اسزت ،در بیمزاران دیزابتی

خودمراقبتی در زنان مبتال به دیابت بارداری تأثیر دارد .یکی از

ضعیف شود .درمان فراتشخیصییکپارچه بزا تنظزیم هیجانزات

م لفههای م ثر بر بهبزود بیمزاری دیابزت ،افززایش رفتارهزای

منفی ناشی از استرس بیماری کرونا به بیماران دیزابتی کمزک

خززودمراقبتی افززراد و توجززه بززه سززالمتیشززان اسززت .درمززان

میکند تا اضطرابشان کاهش یابد.

فراتشخیصی ،کنترل هیجان را به بیمزاران آمزوزش مزیدهزد،

در مطالعه حاضر مشخص شد امید درمانی نیز بر اضزطراب

احسززاس کنتززرل بززر محززیو را بهبززود داده و احسززاس خززود

کرونا م ثر میباشزد .ایزن یافتزه بزا تحقیقزات  Hashemianو

اثربخشی را ارتقا میبخشد و از این طریق ،رفتزار خزودمراقبتی

همکززاران ]  [24و  Dehghaniو Khodabakhshi-koolaee

را که عدم رعایت آن مهمترین عامل زمینزهسزاز مزر

و میزر

] ،]20همسو است .امید یکی از عوامزل محزرک جهزت انجزام

بیماران مبتال به دیابت میباشد ] [1را کزاهش مزیدهزد .ایزن

اقدامات برای کنترل و کاهش آسی های هیجانی و مانزدن در

روش درمانی میتواند منجر به افززایش توانمنزدی در پزذیرش

موقعیتهای همراه با هیجانات منفی است .از این رو ،عالوه بزر

وضعیتهای موجود و غیرقابل پیشبینی شده و از ایزن طریزق

این که ترس و اضطراب ناشی از ابتالی احتمزالی بزه بیمزاری

وضیعت و شرایو زندگی فرد مبتال به دیابت را بهبود بخشزیده

کرونا مخرب است ،میتواند منجر بزه ناهنجزاریهزای روحزی،

و رفتارهای خودمراقبتی ایشان را افزایش دهد.

روانی و استرس در افراد شود [ .]99بر این اساس ،ناامیزدی از
سالمت جامعه
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افزایش رفتزارخودمراقبتی مزیشزود .ایزن یافتزه بزا تحقیقزات

فراتشخیصی یکپارچه و امید درمانی ،بر اضطراب کرونا و رفتزار

 Karimiو همکاران ] [24و  Dehghaniو Khodabakhshi-

خودمراقبتی اثربخش میباشزند .اثربخشزی ایزن دو درمزان در

 [20[ koolaeeهمسو میباشد .افراد مبتال به دیابت بزه دلیزل

کاهش اضطراب کرونا تفاوت معنیداری نداشت و هر دو درمان

طوالنی بودن مسیر درمان احساس ناامیدی برای داشزتن یزک

به یک میزان م ثر بودند .اما ،امید درمزانی نسزبت بزه درمزان

زندگی عادی و کارآمد دارند .اما باید دانست توانمندی و قدرت

فراتشخیصززییکپارچززه در افزززایش رفتززار خززودمراقبتی تززأثیر

پذیرش وضعیت حاضر ،از عوامل شخصیتی هستند که بر روی

بیشتری نشزان داد .بزه ایزن ترتیز  ،بزه نظزر مزیرسزد ایزن

وضعیت بیماران اثر میگذارند و قدرت آنها را جهزت برخزورد

رویکردهای درمانی میتوانند به عنوان مداخالتی سودمند برای

با مشکالت از جمله بیماریها افزایش میدهند ]« .[94امید به

ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع  2در مراکزز

عنوان خودمراقبتی» یکی از مضامین مطالعه  Wienandاست

درمانی استفاده شوند.

و این فرصت را برای بیماران مبتال به دیابت ایجاد میکند کزه
علیرغم نامشخص بودن نتیجه سزالمتی ،مثبزت بزاقی بماننزد

تعارض منافع

] [29و انگیزه کافی در پیگیری هدف را داشزته باشزند [ .]7از

نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد منزافعی در

این رو ،با نگاهی به زندگی بیماران مبتال بزه دیابزت و عزوارض

مطالعه حاضر وجود ندارد.

این بیماری مانند عوارض چشمی و زخزم پزا و  ...و هزمچنزین
مزمن بودن این بیماری ،یکی از عواملی که میتواند منجزر بزه

سهم نویسندگان

حفظ افکار مثبزت و قزوت اراده در مقابلزه بزا بیمزاری شزود و

زهرا درگاهی :گزردآوری دادههزا ،نگزارش مقدمزه و ابززار.

تمایل شخص به رفتارهای خودمراقبتی ،میزان امید بزه مثمزر

سززحر صززفرزاده :راهنمززایی و نگززارش روش پززژوهش ،تحلیززل

ثمر بزودن فعالیزتهزای درمزانی و کیفیزت زنزدگی ایشزان را

دادهها ،نگارش نتایج و بحث و نتیجهگیری.

افزایش دهد امید درمانی است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفزت
که امید درمانی بر بهبود خودمراقبتی افراد مبتال بزه بیمزاری-

تشکر و قدردانی

های مزمن مانند دیابزت اثزربخش مزیباشزد .قابزلذکزر اسزت

مقاله حاضر مستخرج از پایاننامه کارشناسزی ارشزد روان

استفاده از روش نمونهگیری غیر تصادفی ،تعمیم نتایج تحقیزق

شناسی بالینی نویسنده اول مقاله در سزال  9911در دانشزگاه

حاضر را محدود میکند .بدیهی اسزت بزا انجزام پزژوهشهزای

آزاد اسالمی واحد اهواز میباشزد .بزدینوسزیله نویسزندگان از

مکرر و تأیید یافتهها ،این محدودیت در عمزل از بزین خواهزد

مس والن انجمن دیابزت شزهر اهزواز بزه دلیزل فزراهم نمزودن

رفت .محدودیت دیگر این است که جامعزه آمزاری پزژوهش را

شرایو اجرا و جذب مراجعان ،و همچنین از شزرکتکننزدگان

بیماران مبتال به دیابت نوع  2شهر اهواز تشکیل دادند .بنابراین

بززه دلیززل همکززاری در پززژوهش ،صززمیمانه تشززکر و قززدردانی

تعمیم نتایج این پژوهش به جوامع دیگر باید با احتیاط صورت

مینمایند.

گیرد.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاضر نشزان داد درمزانهزای
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Introduction: Diabetes is considered a major health threat, and one of the central issues relevant to
this disease is the need for various psychological and physical strategies to boost patient self-care.
Therefore, this study aimed to compare the effectiveness of integrated meta-diagnostic therapy and
hope therapy on coronavirus anxiety and self-care behavior in patients with type2 diabetes.
Materials and Methods: The present research is a quasi-experimental study based on the pretestposttest design with a control group. The statistical sample was comprised of 45 members of Ahvaz
Diabetes Association in 2020. They were selected using the purposive sampling method and
randomly assigned to two experimental groups and a control group (each including 15 people).
They completed Alipour et al.'s (2020) Coronavirus Anxiety Scale and the Toobert et al.'s (2000)
Self-Care Behavior questionnaire as the pretest and the posttest. Integrated meta-diagnostic therapy
was conducted in 12 sessions, once a week, and for 60 minutes, and Hope therapy, in 8 sessions,
once a week and for 60 minutes. The data were analyzed using Multivariate and Univariate
Analysis of Covariance.
Results: Both therapies had a significant effect on reducing coronavirus anxiety and increasing selfcare behavior (p<0.001). Hope therapy was more effective in increasing self-care behavior, but
there was no significant difference between these two therapies regarding self-care behavior
(p<0.001).
Conclusion: Overall, the findings provide empirical support for both therapies in reducing
coronavirus anxiety and improving self-care behavior. Moreover, the knowledge of
psychotherapists in the field of safety and health of these approaches can be helpful.
Keywords: Therapy, Hope, Coronavirus, Anxiety, Self Care, Type 2 Diabetes
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