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Abstract
Background and Aims: Diabetes has been called family disease because
infected children with diabetes will face family system with enormous pressures and
stress. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of coping skills on
depression, anxiety and stress in mothers of adolescents with type I diabetes.
Methods: This semi- experimental pretest- posttest design was conducted on
mothers of diabetic adolescents referred to Tehran Diabetes Association. 40 mothers
were selected using random sampling method and were randomly assigned in
experimental and control groups. Independent variables included 8 session coping
skills training which based on cognitive behavioral approach. The tool used in this
research was depression, anxiety and stress scale (DASS). The data was analyzed by
analysis of covariance using software Spss 20.
Results & Conclusion: The results showed that there’s a significant
differences at post test scores between experimental and control groups in total score
of depression, anxiety and stress. (P<0.001, F= 63.25) According to results, these
skills particularly recommended to reduce the severity of clinical signs specially
stress in mothers of diabetic adolescents.
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مقاله کوتاه

تأثیر آموزش مهارتهای مقابله با تنیدگی بر افسردگی ،اضطراب و استرس مادران دارای نوجوان
مبتال به دیابت نوع یک
سوگند قاسمزاده ،1بهارک بیاتی ،2رقیه نوری پور لیاولی

3

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله

چکیده
زمینه و اهداف :دیابت نوع یک بیماری خانواده نامگرفته است ،چراکه ابتالی فرزند به دیابت سیستم

دریافت1315/80/21 :

خانواده را با فشارها و تنشهای فراوانی مواجه می کند .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مقابله با

پذیرش1315/11/24 :

تنیدگی بر نشانههای بالینی مادران دارای نوجوان مبتالبه دیابت نوع یک بوده است.

انتشار آنالین1316/81/28 :

روش بررسی:

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل بود.

جامعه پژوهش را تمامی مادران دارای فرزند مبتالبه دیابت مراجعهکننده به انجمن دیابت تهران تشکیل

EDCBMJ 2017; 10(1): 74-79

میدادند .از بین مراجعهکنندگان  04مادر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخابشده و بهطور
تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش در  8جلسه آموزشی مهارتهای مقابله

نویسنده مسئول:

با تنیدگی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری شرکت کردند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه افسردگی،

دکتر سوگند قاسمزاده

اضطراب و استرس( )DASSاستفادهشده است .دادهها با آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از

گروه روانشناسی کودکان استثنایی،
دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تهران،
ایران

تلفن:
05141111612

نرمافزار  Spss 20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها و بحث:

نتایج نشان داد که بین نمرات پسآزمون گروه آزمایشی با پسآزمون گروه

کنترل در نمره کل افسردگی ،اضطراب و استرس قبل و بعد از مداخله آموزشی تفاوت معنادار وجود
دارد(.)P<4/440با توجه به نتایج پژوهش به منظور کاهش شدت نشانههای بالینی خصوصاً استرس در
مادران دارای نوجوان مبتال به دیابت آموزش این مهارتها توصیه میشود.

کلمات کلیدی دیابت نوع یک ،مهارتهای مقابلهای ،استرس ،اضطراب  ،افسردگی

پست الکترونیک:
s.ghasemzadeh@alumni.ut.ac.ir

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
دیابت نوع یک (وابسته به انسولین) یکی از رایجترین
بیماریهای مزمن متابولیک است که با شروع زودهنگام رابطه
دارد و در اثر وراثت یا نقص اکتسابی در تولید انسولین به وجود
میآید[ .]1در بدن مبتالیان به دیابت نوع یک انسولین یا اصالً
تولید نمیشود یا بسیار ناچیز ساخته میشود که برای جبران آن
باید انسولین تزریق شود در غیر این صورت منجر به افزایش قند
خون ،آسیب به اکثر سیستمهای بدن و ایجاد عوارض
جبرانناپذیر و ناتوان ساز میشود[.]2

نوجوانان اغلب با تغییرات قند خون ناشی از شرایط رشدی
سنین بلوغ و کاهش تبعیت از درمان به واسطه شرایط روانی
دوران بلوغ در این سن دست و پنجه نرم میکنند[ .]7،3از
نوجوانان مبتال به دیابت انتظار میرود مستقل شوند و مدیریت
دیابت را خود ،به عهده بگیرند ولی آنها خود مراقبتی در
مدیریت دیابت را بسیار سنگین و پرفشار میبینند و وقتی والدین
میخواهند مسئولیت را به عهده بگیرند ،ادراک بیش کنترل گری
از طرف آنها را داشته و آن را نمیخواهند .هر دو صورت باعث
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 .1گروه روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2گروه روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران
 .3گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

قاسم زاده و همکاران | تأثیر آموزش مهارتهای مقابله با تنیدگی بر افسردگی ،اضطراب و استرس مادران دارای ...

این اختالالت بر ارتباط مؤثر خانواده نیز تأثیر گذاشته و
تعارضات خانوادگی را افزایش داده و باعث کاهش سازگاری روانی
و کیفیت زندگی نوجوان و کاهش سالمت روانی و جسمی والدین
و همینطور کنترل متابولیک پایینتر در نوجوانان میشود[.]9
ت حقیقات لزوم مداخالت روانی خانواده محور را در کاهش
مشکالت روانی والدین و نوجوان مبتال به دیابت باهدف سازگاری
بهتر با بیماری،باال رفتن کیفیت زندگی خانواده ،پیشگیری از
اختالالت روانشناختی و عوارض ناتوان ساز دیابت ،کاهش
هزینهها و کنترل متابولیک مؤثرتر بهخوبی نشان میدهد [.]11
روانشناسی سالمت ،در سالهای اخیر اهمیت زیادی
برای نحوه مدیریت و مواجهه با استرس و چالشهای زندگی در
بهبود وضعیت سالمت جسمانی و روانی افراد قائل شده و
مؤثرترین روش مداخله را ،تقویت پاسخهای مقابلهای و
توانمندیهای شناختی آنان معرفی میکند[ .]11آموزش
مهارتهای مقابلهای منجر به بهبود کنترل دیابت ،همکاری
والدین و نوجوان و انتقال مسئولیت کنترل به نوجوان خواهد
شد[ .]12لذا هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش مهارتهای مقابله
با تنیدگی بر استرس،اضطراب و افسردگی مادران ایرانی دارای
نوجوان مبتال به دیابت است.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی پیشآزمون_
پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل است.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران مراجعهکننده به
انجمن دیابت تهران و دارای نوجوان مبتال به دیابت بودند .برای

برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و
استرس( )DASSاستفادهشده است:
پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و استرس(:)DASS
اینیک ابزار خود سنجی 21سؤالی است که توسط  Lovibandو
 Lovibandساختهشده است .هر یک از سه زیر مقیاس شامل 4
ماده است.زیر مقیاس افسردگی ماللت ،ناامیدی ،بیارزش شمردن
زندگی ،ناارزندهسازی خود فقدان عالقه یا مشارکت بیلذتی و
سکون را اندازه میگیرد .زیر مقیاس اضطراب ،برانگیختگی
خودکار ،تأثیرات ماهیچههای اسکلتی ،اضطراب موقعیتی و
تجربهٔ ذهنی احساس اضطراب را میسنجد .زیر مقیاس
تنیدگی ،نسبت به سطح برپایی مزمن و غیراختصاصی حساس
است و دشواری در آرام شدن ،برانگیختگی عصبی ،سهولت در
تحریکشدگی یا ناآرامی ،تحریکپذیری یا واکنشپذیری
بیشازحد و عدم تحمل را اندازهگیری میکند [ .]13در پژوهشی
صاحبی ،اصغری و ساالری [ ]17فرم کوتاه این پرسشنامه را در
نمونهای  1141نفری اعتبار یابی کردند .قابلیت اعتماد این
مقیاس از طریق همسانی درونی و اعتبار مالک با اجرای همزمان
آزمونهای همبستگی پرسشنامهٔ افسردگی بک ،مقیاس استرس
ادراکشده و مقیاس اضطراب زانگ با زیر مقیاسهای این آزمون
بررسی شد بهطورکلی ضرایب قابلیت اعتماد و اعتبار بهدستآمده
بسیار رضایتبخش بوده است.
در این پژوهش کدهای اخالقی مطرحشده توسط انجمن
روانشناسی آمریکا ( ،)2111مورد توجه قرارگرفته و اجرا گردید.
مالکهای ورود :دارا بودن فرزند مبتال به دیابت نوع یک،
سن باالی  31سال و حداقل تحصیالت دیپلم.
مالکهای خروج :ابتال به بیماری جسمی حاد یا مزمن،
اخذ درمانهای روانپزشکی در حال حاضر و سابقه دریافت
آموزشهای شناختی رفتاری 71 .نفر از مادران که با مالکهای
فوق همخوانی داشتند وارد پژوهش شدند و بهطور تصادفی
دریکی از دو گروه  21نفره (گروه آزمایشی و کنترل) قرار گرفتند
و پرسشنامه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASSرا
تکمیل نمودند .به دلیل حضور نیافتن  3مادر در بیش از  7جلسه
در گروه آزمایش تحلیل آماری درنهایت بروی دادههای  37مادر
صورت گرفت .الزم به ذکر است که محتوای جلسات برنامه
آموزشی ،برگرفته از منابع مرتبط و با پشتوانه پژوهشی & Dozois
[]17
[]17
و Motabi F,
Seligman, Schulman & Tryon
Dobson
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افزایش تنش در آنها و تجربه تعارضات بیشتر با والدین میشود
[ .]7بنا به رتبهبندی عوامل استرسزای ناشی از دیابت فرزندان در
والدین که توسط  ]7[Nematpour S, Bibi Shahbazianصورت
گرفته است بستری شدن در بیمارستان ،عوارض جسمانی و
مشاهده شوک ناشی از پایین افتادن قند خون استرس زیادی را
به والدین تحمیل میکند .بنابراین استرس فزاینده و نگرانی زیاد
در والدین نوجوانان مبتال به دیابت که ادراک استرس باالیی دارند
خطر افسردگی و اضطراب را افزایش میدهد و در نتیجه هرچه
وجود دیابت در خانواده تهدیدکنندهتر و پتانسیل مقابله با آن
کمتر ارزیابی شود این خطر بیشتر خواهد بود [ .]4پژوهشها نشان
میدهد که مشکالت روانشناختی والدین کنترل متابولیک را در
نوجوانان مبتال به دیابت با مشکل مواجه میکند .خصوصاً
اضطراب و افسردگی مادر تأثیر منفی قابلتوجهی بر کنترل
متابولیک مؤثر در نوجوان بر جای میگذارد[.]8

انتخاب نمونه از روش نمونهگیری در دسترس با گمارش تصادفی
استفاده شد.

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  11شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1397
Fata L, Mohammadkhani Sh, Kazemzadeh,

[]14

گردید .مباحث مطرحشده در جلسات در جدول  1آمده است.

تدوین

محتوای آموزشی برنامه آموزش
جلسه

محتوای آموزشی

موضوعات

2

مدیریت خشم

تعریف خشم ،سبکهای برقراری ارتباط با نوجوان دیابتی ،تفاوت خشم و پرخاشگری ،موقعیتهای ایجادکننده
خشم در ارتباط با کنترل نوجوان ،روشهای مدیریت خشم در مدیریت رفتاری والدین

3
و4

مدیریت استرس و
مقابلههای سازگارانه

مفهوم استرس و عوامل وابسته ،ویژگیهای استرس و نگرانیهای مرتبط با مراقبت از نوجوان دیابتیک شناسایی
نشانهها و عالئم این نوع استرس ،ویژگیهای فردی مادران و راهبردهای مقابله با استرس ،آرامسازی

5

حل مسئله

مفهوم حل مسئله ،انواع مقابلههای مسئلهدار و هیجانمدار ،مقابلههای هیجانمدار سازگارانه و ناسازگارانه،
پیشفرضهای مقابله مسئلهدار سازنده ،گامهای حل مسئله در مدیریت رفتاری والدین.

6و
7

مقابله با هیجانات منفی
و بازسازی شناختی

مفهوم خلق منفی ،باورهای درست و نادرست درباره دیابت ،نامگذاری احساسات ،شناسایی رابطه بین افکار و
احساسات ،مقابله با هیجانات و خلق منفی ،تکنیکهای چالش با افکار منفی

8

بسط آموختهها و پرسش
و پاسخ

مرور جلسات ،استفاده از آموخته های جلسات آموزشی برای مقابله سازگارانه ،سیر دیابت در فرزندان و مقابله
والدین

قبل از اجرای تحلیل کوواریانس چند متغیره پیشفرض
نرمال بودن از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد
که نتایج آن حاکی بر نرمال بودن توزیع دادهها بود(.)P<1/17
بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهش بهوسیله آزمون لوین
صورت گرفت.

یافتهها و بحث
در هر دو گروه  14نفر و درمجموع  37نفر در این پژوهش
شرکت داشتند .سن شرکتکنندگان گروه آزمایشی بین 71-22
(میانگین  33/87و انحراف استاندارد  )7/91و گروه کنترل بین
( 27-71میانگین  32/78و انحراف استاندارد  )7/11میباشد.
میزان تحصیالت برحسب تعداد سالهای آموزش در گروه
آزمایشی بین (11-18میانگین  17/89و انحراف استاندارد )2/22
و گروه کنترل بین ( 12-18میانگین  17/71و انحراف استاندارد
 )1/73میباشد .برای مقایسه سن و میزان تحصیالت
شرکتکنندگان گروه آزمایشی و کنترل از آزمون  tمستقل
استفاده شد.

عدم معناداری  Fمشاهدهشده ( )p>1/17در آزمون لوین
بیانگر این موضوع بود که مفروضه همسانی واریانسها برقرار
میباشد .همچنین جهت بررسی برابری ماتریسهای کوواریانس
متغیرهای از آزمون ام .باکس استفاده گردید که نتیجه این آزمون
نشاندهنده برقراری برابری ماتریسهای کوواریانس بود.

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی معناداری تفاوت بین گروهی نمرات مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس
متغیر
زیر مقیاس افسردگی

زیر مقیاس اضطراب

زیر مقیاس استرس

نمره کلافسردگیاضطراباسترس

منبع تغییر

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

پیشآزمون

1

247/92

74/74

1/111

گروه کنترل

1

131/78

34/13

1/111

پیشآزمون

1

127/11

27/99

1/111

گروه کنترل

1

97/71

21/17

1/111

پیشآزمون

1

729/17

97/38

1/111

گروه کنترل

1

277/97

73/84

1/111

پیشآزمون

1

2123/23

97/91

1/111

گروه کنترل

1

1717/71

73/27

1/111

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان میدهد
که میانگین نمرات اصالحشده پسآزمون نمره کل افسردگی،
اضطراب و استرس بعد از برداشتن اثر نمرات پیشآزمون در دو
گروه کنترل و آزمایش با یکدیگر تفاوت معنادار داشته و میانگین

نمرات گروه آزمایش بهصورت معناداری کمتر از گروه کنترل بوده
که این امر حاکی از تأثیر مثبت آموزش مهارتهای مقابله با
تنیدگی بر افسردگی ،اضطراب و استرس مادران دارای نوجوان
مبتال به دیابت نوع یک بوده و در نتیجه فرضیه تحقیق نیز در
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1

دیابت در نوجوانان

ویژگیهای دیابت در نوجوانان ،ویژگیهای روانی و رفتاری دوران نوجوانی ،بحرانهای احتمالی و هشدارها،
نقش والدین

قاسم زاده و همکاران | تأثیر آموزش مهارتهای مقابله با تنیدگی بر افسردگی ،اضطراب و استرس مادران دارای ...

مورد این متغیر تأیید میشود این یافتهها با نتایج پژوهشهای
 ]18[Grey & Berryهمسو است ،آنها راهکارهای مقابلهای را به
مادران دارای نوجوانان مبتال به دیابت آموزش دادند که باعث
بهبود کیفیت زندگی مادران و کاهش استرس در آنها شد.

کاهش شدت عالئم اضطراب ،تنیدگی و افسردگی در
[]17
Lazarus
مادران با توجه به الگوی تبادلی تنیدگی
& Folkmanنیز قابل تبیین است .تفسیر فرد از رخدادها و
ارزیابی وی از موقعیتهای استرسزا نقش کلیدی در خطرناک یا
تهدیدکننده تلقی کردن یک موقعیت دارد لذا با تغییر در سیستم
ارزیابی فرد میتوان انتظار تغییر در سطح استرس ادراکشده را
داشت ]17[ Seligman,Schulman & Tryon.در پژوهشی نشان
دادند که ارزیابی شناختی فرد در مقابله با اضطراب و استرس در
پاسخهای هیجانی آنها و سازگاریشان نقش مهمی دارد .کاهش
استرس براثر محتوای آموزشی برنامهها منجر به کاهش فعالیت
این محور و در نتیجه فروکش کردن عالئم اضطرابی میشود.
پیشنهاد میشود جهت تعمیق یافتهها،پژوهشهای مشابه در
گروههای هدف دیگر ازجمله بیماران خاص و گروههای سنی
مختلف انجام شود ازآنجاکه دیابت نوع یک درمان قطعی ندارد
وزندگی خانوادهها خصوصاً مادران را کامالً تحت تأثیر قرار
میدهد پیشنهاد میشود در جهت حمایت از خانوادههای دارای
فرزند مبتال به دیابت ،سازگاری هر چه بیشتر با بیماری و
پیشگیری از مشکالت روانی ،مهارتهای مقابله با تنیدگی به
والدین آموزش داده شود.

نتیجهگیری
برنامه آموزشی مقابله با تنیدگی توانسته موجب کاهش
شدت عالئم افسردگی ،اضطراب و استرس در مادران دارای
نوجوان مبتال به دیابت شود.
تقدیر و تشکر
بدینوسیله از تمامی عزیزان شرکتکننده که با همکاری
فراوان ،ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند ،صمیمانه
سپاسگزاری مینماییم
تأییدیه اخالقی
شرکتکنندگان در شرکت یا ترک همکاریشان در مطالعه،
در هر زمان و بدون جریمه آزاد بودند .استدالل کافی برای
ضرورت انجام مطالعه بر این گروه ارائهشده است .به تکتک افراد
حفظ رازداری و محرمانه بودن اطالعات شرح داده شد .به
شرکتکنندگان اطمینان خاطر داده شد که نحوه گزارش نتایج
پژوهش ضامن حقوق مادی و غیرمادی آنان و مربوط به تحقیق
میباشد .در هیچیک از مراحل پژوهش ،هزینهای به فرد
شرکتکننده تحمیل نشد .عدم موافقت فرد در شرکت در
پژوهش،هیچ خللی در ارائه اقدامات درمانی یا تشخیصی الزم به
او ایجاد ننمود.
تعارض منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
منابع مالی
این مطالعه بدون حمایت مالی و با هزینه شخصی
پژوهشگران انجامشده است.

ازجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به مقطعی
بودن اجرای آن و نمونه مورد بررسی اشاره نمود .ازآنجاکه
نمونههای پژوهش فقط از انجمن دیابت تهران انتخابشده بودند
در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد .عدم وجود
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در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت به نظر میرسد
ارائه اطالعات صحیح در مورد دیابت و ویژگیهای دوران نوجوانی
به مادران و آموزش راهکارهای مقابلهای سازگارانه ،پاسخهای
مقابلههای هیجان مدار ،ارزیابیهای شناختی نادرست آنان از
موقعیت استرسزا که به دلیل کمبود اطالعات ،برداشت اشتباه یا
اعتقادات بیمنطق و نادرست به وجود میآید را اصالحکرده و
منجر به کاهش میزان استرس شده است .عالوه بر آن در جلسات
آموزشی مادران فرایند حل مسئله و مدیریت استرس را آموختند.
درواقع ،اطرافیان فرد و مخصوصاً مادر وی میتوانند با ارائه
اطالعات در جهت شناخت بهتر مشکل و افزایش انگیزه برای عمل،
به فرد کمک کنند تا راهبردهای مؤثرتری را مورد استفاده قرار
دهد.

مرحله پیگیری و خود گزارشی بودن ابزار مورد استفاده از دیگر
محدودیتهای این پژوهش است.

1397  ▐فروردین– اردیبهشت1  شماره11 مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال
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