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از راهكارهای کاهش هیجانهای منفي در بیماران ،آموزش مهارتهای زندگي است .هدف پژوهش حاضر
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بررسي اثربخشي آموزش مهارتهای زندگي بر کاهش افسردگي و اضطراب در بیماران مبتال به دیابت نوع
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روش پژوهش نیمه تجربي با گروه آزمایش و گواه و طرح پیشآزمون ،پسآزمون با پیگیری سه ماهه بود.
جامعه آماری کلیه بیماران دیابتي نوع دوم مراجعه کننده به درمانگاه راوند کاشان بود .نمونهای به حجم 09
نفر بهصورت در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند .افراد گروه
آزمایش ،مداخلههای  69جلسهای را بهصورت گروهي دریافت و افراد گروه گواه در لیست انتظار قرار
گرفتند .هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش ،مقیاس افسردگي و اضطراب بک ( )6779را پاسخ دادند و پس
از گذشت سه ماه مجدداً مورد ارزیابي قرار گرفتند.
نتایج
تجزیه و تحلیل دادههای از طریق آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مكرر انجام شد .نتایج نشان داد که
آموزش مهارتهای زندگي میزان افسردگي ( )p=9/990 ،F=69/99و اضطراب ( )p=9/996 ،F=65/16را
بهطور معناداری کاهش داده است و نتایج در مرحله پیگیری نیز پایدار بود.
نتیجهگیری
به طور کلي ،استفاده از آموزش مهارتهای زندگي منجر به ارتقا آگاهي و تغییر نگرش زندگي افراد و
نهایتا کاهش بیماری ميباشد.
کلمات کلیدی
آموزش مهارتهای زندگي ،افسردگي ،اضطراب ،دیابت نوع دوم.
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

سرماخوردگي رواني معروف شده است ( .)66افسردگي

دیابت 6یک بیماری متابولیک مزمن و یک مشكل بهداشتي

بهعنوان ،یک اختالل عبارت است از وجود خلق افسرده حداقل

عمده محسوب ميشود که بهویژه در کشورهای در حال توسعه

به مدت دو هفته که معموالً با کاهش تمرکز ،اشكال در

رو به افزایش است .بهطور کلي آمار بیماران مبتال به دیابت در

تصمیمگیری و تحریکپذیری یا کندی رواني _ حرکتي،

جهان بیش از  659میلیون نفر است و پیشبیني ميشود که در

احساس گناه و افكار در رابطه با مرگ همراه ميباشد .عوامل

سال  6969به میزان  059میلیون و در سال  6909به بیش از 200

مختلفي در ایجاد افسردگي نقش دارند از جمله عوامل

میلیون نفر افزایش یابد ( .)6ماهیت مزمن بیماری دیابت بر جسم،

زیستشناختي مثل نوروترانسمیترهای سروتونین ،نوراپي نفرین،

روان و عملكرد فردی و اجتماعي بیمار تأثیر زیادی دارد و از

دوپامین ،ژنتیک ،عوامل روانشناختي -اجتماعي مثل

این رو بررسي ابعاد مختلف سالمتي در این بیماران دارای

رویدادهای مختلف زندگي و اخیراً استرسورهای مختلف دروني

اهمیت ویژهای است (.)6

مثل تغییرات سطح سرومي کلسترول ،تری گلیسیرید ،قند و

بیماری دیابت از اختاللهایي به شمار ميروند که جنبههای

فاکتورهای انعقادی را در ایجاد افسردگي دخیل دانستهاند (.)66

روانشناختي در پیدایش و تكوین آنها نقش اساسي دارند.

افسردگي عالوه بر ایجاد مشكالت جسماني و تشدید برخي از

عوامل روانشناختي چندی در بروز بیماری دیابت شناسایي

عالئم مانند درد ،بر توانایي و عملكرد فرد تأثیر گذاشته و آنها

شدهاند و در این میان بر هیجانهای منفي تأکید شده است (.)0

را کاهش ميدهد .همچنین قدرت تصمیمگیری را سلب و توان

هیجانهای منفي بهویژه اضطراب 6و افسردگي 0نهتنها زمینهساز

مراقبت از خود را پایین آورده و در نتیجه استقالل فرد از بین

بیماری دیابت هستند ( )9 ،1 ،5 ،2بلكه بیماری دیابت نیز همین

رفته و وابستگي ،ناتواني و فقدان اعتمادبهنفس به وجود

پاسخهای هیجاني را پدید ميآورد ( .)0آشفتگيهای خلقي

ميآورد.

همچون اضطراب و افسردگي که نزدیک به  %15بیماران دیابتي،

مقوله بعدی موثر در بروز دیابت ،اضطراب ميباشد .اضطراب از

آن را تجربه ميکنند ،درمان این بیماران را دشوار ميکنند (.)7

شایعترین اختالالت رواني و احساس ناراحت کنندهای است که

نتایج پژوهشها حاکي از آن است که بیماری دیابت منشأ

خطری نامعلوم و مبهم را تداعي ميکند .اضطراب واجد عالئم

مشكالت عاطفي زیادی است و اثرات آن ممكن است در

جسمي (مانند لرزش دستوپا ،تپش قلب ،تهوع ،اسهال و

اشكال مختلف روحي -رفتاری از جمله افسردگي و اضطراب

خشكي دهان) ،شناختي (مانند کاهش تمرکز ،مترصد بودن،

نمایان شود (.)69

احساس سردرگمي ،ترس از دیوانه شدن) ،ادراکي (مانند مسخ

افسردگي یكي از رایجترین مشكالت و ناراحتيهای رواني

شخصیت و مسخ واقعیت) و رفتاری (مانند تحریکپذیری،

است که ممكن است برای بیماران مشكلساز شود .بر اساس

بيحرکت ماندن) است .سطوح پایین اضطراب موجب افزایش

گزارش سازمان جهاني بهداشت ،2افسردگي دومین بیماری پس

تسلط فرد بر محیط و آگاهي او از تهدید بالقوه ميشود؛ اما

از بیماریهای قلبي _ عروقي است .این بیماری بهعنوان معضل

اضطراب شدید ،تداوم رفتاری فرد را برهم زده ،از پاسخ منطقي

نخست سالمتي در دنیا و بهعنوان مادر بسیاری از بیماریها تلقي

او جلوگیری ميکند (.)60

ميشود ،هزینههای رواني ،تحصیلي و اقتصادی فراواني به بیمار

یكي از روشهای تأثیرگذار بر کاهش افسردگي و اضطراب که

و جامعه تحمیل ميکند و به سبب توسعه بیش از اندازه به

اثربخشي آن توسط محققان زیادی مورد تأیید قرار گرفته است

1. Diabetes
2. Anxiety
3. Depression
4. World Health Organization

آموزش مهارتهای زندگي ميباشد .مهارتهای زندگي
عبارت است از :توانایيهای رواني اجتماعي برای رفتار سازشي
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نقش مهارت های زندگی بر اختالالت روانی (اضطراب و افسردگی) بیماران دیابتی نوع دو

لیال سادات میرصیفي و فرد و خديجه مرادي

و مؤثر که افراد را قادر ميسازد تا به طور مؤثرتری با مقتضیات

جسمي (عوارض دیابت) و رواني ،اخذ درمانهای روان پزشكي

و چالشهای زندگي روزمره مقابله کنند ( .)62مهارتهای

و روان شناسي در زمان پژوهش و سابقه دریافت آموزش

زندگي شامل توانایي تنظیم اهداف واقعگرا ،حل مشكالت،

مهارتهای زندگي ميباشد که از اطالعات مندرج در پرونده

تصمیمگیری و ارزیابي پیامدهای آن ،ارتقاء مهارتهای درون

بالیني افراد استخراج شد.

فردی و بین فردی مناسب هستند .کسب این مجموعه مهارتها

به منظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای افسردگي بک و

برای پرداختن به چالشهای هر روزة زندگي مثل سازماندهي

اضطراب بک استفاده شد:

امور شخصي ،کنترل مراقبت بهداشتي ،تعقیب فعالیتهای

الف .پرسشننامه افسنردگي بنک :اینن پرسشننامه توسنط آینرون

حرفهای ،آموزشي ،تفریحي و درگیری در تعاملهای اجتماعي

بک )6779( 1ساخت و اعتبار یابي شند و در مراکنز کلینیكني

مثبت ضروری هستند ( .)65مطالعات متعددی در مورد تأثیر

مورداستفاده فراوان است .دارای  66سؤال است .جمنع نمنرات

برنامه آموزش مهارتهای زندگي بر ابعاد مختلف روان انجام

آزمودني ميتواند بین صفر تا  10نوسان داشنته باشند .در اینن

گرفته و نتایج نشان داده است که آموزش این مهارتها بر

مقیاس ،نمره صفر تا  7نشانه بهنجار بودن ،نمره  69تا  67نشانه

سالمت روان مؤثر بوده و موجب بهبود مهارتهای اجتماعي،

افسردگي خفیف ،نمره  69تا  67نشانه افسردگي متوسط و نمره

کاهش افسردگي ،اضطراب و استرس شده است (.)69-61

 09و باالتر نشنانه افسنردگي شندید بنه شنمار منيآینند بنک و

آموزش مهارتهای زندگي در مواقعي که فرد از یک اختالل

همكناران ضنریب اعتبنار بناز آزمنایي آزمنون در فاصنله ینک

روانپزشكي-روانشناختي یا عاطفي رنج ميبرد ،ميتواند نقش

هفتهای  9/70به دست آوردنند .مینانگین همبسنتگي پرسشننامه

مؤثری در بازیابي سالمت رواني داشته باشد و این آموزش هم

افسردگي بک با مقیناس درجنهبنندی روانپزشنكي همیلتنون،2

برای پیشگیری و هم برای درمان مشكالت رواني مناسب است.

مقیاس خودسنجي زونگ ،3مقیاس افسنردگي ،پرسشننامه چنند

افزون بر این ،تاکنون به طور اختصاصي به بررسي وضیعت

وجهي مینه سنوتا ،مقیناس صنفات عناطفي چندگاننه افسنردگي

مداخالت سالمت روان بهویژه با تمرکز بر آموزش مهارتهای

بیش از  9/19اسنت؛ در داخنل کشنور نینز اعتبنار پرسشننامه از

زندگي در بیماران دیابت نوع 6پرداخته نشده است .لذا پژوهش

 9/99تا  9/79برآورد شده است( .)60در پژوهش حاضر ضریب

حاضر به دنبال پاسخگویي به این سؤال است :که آیا آموزش

آلفای کرونباخ پرسشنامه  9/05برآورد گردید.

مهارتهای زندگي بر کاهش افسردگي و اضطراب در بیماران

ب .پرسشننام اضنطراب بنک ) :(BAIآینرون بنک ()6779

دیابتي نوع  6تأثیر دارد؟

پرسشنام اضطراب بک ) (BAIرا معرفي کردند کنه بنه طنور

روش کار
در این پژوهش ،از روش نیمه آزمایشي با طرح پیشآزمون -
پسآزمون با گروه گواه استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه بیماران دیابتي نوع ( )6درمانگاه راوند کاشان بود .در
این تحقیق  09نفر از بیماران دیابتي مراجعه کننده به درمانگاه
راوند کاشان به صورت در دسترس و بر اساس مالکهای
شمول مطالعه انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمایش
و کنترل جایگزین شدند .مالکهای شمول افراد برای شرکت
در پژوهش سن بین  09تا  55سال و تحصیالت دست کم در
سطح سوم راهنمایي بود و مالکهای خروج اختالل به بیماری

اختصاصي شدت عالئم اضطراب بالیني را در افراد منيسننجد.
این آزمون از  66گزینه تشكیل شده است و شندت اضنطراب
نوجواننان و بزرگسناالن را انندازهگینری منيکنند .هنر ینک از
مادههای این آزمون یكي از عالئم شایع اضطراب (عالئم ذهني
هنراس) را توصنیف منيکنند .اینن آزمنون بنر اسناس  9تنا 0
نمرهگذاری ميشنود و حنداکثر نمنرهای کنه در آن بنه دسنت
ميآید  10بوده که نشان دهندة اضطراب شدید است .مطالعات
انجام شده نشان ميدهند که اینن پرسشننامه از اعتبنار و روایني

1 . Aron T Beck
2 . Hamilton
3. Zeng
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باالیي برخوردار است .ضریب همساني در ني آن (ضریب آلفا)

از اتمام مداخله آموزشي از کلیه شرکت کنندگان پنسآزمنون

 ،9/76اعتبار آن با روش باز آزمایي به فاصل یک هفته  9/95و

(مقیاس افسردگي و اضطراب) به عمل آمد .سپس با گذشنت 0

همبستگي مادهای آن از  9/09تنا  9/91متغینر اسنت .پننج ننوع

ماه ارزیابي پیگیری (اجرای مقیاس افسردگي و اضطراب) انجام

روایي محتوا ،هنمزمنان ،سنازه ،تشخیصني و عناملي بنرای اینن

شد.

آزمون سنجیده شده اسنت کنه همگني نشنان دهنندة کنارآیي

پس از انتخاب نموننه هنای پژوهشني و کسنب رضنایت و اعنالم

باالی این ابزار در اندازه گیری شدت اضطراب منيباشند (بنک،

محرمانه ماندن نتایج پنژوهش پنیش از شنروع منداخالت هنر دو

 .)6779در ایران نیز همساني درونني پرسشننامه  9/70و ضنریب

گروه (آزمایش و گواه) به پرسشنامه های افسنردگي و اضنطراب

پایایي بازآزمایي سههفتهای آن را  9/95به دست آمده اسنت .در

پاسخ دادند؛ سپس گروه آزمایش در  69جلسه به مدت  79دقیقه

پژوهش دیگری نیز همساني دروني پرسشنامه  9/09و پاینایي آن

به صورت هفتگي تحت آموزش گروهني مهنارت هنای زنندگي

 9/79بننرآورد شنند( .)09در پننژوهش حاضننر ضننریب آلفننای

قننرار گرفتننند و در ای نن منندت گننروه گننواه ه نیچ مداخلننهای را

کرونباخ پرسشنامه  9/07برآورد گردید.

دریافننت نكردننند ،پننس از اتمننام جلسننات درمننان هننر دو گننروه

پس از نمونهگیری و مشخص شدن اعضای گروه آزمنایش (65

(آزمایش و گنواه) مجندداً بنه پرسشننامههنای افسنردگي بنک و

نفنر) و گنواه ( 65نفنر) ،جلسنهای تنوجیهي ،برگنزار و در آن

اضطراب بک پاسخ دادند.

اهنداف و کلینات طنرح پژوهشني تنا انندازهای کنه منجنر بنه

برای تجزیه وتحلیل دادهها از نرمافزار  Spssنسخه  66و آزمون

سنوگیری در نتنایج و تغیینر کننشهنای آنهنا نشنود ،بنرای

تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر استفاده شد.

شنرکتکننندگان توضنیح داده و از آنهنا خواسنته شند در پنر
کردن پرسشنامههایي که در روند اجرای پژوهش به آنها ارائه
منيشنود ،نهاینت دقنت را داشنته باشنند .سنپس از تمنامي
شنرکتکننندگان در پنژوهش در همنان جلسنه پنیشآزمنون
(مقیاس افسردگي و اضطراب) به عمل آمد .یک هفته بعد ،بنه
مدت  69هفته پیاپي 69 ،جلسه آموزش مهارتهای زنندگي بنه
گروه آزمایش به صورت هفتهای یک جلسه ارائه شد ،در حالي

نتایج
بر اساس جدول  ،6میانگین میزان افسردگي و اضطراب گروه
آزمایش در مرحله پسآزمون ،در مقایسه با پیشآزمون کاهش
داشته است .به عبارتي ،آموزش مهارتهای زندگي در مقایسه
با گروه کنترل باعث کاهش افسردگي و اضطراب در پسآزمون
بیماران مبتال به دیابت نوع دوم شده است.

که گروه گواه هیچ آموزشي دریافت نميکنند؛ یک هفته پنس
جدول  -0میانگین میزان افسردگي و اضطراب در سه مرحله اندازهگیری برای گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

افسردگي
اضطراب

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

00/91

6/72

67/01

6/00

67/19

6/67

گواه

00/60

6/00

00/00

6/67

06/01

6/61

آزمایش

00/09

6/09

01/21

67256

05/90

6/00

گواه

07/91

6/72

07/60

6/11

07/21

6/77

نتایج جدول  6حاکي از آن است که آموزش مهارتهای

میزان این تأثیر برای افسردگي  9/69و برای اضطراب  9/05بوده

زندگي در شرکتکنندگان گروه آزمایشي به نسبت گروه

است.

کنترل تاثیر بیشتری بر کاهش افسردگي و اضطراب داشته است.
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لیال سادات میرصیفي و فرد و خديجه مرادي

نقش مهارت های زندگی بر اختالالت روانی (اضطراب و افسردگی) بیماران دیابتی نوع دو

جدول  -6آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مكرر نمرات افسردگي و اضطراب با معیار گرینهاوس گیسر
متغیر
افسردگي

منابع تغییرات
درون

آزمون (تكرار

گروهي

اندازه گیری)

نسبتF

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

50/10

تعامل آزمون*

6/16

52/19

مجذور اتا

معناداری

01/25

6/16

سطح

06/29
09/62

00/76

9/999
9/999

توان
آزمون

9/50
9/56

6/99
6/99

گروه

اضطراب

خطا

59/96

25/90

6/66

بین

گروه(متغیر

665/19

6

665/19

گروهي

آزمایشي)
خطا

096/05

00

69/97

درون

آزمون(تكرار

06/96

6/50

69/60

گروهي

اندازه گیری)
تعامل آزمون*

6/50

29/60

69/99

7/29
62/00

09/91

9/990

9/996
9/999

9/69

9/65
9/00

9/00

9/70
9/77

گروه
خطا

76/05

20/90

6/62

بین

گروه (متغیر

666/66

6

666/66

گروهي

آزمایشي)
خطا

00

677/66

65/16

9/996

9/05

9/71

9/66

بر اساس نتایج جدول ،0تفاوت میانگین افسردگي و اضطراب

متغیر پژوهش معنادار نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل

بین مراحل پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش

در مرحله پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار مانده

معنادار است ،اما تفاوت میانگین بین پسآزمون و پیگیری در

است.

جدول  -0نتایج آزمون تعقیبي بنفروني در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
شاخصهای آماری

پیشآزمون -پسآزمون

پسآزمون -پیگیری

پیشآزمون -پیگیری

تفاوت

انحراف

سطح

تفاوت

انحراف

سطح

تفاوت

انحراف

سطح

میانگین

معیار

معناداری

میانگین

معیار

معناداری

میانگین

معیار

معناداری

*

افسردگي

*6/01

9/67

9/999

6/59

9/60

9/999

9/01

9/67

9/66

اضطراب

**6/00

9/02

9/996

*6/60

9/07

9/96

9/69

9/66

9/77

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش مهارتهای زندگي
منجر به کاهش افسردگي و اضطراب بیماران مبتال به دیابت نوع
دوم شده است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای میرزماني و
همكاران ()62( )6961؛ بشرپور و همكاران ()69( )6965؛
دهاقین و همكاران ()62( )6962؛ سلیماني و همكاران ()6961
()65؛ بقایي مقدم و همكاران ()69( )6965؛ هارکنس ()6961
()69؛ چكو و همكاران ()66( )6961؛ کریگر و همكاران

()67( )6965؛ پاولي و همكاران ()69( )6962؛ بوکارت ()6961
()60؛ لوئیز و همكاران ( )66( )6965و ویلیامز و همكاران
( )61( )6969همسو ميباشد.
به طور کلي آموزش مهارتهایي چون روشهای صحیح
برقراری ارتباط این امكان را برای فرد فراهم ميآورد که
توانائيهای الزم برای عمل کردن طبق معیارهای خود و دستیابي
به پیامدهای مطلوب در یک موقعیت ویژه را در خود پرورش
دهد ( .)69افزون بر این دانش فرد را افزایش ميدهد و باورهای
مثبت او را قوت ميبخشد؛ همه اینها باعث ميشود که عوامل
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مخل سالمت رواني در فرد به وجود نیاید؛ زیرا به نظر ميرسد

مربوط به برگزاری دوره آموزشي بهصورت گروهي است .این

بیشتر اختاللهای رواني از ناتواني در عمل کردن طبق معیارهای

امر ميتواند تأثیر مثبت در کاهش استرس و اضطراب داشته

خود و پیرو آن ناکامي از دستیابي به پیامدهای مورد انتظار و هم

باشد ،زیرا جمع شدن افراد در گروه و اینكه احساس کنند

چنین نداشتن دانش کافي و باورهای غلط و ناصواب در مورد

دیگران نیز مشكالتي مشابه با آنها دارند و در گروه ميتوانند از

خود و جهان اطراف ناشي ميشود (.)06

تجارب یكدیگر برای مقابله با استرس استفاده نمایند ،در کاهش

آموزش باعث ميشود افراد شناخت بیشتری از خود پیدا کنند،

اضطراب مؤثر است ( .)60عالوه بر آن ،افرادی که باور دارند

نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و به حدی از خودشناسي

هنگام مقابله با اضطراب حاصل از بیماری ،منابع کمكي در

نائل شده و برای اصالح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود

اختیار دارند ،آسیبپذیری کمتری نسبت به استرس ابتال به

اقدام کنند؛ در نتیجه فرد واقعیتهای وضعیت جسماني خود را

بیماری نشان ميدهند ،با داشتن آگاهي مناسب در زمینه

بهتر ميپذیرد ،با آنها بهطور صحیحتر سازش ميیابد و این امر

راهكارهای کنترل اضطراب ناشي از بیماری ،توانایي چالش با

باعث افزایش سازگاری و کاهش فشار رواني ميشود (.)06

مشكالت را پیدا کرده و درک خود را از مسائل تغییر ميدهند،

به طور کلي یادگیری موفقیتآمیز مهارتهای زندگي ،احساس

مهارتهای تسلط بر خویشتن (خودکنترلي) بهبود بخشیده و در

یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار ميدهد و

نهایت به کاهش اضطراب و عواقب مضر ناشي از ابتال به بیماری

موجب ارتقای توانایيهای رواني  -اجتماعي و کاهش عالئم

کمک مينمایند .این فرآیند بهطور مؤثر باعث ارتقاء سالمتي و

اضطراب ميگردد .هم چنین این توانایيها فرد را برای مقابله

پیشگیری از بیماریها ميگردد (.)00

مؤثر و پرداختن به کشمكشهای زندگي یاری ميبخشد و زمینه

از سویي ،بررسي محتوای آموزشي جلسهها حاکي از آن است

سالمت رواني را تأمین مينماید .از آن جایي که آموزش

که اغلب فعالیتهای این دوره آموزشي به ابعاد مختلف مسائل

مهارتهای زندگي بهصورت گروهي بوده است ،این امر نیز

اجتماعي پرداختهاند .به بیان دیگر اغلب فعالیتها مانند شیوههای

ميتواند تأثیر مثبت در کاهش استرس و اضطراب داشته باشد

برقراری ارتباط مؤثر ،آشنایي با شیوههای کالمي و غیرکالمي

( ،)06زیرا جمع شدن افراد در گروه و اینكه احساس کنند

ارتباط ،افزایش قاطعیت در رفتار و غیره به افزایش کارآمدی

دیگران نیز مشكالتي مشابه با آنها دارند و در گروه ميتوانند از

فرد در روابط اجتماعي کمک کردهاند و کاهش مشكالت را در

تجارب یكدیگر برای مقابله با اضطراب استفاده نمایند ،در

این حیطه به دنبال داشتهاند .بهبود اجتماعي و بهبود ارتباط با

کاهش آن مؤثر است .از طرفي اضطراب ناشي از نداشتن مهارت

اطرافیان ،فرد را از وضعیت ناراحتکننده انزوا و تنهایي خارج

و پیشبیني موقعیت است ( ،)61آموزش مهارتهای زندگي

ساخته (بشارت قراملكي و همكاران )6070 ،و از این راه از

باعث ميشود که افراد شناخت بیشتری از خود پیداکرده و نقاط

میزان اشتغال ذهني نسبت به افكار منفي مربوط به بیماریشان

قوت و ضعف خود را بشناسند و در جهت اصالح نقاط ضعف و

کاسته است .برنامه آموزش مهارتهای زندگي از طریق پرورش

در تقویت نقاط قوت خود اقدام کنند .ایجاد آگاهي در مورد

مهارتهایي همچون تصمیمگیری درست و حل مسئله ،تفكر

نقاط قوت و ضعف موجب ميشود که به فرد کمک نماید تا

خالق و انتقادی ،مهارتهای ارتباطي و اجتماعي و مقابله با

بهتر نسبت به نحوهی مقابله با مشكالت اقدام کند و در نتیجه

شرایط دشوار ،خودکارآمدی شخصي را افزایش ميدهد و به

اضطراب خود را کاهش دهد (.)60

این ترتیب به افزایش سازگاری اجتماعي او کمک ميکند

بوتوین و گریفین ( )6969معتقدند که برنامه آموزش مهارتهای

(.)61

زندگي ،مهارتهای مربوط به مقاومت اجتماعي و افزایش

یكي از مهمترین نتایج بهبود و افزایش مهارتهای زندگي

صالحیت فردی و اجتماعي را آموزش ميدهد .عامل بعدی

کمک به سازگاری این افراد است ( .)06ابتال به بیماری دیابت
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ميتواند سبب ایجاد نشانههای افسردگي شده و سالمت روان

در پایان شایان ذکر است که با توجه به نتایج پژوهش و تأثیر

فرد را به خطر بیندازد؛ از این رو ،آموزش مهارتهای زندگي

آموزش مهارتهای زندگي بر کاهش افسردگي و اضطراب در

کمک ميکند تا این افراد ،عواطف و احساسات خود را بهخوبي

بیماران پیشنهاد ميشود که از این مدل در برنامههای آموزش

بشناسند ،آنها را بهدقت ارزیابي کنند ،افكار منطقي و غیرمنطقي

خانههای سالمت محلهها جهت ارتقا آگاهي و تغییر نگرش

مرتبط با آنها را دریابند و در نهایت برای آنها آشكار ميشود

زندگي افراد استفاده شود .هم چنین این روش ميتواند به منظور

که افكار کارآمد و ناکارآمد ،عواطف مثبت و منفي آنها را

کاهش افسردگي و اضطراب این نوع بیماران به روان شناسان،

هدایت ميکند ( .)67هنگامي که آزمودنيها به این آگاهي

روانپزشكان ،مشاوران ،مددکاران و کلیه متخصصان دست

ميرسند که این خود آنها و تصوراتشان است که هیجانها و

اندرکار در مراکز بهداشتي پیشنهاد گردد .پیشنهاد ميگردد که

عواطف مثبت و منفي را تا حدود زیادی زیر نفوذ دارد ،بنابراین

در کاربرد درماني این شیوه توسط متخصصان ،دورههای درماني

با مهارتهای آموخته شده آنها را کنترل ميکنند و از این

از تعداد جلسات بیشتر و تمرینهای بیشتر در حیطههای مورد

طریق به سازگاری عاطفي ميرسند و رسیدن به سازگاری

نظر برخوردار باشند.

عاطفي مانع از بروز افسردگي خواهد شد ( .)62داشتن روابط

از جمله محدودیتهای این پژوهش ،اجرای پژوهش فقط بر

فردی مناسب ،به توانایي انجام مطلوب امور زندگي ،رضایت از

روی بیماران مبتال به دیابت نوع دوم مراجعهکننده به درمانگاه

خود و دیگران و میزان حمایت اجتماعي نیز اشاره دارد .این

راوند کاشان بوده که این امر تعمیمپذیری یا اعتبار بیروني

آموزشها ،تفكر و احساس یادگیرنده را دربارهی خود و

پژوهش را محدود ميکند .هم چنین وجود متغیرهای کنترل

دیگران تحت تأثیر قرار ميدهد و موجب ارتقاء توانایيهای

نشده مانند سبک زندگي ،وضعیت اقتصادی ،سطح تحصیالت،

رواني-اجتماعي و کاهش عالئم افسردگي در آنها ميشود؛ این

و غیره و تداخل آنها در پژوهش مورد نظر تعمیمپذیری را

توانایي فرد را برای مواجهه مؤثر و پرداختن به کشمكشهای

محدود ميکند.

زندگي یاری ميدهد و زمینه سالمت روان او را فراهم
ميکند(.)06
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Abstract
Introduction: Diabetes illness is one of the most common disorders in which
psychological aspects play an important role in their development. Negative
excitements such as anxiety and depression have been identified in diabetes. One of the
ways to reduce negative emotions in patients is to teach life skills .The purpose of this
study was to investigate the effectiveness of life skills training on decreasing depression
and anxiety in patients with type 2 diabetes.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was a trial and control group
and a pretest design, a post-test with a three-month follow-up. The statistical population
of all type II diabetic patients was referred to Ravand clinic of Kashan. In this study,
patients who had more scores in the scale of depression and anxiety were selected
according to entry criteria for a sample size of 30 people and were randomly assigned
into two groups of experimental and control groups. The experimental group received
10 sessions of intervention in a group and control subjects were included in the waiting
list. Both groups responded to the Beck Depression and Anxiety Scale before and after
the experiment and were evaluated again after three months. To analyze the data,
repeated measures variance analysis were used.
Results: The results showed that life skills training significantly decreased the level of
depression (F = 10.70, P = 0.003) and anxiety (F = 15.62, p = 0.001), and also the
results observed in the follow up phase were stable.
Conclusion: In general, the use of life skills training helps to raise awareness and
change the attitudes of people and, ultimately, reduce disease.
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