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مقاله اصلی

مقایسه اثربخشی تکنیکهای مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمی بر
اضطراب و استرس بیماران دیابتی
تاریخ دریافت -1400/09/23 :تاریخ پذیرش1400/11/05 :
صادقیان1

لیال
محبوبه چینآوه*2
علیرضا فیلی3

خالصه
مقدمه :تحقیقات نشان دادهاند که بین دیابت و اختالالت روانشناختي ازجمله اضطراب و استرس
ارتباط متقابلي وجود دارد ،بنابراین؛ هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشي تكنیکهای مقابله با استرس
و راهبردهای خودتنظیمي بر اضطراب و استرس بیماران دیابتي بود.

 1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسي عمومي ،واحد ارسنجان،

روش کار :روش آن از نوع پژوهشهای شبهتجربي و طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و

دانشگاه آزاد اسالمي ،ارسنجان ،ایران

جامعه آماری شامل  45نفر از بیماران دیابتي مراجعهکننده به مرکز دیابت شهر بوشهر بود .جامعه آماری

 2استادیار ،گروه روانشناسي عمومي ،واحد ارسنجان ،دانشگاه

به روش نمونهگیری هدفمند با جایگزیني تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمایش ( 15نفر) و گواه (15

آزاد اسالمي ،ارسنجان ،ایران (نویسنده مسئول)

نفر) تقسیم شد .بیماران دیابتي گروههای آزمایش تكنیکهای مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمي

 3استادیار ،گروه روان شناسي دانشگاه پیام نور تهران ،ایران

به مدت  8جلسه  90دقیقهای با استفاده از پروتكل مکنامارا و پینتریج آموزش داده شدند و مرحله
پیگیری با فاصله دو ماه پس از مداخله درماني انجام شد .یافتهها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد
تحلیل قرار گرفتند.

Email: hivachinaveh@gmail.com

نتایج :نتایج نشان داد که آموزش تكنیکهای مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمي بر کاهش
اضطراب و استرس بیماران دیابتي تأثیر معنادار دارد و آموزش تكنیکهای مقابله با استرس تأثیر بیشتری
بر اضطراب بیماران دیابتي داشته است .همچنین یافتهها در مرحله پیگیری نشان داد که مداخلههای
درماني در کنترل اضطراب و استرس بیماران دیابتي مؤثر بوده است (.)P≤0/01
نتیجه گیری :نتایج بیانگر آن است که آموزش تكنیکهای مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمي
ميتواند بطور قابل توجهي میزان اضطراب و استرس بیماران دیابتي را کاهش داد.
کلمات کلیدی :استرس ،اضطراب ،تكنیکهای مقابله با استرس ،دیابت ،راهبردهای خودتنظیمي

بهمن-اسفند ،1400شماره  ، 6سال 64
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مقدمه
دیابت بهعنوان پنجمین علت مرگومیر در دنیا ،حدود یک

شود؛ چراکه این افراد در طي بیماری دیابت با محدودیتهای

تا دو درصد جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است .هم-

فردی ،اجتماعي و اقتصادی روبرو هستند و این امر سبب ایجاد

اکنون حدود  415میلیون نفر ( 8/8درصد جمعیت بزرگساالن)

تشویش و اضطراب در آنان ميشود .از سوی دیگر ،استرس

در دنیا به دیابت مبتال هستند و پیشبیني مي شود تا سال 1419

همواره بهعنوان یكي از مهمترین عامل بروز بیماریهای مختلف

تعداد مبتالیان به این بیماری به  642میلیون نفر برسد .آمار

جسماني ازجمله دیابت در افراد قلمداد ميشود (.)5

بیماران مبتال به دیابت در ایران در سال  1399بالغ بر چهار میلیون

اختالل اضطرابي ،هم در میان مراجعان به روانپزشک و هم

و پانصد هزار نفر برآورد شده است و میزان شیوع این بیماری

مراجعان به پزشکهای عمومي فراوان یافت ميشود و تقریباً 8

به سرعت در حال افزایش است ،بطوریكه تا سال  1419بیش از

درصد کلیه بیماران سرپایي ،مبتال به این اختالل هستند.

 9میلیون ایراني به این بیماری مبتال خواهند شد .بر اساس تخمین

اضطراب زمینه تحریک رواني و محدودیت توجه و تمرکز را

سازمان بهداشت جهاني ( ،)1چنانچه اقدامات ویژهای در زمینه

فراهم ميآورد .اضطراب منجر به خستگي زودرس،

پیشگیری از دیابت صورت نگیرد ،آمار مبتالیان به این بیماری

تحریکپذیری ،تنیدگي عضالت و آشفتگي خواب و تخریب

در سال  2030در ایران به  7میلیون نفر افزایش خواهد یافت (.)2

عملكرد اجتماعي و شغلي ،بيعالقگي ،عدم لذت ،عدم تمرکز

دیابت ازنظر مدیریت بیماری و لزوم خود مدیریتي ،از

و توجه ،گوشهگیری ،گریهها و بيقراریهای مكرر شده،

پیچیدهترین بیماریها محسوب ميشود و تا زماني که مسائل

اکتشاف و جستجو در محیط و همچنین تصمیمگیری را مختل

روانشناختي بیماران دیابتي مشخص و حل نشود ،هیچکدام از

ميکند (.)6

ابزارهای مدرن مدیریت دیابت مؤثر نخواهد بود .بیماری دیابت

از سوی دیگر ،امروزه کمتر کسي را ميتوان یافت که

محدودیتهای فردی ،اجتماعي و اقتصادی بسیاری برای فرد

استرس را تجربه نكرده باشد .ازاینرو ،استرس بهعنوان واقعیتي

مبتال ایجاد ميکند که همین محدودیتها باعث کاهش سالمت

غیرقابلانكار و عاملي در جهت تحول زندگي آدمي ،موردتوجه

رواني این افراد ميشود .اکوشویچ و همكاران ( )3در تحقیق

بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .نقش استرس همواره

خود نشان دادهاند که بیماران مبتال به دیابت ،معموالً بعد از

بهعنوان یكي از مهمترین عوامل پیدایش و شكلگیری

تشخیص بیماری و در طي فرآیند درمان ،از عالئم رواني رنج

بیماریهای مختلف جسماني و رواني و مرگومیر افراد مطرح

ميبرند .درواقع طبق شواهد آنان ،ابتال به دیابت خطر بروز

بوده است .در این زمینه ،ميتوان به ارتباط رویدادهای تنشزا

عالئم روانشناختي را تا دو برابر افزایش ميدهد.

با ناراحتيهای قلبي ،پوستي ،دستگاه ایمني و بیماریهایي

تحقیقات نشان دادهاند که بین دیابت و اختالالت

همچون دیابت ،زخم معده ،فشارخون و سرطان اشاره داشت.

روانشناختي ازجمله اضطراب و استرس ارتباط متقابلي وجود

روشن است که استرس بر عملكرد اجتماعي ،شغلي،

دارد .بهطوریکه دیابت بهعنوان یک منبع استرس برای افراد

رضایتمندی ،سالمت رواني افراد و نیز میزان قند خون تأثیر

مبتال به بیماری قلمداد شده است و اضطراب و استرس ناشي از

نامطلوب خواهد داشت ،بهطوریکه خراط زاده و همكاران

دیابت ،عالوه بر اثرهای سوء جسمي ،اثر منفي رواني نیز دارد

( ،)5در تحقیق خود نشان دادند که آموزش گروهي کاهش

( .)4در روانشناسي تحولي ،اضطراب و استرس از شایعترین

استرس ،ميتواند در کنترل قند خون بیماران مبتال به دیابت مؤثر

علل مراجعه بیماران دیابتي به کلینیکهای رواندرماني است.

باشد ،ازاینرو ،آموزش تكنیکهای مقابله با استرس ميتواند

اضطراب در افراد دیابتي ميتواند سبب تشدید دیابت در آنان

بهعنوان بخشي از مراقبت جامع دیابت سودمند باشد (.)7
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بهطورکلي ،با توجه به چندبعدی بودن بیماری دیابت و ارتباط
آن با مؤلفههایي چون اضطراب و استرس که در مباحث پیشین

لیال صادقیان و همكاران

استرسآور است و بر سالمت فیزیكي و رواني افراد تأثیر دارد
(.)9

بدان اشاره شد ،و با توجه به اینكه اثربخشي شیوههای درماني

یكي دیگر از روشهای درماني برای افراد مبتال به دیابت،

متعدد ازجمله دارودرماني و رواندرماني برای افراد دیابتي نسبي

آموزش راهبردهای خودتنظیمي است .چراکه تحقیقات نشان

بوده و هنوز بیماران دیابتي زیادی هستند که به دلیل عدم استفاده

دادهاند که آموزش راهبردهای خودتنظیمي ميتواند روش

از رواندرماني بهسرعت از پا درآمده و در درمان این بیماری با

کارآمدی در کنترل سطح سرمي قند خون و بهبود قند خون

شكست مواجه ميشوند؛ از سوی دیگر بهرغم این واقعیت که

مبتالیان به بیماری دیابت باشد ( .)10راهبردهای خودتنظیمي

رواندرمانيهای موجود برای درمان جنبههای جسمي و

یک رویكرد مهم آموزشي ،پژوهشي و تجربي در روانشناسي

روانشناختي بیماری دیابت ميتواند اثربخش باشد ،لیكن

تربیتي ،شناختي و حتي بالیني است که اساسي را برای عمل

پژوهشهایي نیاز است تا رواندرمانيهای مناسب برای کاهش و

هدفمند فراهم ميکنند .بر اساس آن ،افراد باورهای خود را

یا حتي درمان عالئم و نشانههای جسماني و روانشناختي این

درباره آنچه ميتوانند انجام دهند ،شكل ميدهند و نتایج مشابه

بیماری را کشف نمایند.

را برای عمل در آینده پیشبیني ميکنند و برای دستیابي به

از آنجایي که استرس پایه بسیاری از بیماریهای

آنها ،هدفگذاری و بهمنظور اقدام ،برنامهای را که پیامد

روانشناختي است و پژوهشهای زیادی میزان باالی استرس را

مطلوبي برای آنها داشته باشد طرحریزی ميکنند .پنتریچ (،)11

در بیماران دیابتي گزارش کردهاند ،ميتوان از تكنیکهای مقابله

خودتنظیمي را یک فرایند فعال و سازمانیافته ميداند که

با استرس در جهت کاهش استرس بیماران دیابتي بهره جست.

یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده،

الزاروس و فولكمن ( )8معتقد است ،تنیدگي هنگامي ایجاد

ميکوشند تا بر شناخت و انگیزش و رفتار خود نظارت کنند.

ميشود که نیازها بر فرد فشار ميآورد یا از منابع سازش یافتگي

بهعبارتدیگر ،خودتنظیمي به توانایي برای اعمال کنترل بر

وی فراتر ميرود .مقابله با استرس عبارت است از تسلط یافتن،

افكار ،احساسات ،انگیزشها و عملكرد کار در رابطه با

کم کردن یا تحمل آسیبهایي که استرس ایجاد ميکند .بر

معیارهای موردنظر اشاره دارد« .راهبردهای یادگیری

اساس این نظریه سه نوع مقابله اصلي (مسئله مدار ،هیجان مدار و

خودتنظیمي» به نقش فرد در فرایند یادگیری تأکید ميکنند ،که

اجتنابي) در برابر فشارهای رواني وجود دارد .در مقابله مسئله مدار

بهموجب آن یادگیرندگان بهطور فعال و مستمر شناختها،

فرد بر عامل فشار آور متمرکز ميشود و سعي ميکند اقدامات

رفتارها و تالشهایشان را برای دستیابي به اهداف موردنظر

سازندهای در راستای تغییر شرایط فشار آور یا حذف آن انجام

هدایت ميکنند؛ لذا خودتنظیمي اثربخش ،نیازمند آن است که

دهد ،در مقابل هیجان مدار فرد سعي ميکند پیامدهای هیجاني

یادگیرندگان ،هدف و انگیزشي در جهت دستیابي به این

واقعه فشار آور را مهار کند .تكنیکهای مقابلهای مؤثر نظیر حل

اهداف داشته باشند .از طرفي ،انسان از طریق فعالیتهای

مسئله ،تكیه بر حمایت اجتماعي و ابراز هیجانات دارد و آثار منفي

شناختي خود و مهار محیط زندگياش ميتواند با تقویت و تنبیه

استرس را کاهش ميدهند و توانایي مدیریت استرسورهای

شخصي در خود ایجاد انگیزش کند و از این راه به مهار رفتار

محیطي و دروني با بهکارگیری این رفتارها افزایش ميیابد.

خود بپردازد .بنابراین ،این یادگیری ،نوعي یادگیری است که

درحاليکه تكنیکهای مقابلهای اجتنابي نظیر دوری از مسئله،

حاصل رفتارها و افكار خودانگیخته فرد در جهت دستیابي به

کنارهگیری اجتماعي ،انتقاد از خود و امثال این موارد آثار منفي

اهداف یادگیری خویش ميباشد .به عقیده وی ،راهبردهای

ناشي از استرس را افزایش مدهند .مقابله مؤثر منبع مهمي برای

یادگیری شناختي و فراشناختي مهمترین مؤلفههای یادگیری

ایجاد احساس خوب بودن و سازگاری رواني در موقعیتهای

خودتنظیمياند .یادگیرنده به کمک راهبردهای فراشناختي ،از

 -4115مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهمن-اسفند ،1400شماره  ، 6سال 64

راهبرد شناختياش حداکثر استفاده را ميبرد .بهطورکلي،

ازآنجایيکه دیابت شیوع باالیي در جمعیت دارد و بار سنگیني

عمدهترین راهبردهای خودتنظیمي فراشناختي عبارتاند از:

ناشي از ابتال و عوارض آن بر دوش افرادی است که از آن رنج

برنامهریزی ،کنترل ،نظارت و نظم دهي .همچنین بر اساس

ميبرند؛ بنابراین اجرای برنامههای مراقبتي ،ازجمله تكنیکهای

گزارش سازمان بهداشت جهاني ( ،)1آموزش و افزایش آگاهي

مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمي بهمنظور کاهش

بیماران مبتال به دیابت در زمینه علل و عوامل و نیز شیوه مراقبت

اضطراب و استرس در افراد دیابتي امری ضروری است.

از خود و ارائه برنامههای آموزشي بهمنظور پیشگیری از بروز

طي دهههای اخیر ،شواهد تحقیقاتي بیانگر آن بودهاند که

خطرات ناشي از دیابت در زندگي این بیماران ،اهمیت

فراگیران خود نظم یافته و خودکنترل کننده ،عالوه بر آگاهي

قابلتوجهي دارد .ازاینرو ،با استفاده از روشهای مؤثر

از تكنیکهای مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمي و

آموزشي ازجمله آموزش تكنیکهای مقابله با استرس و

بهکارگیری اثربخش آنها ،از توانایي حفظ یا کنترل اضطراب

راهبردهای خودتنظیمي ميتوان در جهت افزایش آگاهي و

و استرس برخوردارند .در این بخش به پیشینه تحقیقات داخلي

شناخت افراد و ایجاد گرایش مثبت برای انجام رفتار مطلوب

و خارجي در زمینه اثربخشي تكنیکهای مقابله با استرس و

گام برداشت .همچنین با توجه به اینكه روانشناسي سالمت ،در

راهبردهای خودتنظیمي بر اضطراب و استرس بیماران مبتالبه

سالهای اخیر اهمیت زیادی برای نحوه مدیریت و مواجهه با

دیابت پرداخته خواهد شد:

استرس و چالشهای زندگي در بهبود وضعیت سالمت جسماني

نتایج مطالعه میرمهدی و همكاران ( )13بر روی 60بیمار

و رواني افراد قائل شده و مؤثرترین روش مداخله را تقویت

دیابتي نوع  2که آموزش روانشناختي همراه با تكنیک

پاسخهای مقابلهای و توانمندیهای شناختي آنان معرفي ميکند

آرامسازی پیشرونده عضالني را طي  12جلسه (هر هفته دو

( )12و از سوی دیگر با توجه به اینكه رفتارهای خودتنظیمي در

جلسه) دریافت کرده بودند نشان داد که مداخله آموزشي سبب

مبتالیان به دیابت مستلزم داشتن آگاهيها ،مهارتها و منابع

بهبود استرس و اضطراب بیماران دیابتي شده است.

مختلفي است ،چراکه این بیماران با وجود محدودیتهای

نتایج مطالعه مددکار و همكاران ( )14بر روی  60بیمار

موجود ،باید زمان و چگونگي انجام رفتار را بدانند تا مهارت

کاندیدای جراحي عمومي که آموزش تكنیک مقابله با استرس

انجام و درنهایت امكانات آن را داشته باشند و به دلیل اینكه

به شیوه آرامسازی پیشرونده عضالني را دریافت کرده بودند

فراهم کردن همه این ملزومات تا حدی سخت است ،درک

نشان داد نمرات اضطراب و استرس بیماران پس از مداخله

خود کارآمدی بیماران نیز در این زمینه کاهش ميیابد و همین

درماني بطور چشمگیری کاهش داشته است.

عامل باعث ميشود که آنها احساس کنند که توانایي الزم را

احمدیان و رسولي ( ،)15در تحقیق خود بر روی  30زن

برای انجام این رفتارها را نداشته و به اطرافیان وابسته ميشوند.

مبتال به سرطان سینه که آموزش مدیریت استرس را به مدت 10

ازاینرو ،رفتارهای خودتنظیمي در بیماران دیابتي یک نیاز

جلسه ارائه داده بودند ،نشان دادند که آموزش مدیریت استرس

اساسي و ویژه در طول عمر آنان بهحساب ميآید ،بهطوریکه

سبب کاهش اضطراب زنان مبتال به سرطان سینه شده است.

قیاسوند و قرباني ( )10در تحقیقات خود نشان دادهاند که

نتایج مطالعه جلیلزاده و زارعي ( )16بر روی  55نفر از

آموزش راهبردهای خودتنظیمي ميتواند روش کارآمدی در

دانشآموزان که تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمي به

کنترل سطح سرمي قند خون و بهبود قند خون مبتالیان به بیماری

مدت  8جلسه  100دقیقهای قرار گرفته بودند بیانگر آن است

دیابت باشد .لذا الزم است در برنامههای آموزشي با در نظر

که آموزش راهبردهای خودتنظیمي سبب کاهش اضطراب

گرفتن مسائل فوق بر شدت و جدیت این رفتارها و عوارض

دانشآموزان شده است.

احتمالي آنها برای فرد تأکید گردد .از سوی دیگر،
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لیال صادقیان و همكاران

قاسمزاده و همكاران ( ،)17در تحقیق خود بر روی  40نفر

روسل و اندرسون ( ،)21در تحقیق خود بر روی  88نفر از

از مادران دارای نوجوان مبتال به دیابت نوع یک که آموزش

زنان دانشگاهي که مورد بررسي راهبردهای خودتنظیمي قرار

مهارتهای مقابله با تنیدگي مبتني بر رویكرد شناختي رفتاری

گرفته بودند ،نشان دادند افرادی که از راهبردهای خودتنظیمي

طي  8جلسه دریافت کرده بودند ،یافتهها نشان داد که بین نمرات

ارزیابي مجدد بیشتر استفاده کردهاند ،استرس کمتری از خود

پسآزمون گروه آزمایشي با پسآزمون گروه کنترل در نمره

نشان دادند .نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که توسعه

اضطراب و استرس قبل و بعد از مداخله آموزشي تفاوت معنادار

راهبردهای خودتنظیمي سبب کاهش استرس در زنان

وجود داشت.

دانشگاهي ميشود.

نتایج مطالعه خراط زاده و همكاران ( )5بر روی  30نفر از

نتایج مطالعه گو و همكاران ( )22بر روی  753نفر از زبان

بیماران مبتال به دیابت نوع  2که آموزش گروهي مقابله با

آموزان چیني که مورد بررسي راهبردهای یادگیری

استرس مبتني بر ذهن آگاهي را به مدت  8جلسه دریافت کرده

خودتنظیمي شناختي و فراشناختي قرار گرفته بودند نشان داد

بودند نشان داد که در مرحله پسآزمون ،میزان استرس افراد

افرادی که دارای اضطراب کم بودند ،به میزان قابلتوجهي از

گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنيداری

شش دسته راهبردهای خودتنظیمي بهجز راهبرد اجتنابي و

کاهش یافت .بر اساس نتایج این پژوهش ،آموزش گروهي

راهبرد تأثیرگذار استفاده کرده بودند .در مقابل ،گروههای

مقابله با استرس مبتني بر ذهن آگاهي ،ميتواند در کاهش میزان

دارای اضطراب زیاد و خفیف به ترتیب بیشتر از راهبرد اجتنابي

استرس در بیماران مبتال به دیابت مؤثر باشد.

و راهبرد تأثیرگذار استفاده کردند.

منینگ-گیست و همكاران ( ،)18در تحقیق خود بر روی

چینآوه ( ،)23در تحقیق خود بر روی  30نفر از دانشجویان

 135نفر از دانشجویان پزشكي که تحت آموزش تكنیکهای

ایراني که  16مداخله دو ساعته طي یک دوره هشت هفتهای را

مقابله با استرس طي مدت سه ماه قرار گرفته بودند ،نتایج نشان

برای گروه آزمایش بكار برده بود ،نشان داد که بین سطح

داد که کارگاه آموزشي مدیریت استرس توانست دانش

استرس در دو گروه تفاوت معنيداری وجود دارد؛ بطوریكه

دانشجویان پزشكي را در مورد استرس افزایش و در نهایت

مداخله چندگانه در مدیریت استرس بر استرس ،تأثیر مثبت

سبب کاهش میزان آن شود.

داشت و اثر آن در مرحله پیگیری پایدار بوده است.

نتایج مطالعه آمانورمز و همكاران ( )19بر روی دانشجویان

بهطورکلي ،با افزایش و شیوع دیابت در سراسر جهان و

که از تكنیکهای مقابله با استرس بهرهمند شده بودند نشان داد

ایران و نیز با باال رفتن میزان مرگومیر افراد در اثر بیماری

که مداخالت مدیریت استرس توانسته است در کاهش استرس

دیابت ،این ضرورت را به وجود ميآید تا متخصصان حوزه

و اضطراب دانشجویان مؤثر باشد.

روانشناسي بر روی جنبههای رواني این بیماری با استفاده از

باکوتایان ( ،)20در تحقیق خود بر روی بیماران مبتال به

روشهای مداخله درماني مؤثر تأکید بیشتری داشته باشند و از

سرطان پستان ( 80بیمار زن) مراجعهکننده به بیمارستانهای

این طریق سبب کاهش عالئم روانشناختي در بیماران دیابتي

مختلف مالزی ،نشان داد که مقابله مذهبي ،بیشترین مكانیسم و

شوند .همچنین با پیشرفت عوارض و هزینههای باالی درمان در

منبع اصلي تسكین استرس در بین شرکتکنندگان است .عالوه

بیماران دیابتي که بهطور عمده ناشي از کنترل نامناسب اضطراب

بر این ،حمایت از خانواده ،انكار ،پذیرش و تفكر مثبت بهعنوان

و استرس ميباشد ،و نیز با تأکید بر نقش مدیریت خود بهعنوان

تكنیکهای مؤثر مقابله با استرس برای اضطراب بیماران

اصل زیربنایي درمان بیماران دیابتي که توسط انجمن دیابت

سرطاني است.

آمریكا مطرح شده است و نیز مقابله با استرس ناشي از این
بیماری ،ضرورت استفاده از تكنیکهای مقابله با استرس و

بهمن-اسفند ،1400شماره  ، 6سال 64
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راهبردهای خودتنظیمي آشكار ميگردد .به همین منظور ،این

مادههای آزمون یكي از عالئم شایع اضطراب (عالئم ذهني،

مطالعه با هدف مقایسه اثربخشي تكنیکهای مقابله با استرس و

بدني و هراس) را توصیف ميکند .بنابراین نمره کل این

راهبردهای خودتنظیمي بر اضطراب و استرس بیماران دیابتي

پرسشنامه در دامنهای از صفر تا  63قرار ميگیرد .این پرسشنامه

اجرا شد.

از اعتبار روایي باالیي برخوردار است .ضریب همساني دروني
آن (ضریب آلفا)  0/92و اعتبار آن با روش باز آزمایي به فاصله

روش کار

یک هفته  0/75و همبستگي مادههای آن از  0/30تا  0/76متغیر

در این پژوهش تجربي 45 ،نفر از بیماران مبتال به دیابت در

است .پنج نوع روایي محتوا ،همزمان ،سازه ،تشخیصي و عاملي

شهر بوشهر بهصورت هدفمند با جایگزیني تصادفي در دو گروه

برای این آزمون سنجیده شده است که همگي نشاندهنده

آزمایش ( 15نفر در هر گروه) و گروه کنترل ( 15نفر) انتخاب

کارایي باالی این ابزار در اندازهگیری شدت اضطراب ميباشد

و مورد سنجش اضطراب و استرس از طریق پرسشنامه اضطراب

(.)25

بک ( )BAIو پرسشنامه استرسآورلي و گیردانو قرار گرفتند.

پایایي پرسشنامه اضطراب بک در این تحقیق ،با استفاده از

سپس به گروه آزمایش ،تكنیکهای مقابله با استرس به مدت 8

آزمون پایایي سنجش آلفای کرونباخ 0/79محاسبه گردیده

جلسه  90دقیقهای و راهبردهای خودتنظیمي به مدت  8جلسه

است.

 90دقیقهای آموزش داده شد و در پایان دوره آموزشي،

پرسشنامه استرس اورلی و گیردانو

اضطراب و استرس آزمودنيها با همان شرایط مورد سنجش

پرسشنامه استرس توسط اورلي و گیردانو ( )26ساخته شده

قرار گرفت .سپس دو ماه پس از آموزش ،ماندگاری اثر مداخله

است که از  14گویه و  4خرده مقیاس عجله کاری ( 6سؤال)،

با همان شرایط قبل ،برای گروه مداخله پیگیری انجام شد .در

رقابتي بودن ( 4سؤال) ،حرص زدن ( 2سؤال) و انجام کار بدون

مرحله پیگیری ،به منظور رعایت نكات اخالقي برای گروه گواه

برنامهریزی مناسب ( 2سؤال) تشكیل شده است که بهمنظور

یک دوره آموزش در جهت کنترل اضطراب و استرس اجرا

خودارزیابي شخصیت با توجه به الگوهای نوع الف و ب

شد .در تحقیق حاضر ،متغیرهای مزاحم با استفاده از همتاسازی

شخصیت بكار ميرود.

آزمودنيها و کنترل آماری (تحلیل کوواریانس) کنترل شدند.

الف) عجله کاری :در این موقعیت ،فرد احساس شدیدی
از فوریت زمان داشته و تمایل بهسرعت عمل در مقابل زمان

ابزار اندازهگیری

دارد .شخص احساس ميکند که ضرورت دارد عجله کند،

در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه اضطراب بک ( )BAIو

حتي در مواقعي که دلیلي برای عجله کاری وجود ندارد .این

پرسشنامه استرسآورلي و گیردانو برای سنجش اضطراب و

تمایل فرد به علت عجول بودنش« ،بیماری عجله» نامیده

استرس بیماران و دو بسته آموزشي به شرح ذیل استفاده شد:

ميشود.

پرسشنامه اضطراب بک ()BAI
این پرسشنامه یک مقیاس  21مادهای است که توسط بک
و همكارانش در سال  1990ساخته شده است .در این پرسشنامه،
آزمودني در هر ماده یكي از چهار گزینه که نشاندهنده شدت
اضطراب است را انتخاب ميکند .هر سؤال در یک طیف
چهاربخشي از صفر تا  3نمرهگذاری ميشود ( .)24هر یک از

ب) رقابتی بودن :در این موقعیت ،فرد روحیه تهاجمي
بيمورد از خود بروز ميدهد ،در رقابت با دیگران افراط ميکند
و با دیگران شوخي و مزاح نميکند .این رفتار پرخاشگرانه
شخص در اثر گسترش ناکاميهای جزئي و خشونتهای ساده
ایجاد ميگردد.
ج) حرص زدن :این نوع رفتار اشاره به تمایل فرد برای
انجام دو یا چند وظیفه همزمان در زمانهای نامناسب دارد و
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معموالً باعث اتالف زمان ميشود که ناشي از ناتواني فرد در
انجام وظایف است.
د) انجام کار بدون برنامهریزی مناسب :این رفتار،

لیال صادقیان و همكاران

پایایي پرسشنامه استرس اورلي و گیردانو در این تحقیق ،با
استفاده از آزمون پایایي سنجش آلفای کرونباخ 0/90محاسبه
گردیده است.

اشاره به تمایل فردی دارد که واقعاً بدون اینكه چگونگي نیل به

برنامه آموزشی تکنیکهای مقابله با استرس

موفقیت و رسیدن به نتایج مطلوب را بداند ،با دستپاچگي

در پژوهش حاضر از بسته آموزشي سارا مکنامارا

دست به اقدام ميزند .نتیجه چنین رفتاری منجر به عدم توفیق

( )Mcnamaraبر اساس تحقیق کرمي مقدم و انتصارفومني

در کار ميگردد و یا اگر کار صورت پذیرد با خطاهای فراوان
همراه خواهد بود که نهایتاً منجر به اتالف زمان ،انرژی و سرمایه
ميگردد.

( )27و همچنین مدل مدیریت استرس چندگانه از محبوبه چین-
آوه ( )23برای آموزش به بیماران دیابتي استفاده شد.
آموزش تكنیکهای مقابله با استرس طي  8جلسه نود

نمرهگذاری پرسشنامه به شرح ذیل است:

دقیقهای بهصورت گروهي به بیماران دیابتي ارائه شد که

 )1عجله کاری= عبارات  13 ،12 ،8 ،3 ،1و 14

پروتكل آن به طور مختصر در این قسمت آورده شده است.

برای تعیین میزان عجله کاری ،چنانچه گزینههای الف و ب

جلسه اول :معارفه و ایجاد روابط صمیمانه با آزمودنيها؛

برای عبارات فوقالذکر انتخاب شد ،یک امتیاز به هر عبارت

ارائه مقدمهای از اهمیت و ضرورت آموزش مهارت کنترل

تخصیص داده ميشود و امتیاز عجله کاری به دست ميآید.

استرس؛ ارائه تعاریفي از استرس و پرداختن به تفاوت افراد در

 )2رقابتي بودن= عبارات  9 ،4 ،2و 10
برای تعیین میزان رقابتي بودن ،چنانچه گزینههای الف و ب
عبارات مذکور انتخاب شد ،به هر عبارت یک امتیاز تخصیص
داده ميشود و امتیاز رقابتي بودن به دست ميآید.

مواجهه با آن و علت تفاوتها.
جلسه دوم :معرفي تأثیرات کلي استرس بر دیابت؛ بررسي
آثار هیجاني ،فیزیولوژیكي ،شناختي و رفتاری استرس.
جلسه سوم :راهكارهای ذهني و عقالني برای کنار آمدن با

 )3حرص زدن= عبارات  6و 11

استرس؛ معرفي شیوههای مسئله مدار و هیجان مدار بهعنوان

برای تعیین میزان این نوع رفتار ،چنانچه گزینههای الف و

شیوههای مقابلهای؛ بررسي شیوههای مقابلهای افراد مبتال به

ب برای عبارات فوق انتخاب شد ،به هر یک از آنها یک امتیاز
تخصیص داده ميشود و امتیاز حرص زدن به دست ميآید.

دیابت در موقعیتهای استرسزا.
جلسه چهارم :معرفي مراحل مهارت مقابله با استرس؛ کار

 )4انجام کار بدون برنامهریزی مناسب= عبارات  5و 7

بر روی گام اول مهارت مقابله با استرس و آگاهي از احساسات

برای تعیین میزان این نوع رفتار ،چنانچه برای عبارات فوق

خود؛ مهارتهای مقابله با استرس و آمادگي برای مقابله و

گزینههای الف و ب انتخاب شد ،به هر یک از آنها یک امتیاز
تخصیص داده ميشود و امتیاز عدم برنامهریزی به دست ميآید.
این پرسشنامه از طیف  4لیكرتي تشكیل شده است که از
صفر تا سه نمرهگذاری ميشود.
اورلي ( ،)1980روایي این پرسشنامه را مطلوب گزارش
کرده و پایایي آن را طبق آلفای کرونباخ مطلوب ذکر کرده

مدیریت آن.
جلسه پنجم :تقویت اعتمادبهنفس ،عزتنفس و مقابله با
استرس و نگراني حاصل از آن.
جلسه ششم :یادآوری روشهای بلندمدت و کوتاهمدت؛
خنثي کردن استرس؛ معرفي شیوه آرامسازی بهعنوان یک
شیوه درماني دیابت.

است .ضریب همساني دروني آن (ضریب آلفا)  0/94و اعتبار

جلسه هفتم :روشهای فیزیكي کنار آمدن با استرس؛

آن با روش باز آزمایي به فاصله یک هفته  0/77و همبستگي

هدایت مراجع به داشتن تغذیهای سالم ،خواب و ورزش کافي.

مادههای آن از  0/45تا  0/80متغیر است (.)26
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جلسه چهارم :آموزش راهبردهای شناختي خودتنظیمي

جلسه هشتم :کار بر روی روش کنترل و پایین آوردن

(سازماندهي).

تدریجي قند خون ،تمرین و تكرار آن و حصول اطمینان از

جلسه پنجم :آموزش راهبردهای فراشناختي خودتنظیمي

رفع تمامي ابهامات افراد دارای قند خون و کسب مهارت در

(برنامهریزی).

بهکارگیری این روش؛ بررسي نظرات افراد شرکتکننده در

جلسه ششم :آموزش راهبردهای فراشناختي خودتنظیمي

این روش و کسب بازخورد و انجام مجدد بررسي دیابت.
برنامه آموزشی راهبردهای خودتنظیمی

(کنترل و نظارت).

در پژوهش حاضر از بسته آموزشي راهبردهای خودتنظیمي

جلسه هفتم :آموزش راهبردهای فراشناختي خودتنظیمي

بر اساس مدل نظری پینتریج و همكاران ( )11برای آموزش به

(تفكر انتقادی).

بیماران دیابتي استفاده شد .آموزش راهبردهای خودتنظیمي طي

جلسه هشتم :آموزش راهبردهای فراشناختي خودتنظیمي

 8جلسه نود دقیقهای بهصورت گروهي به بیماران دیابتي ارائه

(خود نظم دهي).

شد که پروتكل آن به طور مختصر در این قسمت آورده شده

نتایج

است.

در این پژوهش ،دادهها با استفاده از نرمافزار ،SPSS

جلسه اول :معرفي درمانگر و آزمودنيها.

شاخصهای آمار توصیفي (میانگین و انحراف معیار) و

جلسه دوم :آموزش راهبردهای شناختي خودتنظیمي

شاخصهای آمار استنباطي (تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبي

(تكرار یا مرور ذهني).

 ،)LSDمورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند.

جلسه سوم :آموزش راهبردهای شناختي خودتنظیمي (بسط
دهي یا گسترش معنایي).

جدول  .1میانگین و انحراف معیار اضطراب و استرس در گروههای تكنیک های مقابله با استرس ( ،)1گروه
راهبردهای خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) ( )2و گروه گواه ( )3در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
(نمونهی بیماران مبتال به دیابت)
متغیر

اضطراب

استرس

گروه ها

گروه ()1
میانگین انحراف معیار

گروه ()2
میانگین

گروه ()3

انحراف معیار میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

70/13

4/88

70

5

68/6

3/94

پس آزمون

29/73

2/01

34/4

2/13

67/6

4/89

پیگیری

35/13

1/84

37/47

2/29

67/4

4/94

پیش آزمون

41/87

4/43

43/73

3/86

39/33

4/56

پس آزمون

20/47

1/55

22/8

1/82

37/73

3/41

پیگیری

21/47

2/32

25/87

2/1

38/27

3/73

بر اساس جدول  ،1نتایج حاصل از میانگین و انحراف معیار

اجرا نشان ميدهد که میزان اضطراب و استرس در مراحل

اضطراب و استرس در دو گروه آزمایش (تكنیکهای

پسآزمون و پیگیری به نسبت پیشآزمون کاهش یافته و

مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمي) و سه مرحله

تأثیر آموزش تكنیکهای مقابله با استرس و راهبردهای
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خودتنظیمي بر روی بیماران دیابتي در طول زمان پایدار

جدول  2نشان ميدهد که مقدار آماره آزمون و تعامل میان

مانده است.

گروه و پیشآزمون با پسآزمون از لحاظ آماری معنيدار
است ()P>0/01؛ بنابراین شرط توازی شیبهای رگرسیون
برای تحلیل کوواریانس برقرار است.

جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانكووا) روی نمرههای پس آزمون اضطراب و استرس
در گروههای آزمایشي ( 1و  )2و گواه
آزمون

ارزش

F

Df
فرضیه

df
خطا

سطح معنيداری

اثر پیالیي

1/023

9/43

8

72

0/001

المبدای ویلكز

0/016

59/45

8

70

0/001

اثر هتلینگ

57/34

243/7

8

68

0/001

بزرگترین ریشه روی

57/3

515/7

4

36

0/001

همان طور که در جدول  2مالحظه ميشود ،آزمونهای

معنيداری دارند .جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس تک-

آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانكووا) در گروههای

متغیری در متن مانكووا برای نمرههای پس آزمون در

تكنیک های مقابله با استرس ،راهبردهای خودتنظیمي

متغیرهای وابسته را نشان ميدهد.

(شناختي و فراشناختي) و گواه نشان ميدهد که این گروهها
حداقل در یكي از متغیرهای وابسته با یكدیگر تفاوت
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانكووا روی نمرههای پس آزمون اضطراب و استرس
منبع
گروه

متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنيداری

اندازه اثر

اضطراب

7045/35

2

3522/67

401/45

0/001

0/95

استرس

1480/91

2

740/45

150/36

0/001

0/88

همان طور که در جدول  3مالحظه ميشود نسبت  Fتحلیل

استرس و راهبردهای خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) و

کواریانس تک متغیری برای اضطراب ( F=401/45و

گواه تفاوت معنيدار دیده ميشود.

 )P=0/001و استرس ( F=150/36و  )P=0/001به دست

برای پاسخ به فرضیههای پژوهش و اینكه دقیقاً مشخص شود

آمدند .این یافتهها نشان ميدهند که در متغیرهای وابسته

که بین کدام یک از گروههای سه گانه در متغیرهای وابسته

(اضطراب و استرس) بین گروههای تكنیک های مقابله با

تفاوت وجود دارد از آزمون تعقیبي بنفروني استفاده شد که
نتایج آن در جداول  4و  5مشاهده ميشود .جدول  ،4میانگین
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تعدیل یافته ،خطای معیار ،حد پایین و حد باالی متغیرهای
پژوهش را در سه گروه آزمایش  ،1آزمایش  2و گواه نشان
مي دهد.

جدول  .4میانگین تعدیل یافته ،خطای معیار ،حد پایین و حد باالی متغیرهای پژوهش را در سه گروه آزمایش ،1
آزمایش  2و گواه
شاخص های آماری

متغیر
گروه

اضطراب

استرس

میانگین

خطای

حد پایین

حد باال

گروه آزمایش 1

29/55

0/77

27/99

31/11

گروه آزمایش 2

34/26

1/01

32/2

36/32

گواه

67/91

1/06

65/75

70/07

گروه آزمایش 1

20/41

0/57

19/24

21/57

گروه آزمایش 2

22/59

0/76

21/05

24/13

گواه

37/99

0/79

36/37

39/61

معیار

همانگونه که در جدول  4مشاهده مي شود ،میانگین تعدیل

سه گروه تكنیک های مقابله با استرس ( ،)1گروه راهبردهای

یافته و خطای معیار متغیرهای وابسته قابل مالحظه است.

خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) ( )2و گروه گواه ()4

در جدول  ،5نتایج آزمون تعقیبي بنفروني برای مقایسه

ارائه شده است.

میانگین های تعدیل یافته متغیرهای اضطراب و استرس در
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبي بنفروني برای مقایسه میانگین های تعدیل یافته اضطراب گروههای آزمایشي و گواه در
مرحله پس آزمون
متغیر

اضطراب

استرس

گروههای مورد مقایسه

میانگین های تعدیل یافته

تفاوت
میانگینها

خطای معیار

سطح
معنيداری

گروه  - 1گروه گواه

 29/55و 67/91

38/35

1/35

0/001

گروه  - 2گروه گواه

 34/26و 67/91

33/64

1/78

0/001

گروه  - 1گروه 2

 29/55و 34/26

4/71

1/23

0/002

گروه  - 1گروه گواه

 20/41و 37/99

17/58

1/01

0/001

گروه  - 2گروه گواه

 22/59و 37/99

15/4

1/33

0/001

گروه  - 1گروه 2

 20/41و 22/59

2/18

0/92

0/07
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همانگونه که در جدول  5مالحظه ميشود ،تفاوت بین میانگین گروه

فراشناختي) وجود دارد .این یافته فرضیهی  5پژوهش را تأیید

گواه و گروه تكنیک های مقابله با استرس در اضطراب برابر 38/35

ميکند.

ميباشد که در سطح  0/05معنيدار ميباشد .این یافته نشان ميدهد

عالوه بر این ،تفاوت بین میانگین گروه تكنیک های مقابله با

که بین گروه گواه و گروه تكنیک های مقابله با استرس در اضطراب

استرس و گروه راهبردهای خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي)

تفاوت معنيداری به نفع گروه تكنیک های مقابله با استرس وجود

در استرس برابر  2/18ميباشد که در سطح  0/05معنيدار

دارد .این یافته فرضیهی  1پژوهش را تأیید ميکند.

نميباشد .این یافته نشان ميدهد که بین میانگین گروه تكنیک

همچنین ،تفاوت بین میانگین گروه گواه و گروه درمان راهبردهای

های مقابله با استرس و میانگین گروه درمان راهبردهای

خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) در اضطراب برابر  33/64ميباشد

خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) در استرس تفاوت معنيداری

که در سطح  0/05معنيدار ميباشد .این یافته نشان ميدهد که بین

وجود ندارد .این یافته فرضیهی  6پژوهش را رد ميکند.

گروه گواه و گروه راهبردهای خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي)
در اضطراب تفاوت معنيداری به نفع گروه درمان راهبردهای
خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) وجود دارد .این یافته فرضیهی 2

بحث ونتیجه گیری
یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که بین اثربخشي

پژوهش را تأیید ميکند.

تكنیکهای مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمي در متغیر

همچنین ،تفاوت بین میانگین گروه تكنیک های مقابله با استرس

اضطراب در بین بیماران مبتال به دیابت تفاوت وجود دارد؛

و گروه راهبردهای خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) در

بطوریكه آموزش تكنیکهای مقابله با استرس تأثیر بیشتری نسبت

اضطراب برابر  4/71ميباشد که در سطح  0/05معنيدار ميباشد.

به آموزش راهبردهای خودتنظیمي بر اضطراب بیماران دیابتي

این یافته نشان ميدهد که بین گروه تكنیک های مقابله با استرس

دارد .اما بین اثربخشي تكنیکهای مقابله با استرس و راهبردهای

و گروه راهبردهای خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) در

خودتنظیمي در متغیر استرس در بین بیماران مبتال به دیابت تفاوت

اضطراب تفاوت معنيداری به نفع گروه تكنیک های مقابله با

وجود ندارد

استرس وجود دارد .این یافته فرضیهی  3پژوهش را تایید ميکند.

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که یک تعامل قابلتوجهي

همچنین تفاوت بین میانگین گروه گواه و گروه تكنیک های مقابله با

در میان متغیرهای وابسته (اضطراب و استرس) و روشهای درماني

استرس در استرس برابر  17/58ميباشد که در سطح  0/05معنيدار

رخ داده است .در مقایسه با گروه کنترل ،آن دسته از بیماران

ميباشد .این یافته نشان ميدهد که بین میانگین گروه گواه و میانگین

دیابتي که تكنیکهای مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمي

گروه تكنیک های مقابله با استرس در استرس تفاوت معنيداری به

دریافت کردهاند ،اضطراب و استرس کمتری کسب کردهاند؛

نفع گروه تكنیک های مقابله با استرس وجود دارد .این یافته فرضیهی

ولیكن در مقایسه اثربخشي هریک از روشهای درماني،

 4پژوهش را تأیید ميکند.

میانگینهای تعدیل شده نشان داد که آموزش تكنیکهای مقابله

همچنین ،تفاوت بین میانگین گروه گواه و گروه درمان

با استرس تأثیر بیشتری نسبت به آموزش راهبردهای خودتنظیمي

راهبردهای خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) در استرس برابر

بر میزان اضطراب بیماران دیابتي دارد.

 15/4ميباشد که در سطح  0/05معنيدار ميباشد .این یافته نشان

این یافتهها با یافتههای تكنیکهای مقابله با استرس مبتني بر

ميدهد که بین میانگین گروه گواه و میانگین گروه درمان

نظریه شناختي-رفتاری که در بیماران دیابتي نوع  ،2بیماران

راهبردهای خودتنظیمي (شناختي و فراشناختي) در استرس تفاوت

کاندیدای جراحي عمومي ،زنان مبتال به سرطان سینه و دانشجویان

معنيداری به نفع گروه درمان راهبردهای خودتنظیمي (شناختي و

مورد بررسي قرار گرفته سازگار است (بهعنوانمثال مددکار و
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همچنین یافتههای بهدستآمده از تحقیق حاضر را ميتوان
چنین تبیین کرد که شرکت در دورههای آموزشي تكنیکهای

در تبیین نتایج بهدستآمده ميتوان گفت؛ به نظر ميرسد

مقابله با استرس با بهکارگیری تكنیکهای شناختي و رفتاری مي-

ارائه اطالعات صحیح در مورد دیابت و آموزش تكنیکهای

تواند سبب بازسازی شناختي افراد در مورد بیماری دیابت ،تقویت

مقابله با استرس ،پاسخهای مقابلههای هیجان مدار ،ارزیابيهای

اعتمادبهنفس و باورهای سازنده در بیماران دیابتي و در نتیجه

شناختي نادرست بیماران دیابتي از موقعیت استرسزای دیابت که

کاهش میزان اضطراب در آنان شود .بنابراین هرچه میزان استفاده

به دلیل کمبود اطالعات ،برداشت اشتباه یا اعتقادات غیرمنطقي و

از تكنیکهای مقابله با استرس در افراد بیشتر شود؛ ميتوان شاهد

نادرست به وجود آمده است را اصالح کرده و منجر به کاهش

کاهش اضطراب در بیماران مبتال به دیابت شد.

میزان اضطراب در بیماران شده است .عالوه بر آن ،در جلسات

همچنین از آنجا که افرادی که دارای استرس درون فردی

آموزشي ،بیماران دیابتي فرایند حل مسئله و مدیریت استرس را

هستند ،از ارزیابيهای شناختي صحیح برخوردار نیستند و توانایي

آموختهاند؛ ازاینرو آنان ميتوانند بهتر از گذشته اطالعات

بررسي مشكالت را ندارند .در نتیجه ،آنها از پاسخهای مقابلهای

آموخته شده را در جهت شناخت و حل مشكل دیابت بكار گیرند

ناکارآمد مانند پاسخهای اجتنابي با ارزیابي غلط استفاده ميکنند.

و هرآنچه آنان بتوانند تكنیکهای مقابلهای مؤثرتری را مورد

این افراد اغلب نگران ،مضطرب ،پرخاشگر ،افسرده ،تكانشي و

استفاده قرار دهند؛ از میزان اضطراب کمتری برخوردار خواهند

آسیبپذیر هستند .اگر افراد خطرات محیطي را بیش از

بود.

توانایيهای خود ارزیابي کنند ،با پاسخهای اجتنابي به خطرات
در تحقیق حاضر ،کاهش شدت عالئم اضطراب در بیماران

دیابتي با توجه به الگوی تبادلي تنیدگي الزاروس و فولكمن

پاسخ ميدهند و عالئمي مانند فشار رواني باال ،عملكرد ضعیف و
استرس را از خود نشان ميدهند (.)23

()8نیز قابل تبیین است .ازآنجاکه تفسیر فرد از رخدادها و ارزیابي

در تحقیق حاضر ،کاهش شدت عالئم استرس در بیماران

وی از موقعیتهای استرسزا نقش کلیدی در خطرناک یا

دیابتي با توجه به نظریه الزاروس و فولكمن ( )8نیز قابل تبیین

تهدیدکننده تلقي کردن یک موقعیت دارد؛ لذا با تغییر در سیستم

است .ازآنجاکه استرسزا بودن یا نبودن محرکها به ارزیابي

ارزیابي فرد ميتوان انتظار تغییر در سطح اضطراب و استرس

شناختي فرد و فرایندی که او بتواند رویدادهای عیني را به

ادراکشده را داشت .همچنین با استفاده از تكنیکهای رفتاری

تجربیات ادراکي تبدیل کند؛ بستگي دارد؛ ميتوان اینگونه

مقابله با استرس ازجمله آرامسازی عضالني ميتوان از بیماران

اذعان داشت که بیماران دیابتي با استفاده از تكنیکهای مقابله با

دیابتي انتظار داشت تا بتوانند با تسلط بر استرس خود و تحمل

استرس توانستهاند نسبت به یک موقعیت استرسزا ،ارزیابي

عوامل استرسزا ،میزان اضطراب خود را کاهش یا به حداقل

صحیح داشته باشند و تمام تالش خود را در جهت سازگاری با

برسانند.

آن موقعیت استرسزا بكار گیرند؛ درواقع آنان توانستهاند تا با

همچنین با توجه به اینكه ارزیابي شناختي فرد در مقابله با
اضطراب در پاسخهای هیجاني آنها و سازگاریشان نقش مهمي

استفاده از این تالشهای شناختي و رفتاری برای کاهش استرس
و تسلط بر آن اقدام نمایند.

دارد .کاهش اضطراب براثر محتوای آموزشي برنامهها منجر به

همچنین طبق نظریه الزاروس و فولكمن ( ،)8وقتي بیماران

کاهش فعالیت این محور و در نتیجه فروکش کردن عالئم

دیابتي به تعامالت اجتماعي مؤثرتری دست ميیابند ،استرس

اضطرابي ميشود.

ذهني آنان کاهش ميیابد .در مقابل ،پایداری در یک استراتژی
مقابلهای نامناسب ممكن است فشار رواني بیشتری را برای آنان به
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همراه داشته باشد که منجر به تشدید بیماری دیابت در آنان

داشت که آموزش تكنیکهای مقابله با استرس تأثیر بسزایي در

ميشود .بنابراین اگر بیماران دیابتي پاسخهای مقابلهای بسیار

کاهش میزان استرس بیماران دیابتي داشته باشد.

مؤثرتری داشته باشند ،امنیت و آرامش بیشتری خواهند داشت .در

الزم به ذکر است که نتیجه تحقیق حاضر از تأثیر مثبت

نتیجه ،آنان برای رویارویي با یک وضعیت استرسزا یا نیاز به

راهبردهای خودتنظیمي به شیوه شناختي و فراشناختي بر میزان

آشنایي با پاسخهای مقابلهای دارند ،یا باید بهمنظور استفاده از

اضطراب و استرس بیماران دیابتي حمایت ميکند ولیكن نقش آن

پاسخهای مؤثر مقابلهای در موقعیت مشابه بهجای استفاده از

در مقایسه با آموزش تكنیکهای مقابله با استرس کمتر بوده است.

پاسخهای عادتهای ناموفق مقابلهای ،تمرین کنند .عدم تصحیح

در تبیین این موضوع ميتوان به نقش مستقیم و کاربردی تكنیک-

پاسخهای مقابلهای با ناکارآمدی ميتواند بهتدریج در سازمان

های مقابله با استرس بر اضطراب و استرس بیماران اشاره داشت.

ذهني آنان ناسازگاری ایجاد کند.

ازآنجاکه این رویكرد آموزشي بر پایه تكنیکهای مقابلهای مسئله

در تحقیق حاضر ،مداخله تكنیکهای مقابله با استرس که

مدار استوار است و به فراگیران کمک ميکند تا از آثار هیجاني،

شامل آموزش مهارتهای شناختي  -رفتاری بود ،به بیماران

فیزیولوژیكي ،شناختي و رفتاری اضطراب و استرس خود آگاهي

دیابتي که از استرس زیادی رنج ميبردند کمک کرد تا الگوهای

یابند و تجارب اضطراب خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از

تفكر خود را از نو تغییر دهند تا اینگونه تصور شود که یک واقعه

طریق بهکارگیری روشهای بازسازی شناختي (شامل تكنیک

آسیب زیادی ندارد .همچنین با کمک مهارتهای شناختي روند

آرامش ،مسئولیتپذیری افكار ،اصالح انتظارات خود و ارائه

ادراکي آنان اصالح شد و عالئم استرس و پاسخهای اجتناب

تأییدیه مثبت به طرف مقابل) بتوانند اضطراب و استرس خود را

شناختي آنان کاهش یافت و پاسخهای رویكرد شناختي افزایش

مدیریت و کنترل کنند؛ ميتوان انتظار داشت که تكنیکهای مقابله

یافت .بنابراین به نظر ميرسد که تكنیکهای مقابله با استرس بتواند

با استرس بتواند میزان اضطراب و استرس بیماران دیابتي را بهطور

بهعنوان یک برنامه معتبر و پایدار برای کمک به بیماران دیابتي بكار

قابلتوجهي کاهش دهد.

گرفته شود و سبب کاهش میزان استرس در آنان شود.

در تبیین نتایج تحقیق حاضر ميتوان به استفاده هر چه بیشتر از

بهطورکلي ،ازآنجاکه استرس پایه بسیاری از بیماریهای

تكنیکهای مسئله مدار برای کاهش اضطراب و استرس بیماران

روانشناختي و بهعنوان یكي از مهمترین عوامل بروز بیماریهای

دیابتي اشاره داشت .تكنیکهای مقابلهای هیجانمـدار اگرچه

مختلف جسماني ازجمله دیابت در افراد قلمداد ميشود؛ تدوین

بهعنوان راهبـردی کوتاهمدت و کارآمد شناخته ميشوند ،امـا در

برنامههای آموزشي و رویكردهای درماني ميتواند بیماران دیابتي

بلندمدت مـانع سـازش روانشناختي در افراد ميشوند و نشانههای

را از رویارویي با استرس مصون بدارد .همچنین نظر به دیدگاه

اضطرابي را افزایش ميدهند .ازاینرو استفاده از روش انتخابي سبب

الزاروس ( )8که معتقد است رویكرد مقابله با استرس به افراد

بروز تفاوت در تأثیرگذاری این دو رویكرد آموزشي داشته است.

کمک ميکند تا با استفاده از دو روش مؤثر مقابلهای (مسئله مدار

از سوی دیگر ،آموزش به شیوه راهبردهای خودتنظیمي به دلیل

و هیجان مدار) در برابر استرس یا فشارهای رواني مقاومت داشته

آنكه بر پایه یادگیری استوار است و از بیماران دیابتي انتظار ميرود

باشند؛ بطوریكه استفاده از تكنیکهای مقابلهای مؤثر نظیر حل

تا مطالب شناختي و فراشناختي پیرامون مبحث اضطراب را ابتدا یاد

مسئله ،تكیه بر حمایت اجتماعي و ابراز هیجانات ،آثار منفي استرس

بگیرند و پس از سازماندهي مطالب آموخته شده ،آنها را بكار

را کاهش ميدهد و توانایي مدیریت استرسورهای محیطي و دروني

بگیرند؛ و با توجه به دو عامل غیرقابلکنترل در تحقیق حاضر

با بهکارگیری این رفتارها افزایش ميیابد؛ ازاینرو ميتوان انتظار

ازجمله سن و تحصیالت بیماران ،این امكان وجود دارد که آنان در
زمینه یادگیری با مشكالتي همراه بوده باشند .ازاینرو ،ميتوان
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. ا ستIR.IAU.A.REC.1399.007 که دارای کد اخالقي

انتظار داشت که بیماران دیابتي در گروه آموزش راهبردهای

بدین و سیله از همكاری کلیه افراد شرکتکننده که ما را در انجام

خودتنظیمي از میزان اضطراب و استرس بیشتری به نسبت گروه

. کمال تشكر و قدرداني مينماییم،این پژوهش یاری نمودند

.آموزش تكنیکهای مقابله با استرس برخوردار باشند

تعارض منافع
.این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد
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Abstract
Introduction: Research has shown that there is a correlation between diabetes
and psychological disorders such as anxiety and stress, so; The aim of this
study was to compare the effectiveness of stress coping techniques and selfregulatory strategies on anxiety and stress in diabetic patients..
Methods: The method was quasi-experimental research and pre-test-post-test
design with a control group and the statistical population included 45 diabetic
patients referred to Bushehr Diabetes Center. The statistical population was
selected by purposive sampling with random substitution and divided into
experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Diabetic patients in the
experimental groups were trained in stress management techniques and selfregulatory strategies for 8 sessions of 90 minutes using the McNamara and
Pinterridge protocol, and the follow-up phase was performed two months after
the treatment intervention. Data were analyzed using covariance.
Results: teaching stress management techniques and self-regulatory
strategies has a significant effect on reducing anxiety and stress in diabetic
patients and training stress management techniques has a greater effect on
anxiety and stress in diabetic patients. Findings in the follow-up phase also
showed that therapeutic interventions were effective in controlling anxiety
and stress in diabetic patients.
Conclusion: The results indicate that training stress management techniques
and self-regulatory strategies can significantly reduce anxiety and stress in
diabetic patients.
Keywords: Stress, Anxiety, Coping Techniques, Diabetes, Self-Regulatory
Strategies
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