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چكيده
 اما پژوهشی که. مطالعات متعددی به اثر بخشی ذهن آگاهی و هیپنوتراپی بر استرس ادراک شده بیماران مبتال به دیابت نوع دو پرداختهاند:زمينه
 مقایسه: هدف. پرداخته باشد مغفول مانده استII به مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و هیپنوتراپی بر استرس ادارک شده بیماران مبتال به دیابت نوع
 تحقیق حاضر طرح نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون: روش. بودII  بیماران به دیابتیک،اثربخشی ذهنآگاهی و هیپنوتراپی بر استرس ادراک شده
 در شهر تهران در سال2  ساله مبتال به دیابت نوع61-41  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردان.– پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری بود
 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و مبتنی بر هدف به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه دو گروه آزمایش41 . بودند0311
) و0113(  مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران: ابزارهای پژوهش عبارتند از. نفر) جایگزین شدند01 و یک گروه کنترل (برای هر گروه
 از تحلیل واریانس، جهت تحلیل آماری دادهها.) بود2101 ،) و هیپنوتراپی (آالدین و آلیب های2101 ،پروتکلهای درمانی ذهنآگاهی (کابات زین
 در پسآزمون معنیدار است و، یافتهها نشان داد که دو شیوه درمان ذهنآگاهی و هیپنوتراپی بر استرس ادارک شده:يافتهها.آمیخته استفاده شد
 همچنین ت ثیر عامل زمان بر نمرات پیروی از درمان در مرحله پیگیری معنیدار است.)P<1/110( بین ت ثیر دو درمان تفاوتی وجود نداشت
.)P<1/110(  تفاوت وجود دارد، پسآزمون و پیگیری صرف نظر از گروه، بین نمرات استرس ادراک شده در سه مرحله پیشآزمون.)P<1/110(
 درمان: واژه كليدها. بهبود بخشیدII  دو شیوه درمان ذهنآگاهی و هیپنوتراپی استرس ادراک شده را در بیماران مبتال به دیابت:نتيجهگيری
 دیابت، استرس ادراک شده، هیپنوتراپی،ذهنآگاهی
Background: Numerous studies have focused on the effectiveness of mindfulness and hypnotherapy on the perceived
stress of patients with type 2 diabetes. But research that compares the effectiveness of mindfulness and hypnotherapy on
the perceived stress of patients with type II diabetes has been overlooked. Aims: This result can be financed to the second
diabetic budget as master of singing and hypnotherapy on perceived stress. Method: Seeing this plan you can submit your
proposal using the proposed plan. The statistical population of this study includes all men 40-68, can be sampled in Tehran
in the year 2019 45 people can be sampled and can be based on decision making and as a The decision maker was divided
into three groups, two experimental groups and one control group (15 individuals per group). Research and interpretation
tools include: Cohen's et al. (1983) Perceived Stress Scale and locally administered protocols (Kabat Zain, 2015) and
Hypnotherapy (Aladdin & Alibi, 2015). Statistical data transmission services, mixed variance analysis was used. Results:
It is possible to indicate that two viewpoints and hypnotherapy have significant effect on perceived stress And there was
no difference between the effects of the two treatments(P< 0/001). Significance of the standard of time effect of Barrett
scores on follow-up scores was significant(P< 0/001). The difference between the perceived stress scores in the three
proposed periods is permissible and disagrees as a group(P< 0/001). Conclusions: Two ways of protecting the home and
hypnotherapy of perceived stress on citizens can be divided into two divisions. Key Words: Effectiveness mindfulness,
hypnotherapy, perceived stress, diabetes
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مقدمه

به عنوان ارزیابی شناختی فرد از وقایع منفی زندگی اقتباس شده است.

امروزه دیابتی که بیماری مزمن فراگیر و یکی از بزرگترین

استرس درک شده ارزیابی فترد از میزان تنشزا بودن موقعیتهای

مشکالت بهداشتی در تمام کشورها شناخته شده است .بیماری

زندگی تعریف شده است .در واقع استرسهای روانی ،منجر به فعال

دیابت انواع مختلفی دارد که معموالً در هنگام تشخیص متمایز می

شدن محتور هیپوتاسموس  /هیپوفیز /آدرنال میشود؛ این فعالسازی

شوند؛ بنابراین تعیین نوع دیابت وابسته به شرایطی است که بیماری

باعث افزایش سطح هورمونهای کورتیزول سرم و کاهش

خود را در هنگام نشان بروز میدهد .تحقیقات نشان داده است که

استروئیدهای جنسی و هورمون رشد میشود ،که مخالف عمل

بیش از نود درصد افراد مبتال به دیابت به نوع دوم آن مبتال هستند

انسولین است الزاروس و فولکمن ( .)2104همچنین استرس میتواند

(دیسموک و اگدی .)2104 ،این نوع دیابت به گروهی از بیماری

موجب پیروی نکردن از رژیم غذایی مربوط به بیمار شود و در نتیجه

های متابولیسمی در بدن گفته میشود که با افزایش قند خون به دلیل

به صورت غیرمستقیم بر قندخون اثر بگذارد .فرد دیابتی ممکن است

نقص در ترشح و عملکرد انسولین اتفاق می افتد (ترنبال ،کراب،

به علت استرس ،مراقبت در خصوص استفاده از بعضی غذاها را از

جونز )2104 ،به نظر میرسد استرس ادراک شده بیماران با پیروی

یاد ببرد یا مصرف داروی خود را فراموش کند ،که نتیجه آن ت ثیر بر

درمانی ارتباط نزدیکی داشته باشد .استرس به عنوان پاسخ

میزان قندخون وی خواهد بود (کشاورز ،سیمبر ،رمضانخانی.)0316 ،

روانشناختی فرد به موقعیتی که فرد را در معرض خطر قرار میدهد و

از اینرو یکی از اساسیترین اجزای درمان دیابت ،آگاهی بخشی،

موقعیت یا منابع فردی را تحت فشار قرار میدهد تعریف میشود.

آموزش و شناخت مشکالت روانی بیماران است و درمانهای

پاسخ روانشناختی در این تعریف انعکاس هیجاناتی است که در

متعددی مورد استفاده قرار گرفته است .یکی از رویکردهای درمانی

موقعیت به عنوان چالش سودمند یا تهدید کننده مضر ارزیابی می

درمان ذهنآگاهی است ،ذهنآگاهی مجموعهای است از تکنیک

شود .همچنین پاسخ روانشناختی به عنوان کارکرد سطوح ارتقا یافته

های طراحی شده جهت ترغیب تماس عمدی و بدون ارزیابی با

پردازش اطالعات که متمرکز بر ارزیابی و سازگاری با موقعیت است

حوادثی که در اینجا و اکنون رخ میدهند ،در واقع آگاهی لحظه به

تعریف میشود .گاهی یافتههای تجربی در مورد روابط بین استرس

لحظه ،خالی از قضاوت است (هایز ،استروساهی ،ویلسون.)2103 ،

و عملکرد با یکدیگر ناسازگارند (ترنبال و همکاران .)2104 ،در این

در ذهنآگاهی ،شخصی که در حال مراقبه است به صورت دقیق به

زمینه سورویت و همکاران ( )2102در پژوهش خود نشان دادند که

حقایق موجود میپردازد .از جمله خصوصیات ذهنآگاهی ،پاسخ

استرس دارای اثرات منفی بر سالمت به ویژه در بیماران دیابتی است

های شناختی و هیجانی هستند که هنگام توجه کردن به زمان حال

و میتواند به طور مستقیم با ت ثیر بر رژیم غذایی ،ورزش و سایر

رشد مییابند .اتکاء به این خصوصیات اثرات درون فردی و بین

رفتارهای خودمدیریتی ،کنترل دیابت را مختل کند؛ به طوری که

فردی قابل توجهی دارد .این خصوصیات با هم همپوشانی دارند و

سبک زندگی و مدیریت استرس با کاهش چشمگیری در

باعث بهبود سایر ویژگیها در فرد و به همان اندازه در تعامل با

هموگلوبین گلیکوزیله 0همراه است .رویدادهای استرسزا باعث

دیگران و دنیا میگردند .در برخی از پژوهشهای انجام گرفته

ایجاد اختالل در مراقبت از خود و رفتارهای حفظ سالمتی بیماران

مشخص شده که ذهنآگاهی با سطوح باالتری از رضایت زندگی،

دیابتی میشود ،این بیماران مصرف انسولین را به تعویق میاندازند،

سرزندگی ،اعتماد به نفس ،عزتنفس و شایستگی همراه است

بازبینی قند خون را به صورت دقیقی انجام نمیدهند و رغبتی به

(کابات زین .)2101 ،نتایج پژوهش در خصوص دیابت نوع دوم

فعالیتهای ورزشی ندارند (مک گریدی و هورنر.)2111 ،

بیانگر این مطلب است که ذهنآگاهی میتواند در کاهش استرس

در عین حال دیابت بیماری خود تدبیری است و استرس میتواند

(گریسون و همکاران ،)2103،افزودن سطح کیفیت زندگی

در رفتارهای خودتدبیری اختالل ایجاد کند (معلی و هرگ.)2111 ،

(گریسون و همکاران )2103 ،و باال بردن کیفیت خواب (گروسمان

استرس ادراک شده از مفهوم استرس الزاروس و فولکمن ()2104

و همکاران )2106 ،مؤثر باشد .از طرفی دیگر هیپنوتراپی نیز با در

Glycosylated hemoglobin
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مقایسه اثربخشی ذهنآگاهی و هیپنوتراپی بر استرس ادارک شده...

نظر گرفتن ارتباط قوی و اثرپذیری همزمان جسم و ذهن انسان ،به

 3ماه بعد از پسآزمون اجرا شد .مالکهای ورود برای گروه

منظور تسریع بهبودی در روند درمان استفاده میشود (رابرتز.)2101 ،

آزمایش شامل .0 ،عدم استفاده از داروهای روانگردان ،مواد مخدر

هیپنوتراپی کاربرد هیپنوتیزم در محدوده وسیعی از اختالالت

و درمانهای روانشناختی در طول مطالعه .2 ،داشتن سن باالی 41

پزشکی و روانشناختی است و در طیف گسترده ایاز اختاللها و

سال .3 ،عدم ابتال به اختالالت روانی حاد یا مزمن و  .4ابراز رضایت

بیماریهای روان به کار میرود (آالدین .)2102 ،امروزه بر این

جهت شرکت آزمودنیها و مالکهای خروج از مطالعه برای گروه

باورند که هپینوتراپی یک روش کارآمد و مؤثر کمکی در طیف

آزمایش شامل.0 ،عدم حضور در جلسات آزمایشی و مداخله بیش

وسیعی از بیماریها ،قابل استفاده بوده و به عنوان یک روش همراه

از دو جلسه .2 ،عدم تمایل به ادامه حضور در جلسات آزمایشی و

و تکمیل کننده طب سنتی ،درمانهای دارویی و غیردارویی مورد

مداخله .3 ،ابتال به اختالل روانپزشکی همراه شدید که نیاز به درمان

استفاده قرار میگیرد (گای و مونتگومری )2106 ،از آنجا که استرس

فوری داشتن بود .به منظور رعایت اصول اخالقی در مورد محرمانه

ادراک شده با میزان قند خون رابطه دارد و این متغیرها نقش مهمی

بودن اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد و برای گروه

در پیدایش ،سیر ،پیشآگهی و درمان بیماران دیابتی دارد ،انجام

گواه بعد از پژوهش جلسات درمانگری گذاشته شد .در پژوهش

پژوهشهایی در این مورد ضروری است .مطالعات معدودی در مورد

حاضر جهت جمعآوری اطالعات پس از اخذ مجوز پژوهش انجمن

ارتباط استرس و کنترل قند خون با در نظر گرفتن نقش درمانهای

دیابت شهر تهران و پس از مطرح کردن اهداف تحقیق ،پرسشنامه

ذهنآگاهی و هیپنوتراپی در درمان بیماری دیابت در کشور انجام

استرس ادراک شده در اختیار سه گروه آزمایشی و کنترل قرار داده

شده که کافی و منسجم نیستند و ابعاد مختلف این مسئله به خوبی

شد .به منظور اجرای درمان گروهی ذهنآگاهی و هیپنوتراپی و قبل

مورد بررسی قرار نگرفته است .با توجه به توضیحات فوق به دنبال

از شروع جلسات درمانی یک جلسه توجیهی به مدت  41دقیقه برای

پاسخ به سؤال هستیم که آیا بین اثربخشی ذهنآگاهی و هیپنوتراپی

اعضای گروههای آزمایش و کنترل به صورت مجزا برگزار شد و

بر استرس ادارک شده بیماران مبتال به دیابت نوع  ،IIتفاوت وجود

اصول کلی ،قوانین و اهداف گرده به صورت کلی مورد بحث قرار

دارد؟

گرفت .جهت انجام تجزیه و دلیل دادهها از تحلیل واریانس آمیخته
روش

چند متغیره و آزمون بون فرونی با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 20

تحقیق حاضر طرح نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون  -پس

انجام شد.

آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری بود .جامعه آماری این

ابزار

پژوهش ،متشکل از کلیه افرادی  61- 41ساله شهر تهران بود که به

مقیاس استرس ادراک شده :0این مقیاس توسط کوهن،

جهت ابتال به بیماری دیابت به انجمن دیابت شهر تهران در سال 0311

کامارک ،مرمل استاین در سال ( )0113تهیه شده ،دارای  04ماده

مراجعه و تشکیل پرونده دادهاند .نمونه پژوهش حاضر براساس نمونه

است که برای سنجش استرس معمولی درک شده در یک ماه

گیری در دسترس و مبتنی بر هدف شامل  41نفر (برای هر گروه 01

گذشته به کار میرود .در این تحقیق از پرسشنامه  04عاملی استفاده

نفر 01 ،نفر گروه آزمایش  01 ،0نفر گروه آزمایش  2و  01نفر گروه

شد .در این مقیاس از افراد تقاضا میشود که بر روی یک طیف پنج

کنترل) بود .در این پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس استفاده

درجهای از ( 1هرگز ،تا  4همیشه) مشخص کنند .گویههای ،6 ،1 ،4

شد .از بین افرادی که از طریق کلینیکهای مرتبط با سالمت و یا از

 03 ،01 ،1 ،2به صورت معکوس نمرهگذاری میشود .کوهن و

طریق آگهی و پوستر به انجمن مراجعه میکنند حدود  41نفر از بین

همکاران ( )0113مقدار آلفای کرونباخ را برای این مقیاس  1/14و

بیماران عضو انجمن دیابت تهران انتخاب و مجدداً بصورت تصادفی

 1/16محاسبه کردهاند (کوهن .)0113 ،در مطالعهای که توسط قربانی

در سه گروه و هر گروه  01نفر آزمایشی (دو گروه) و کنترل گمارده

و همکاران صورت گرفت ،مقدار آلفای کرونباخ در جامعه آمریکا

شدند و پیشآزمون اجرا شد پس از  2ماه پسآزمون اجرا و پیگیری

 1/16و در نمونه ایرانی  1/10محاسبه گردید (قربانی و دیگران،

perceived stress

1.
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خود را آموزش ببیند.

 .)2102در مطالعه دیگری که توسط صالحی فدردی صورت گرفت

جلسه ششم و هفتم :القائات تقویت ایگو و خود باوری همراه با

مقدار آلفای به دست آمده برای این مقیاس  1/21گزارش شده است.

تصاویر منطبق با تلقینات ارائه شد.

در این تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است ،که مقدار آن در

فاصله جلسات درمانی هر  3روز یکبار بود و بیماران در پایان هر

این تحقیق برای تابآوری  1/26بوده و برای مقیاس استرس ادراک

جلسه آموزش خود هیپنوتیزمی به مدت  01دقیقه را تمرین میکردند

شده مقدار آلفای به دست آمده برابر  1/22بوده است.

تا در فواصل جلسات به تمرینات خود هیپنوتیزمی در منزل بپردازند.

خالصه طرح جلسات درمان مبتنی ذهنآگاهی (کابات زین،

این کار سبب حفظ و تداوم نتایج درمانی میشد .پس از آخرین

.)2101
فرمت درمانی زیر بر اساس ذهنآگاهی مبتنی نظریات شناختی

جلسه ،بیماران به مدت دو هفته تمرینات خود هیپنوتیزمی در منزل

رفتاری و پروتکل درمان مبتنی بر ذهنآگاهی کاهش استرس است

انجام دادند و سپس از هر دوگروه مجدداً مصاحبه بالینی و ارزیابی

(کابات زین :)2101 ،جلسه اول :معارفه ،ارتباط بین دیابت ،مدیریت

به عمل آمد.
يافتهها

دیابت ،عوارض هیجانی ،مدیتیشن اسکن بدن

آزمودنیهای پژوهش متشکل از  41مرد بودند .دامنه سنی

جلسه دوم :موانع (مثل بی قراری و پرسهزدن ذهن) و راه

آزمودنیها بین  61 – 41سال بود .تحصیالت آزمودنیها ،تعداد 02

حلهای برنامه ذهنآگاهی و مدیتیشن در حالت نشسته
جلسه سوم :تمرین دیدن و شنیدن ،انجام تمرین فضای تنفسی

نفر معادل  32درصد از شرکتکنندگان مقطع دیپلم و زیر دیپلم01 ،

جلسه چهارم :مدیتیشن نشسته همراه با توجه به تنفس ،مدیتیشن

نفر معادل  42درصد کارشناسی 6 ،نفر معادل  03درصد کارشناسی
ارشد و تعداد  3نفر معادل  6درصد آزمودنیها در مقطع دکتری

نشسته چهاربعدی
جلسه پنجم :سری دوم حرکات ذهنآگاه بدن

بودند .مقادیر باالی آلفای کرونباخ نشانگر اعتبار باالی پرسشنامه این

جلسه ششم :آشنایی تمرینی با عنوان" خلق ،فکر ،دیدگاههایی

پژوهش بود .جهت تحلیل آماری از تحلیل واریانس آمیخته استفاده
شد .در این فرضیه عامل گروه با سه سطح درمان ذهنآگاهی،

جداگانه"

هیپنوتراپی و کنترل و عامل زمان با سه سطح پیشآزمون ،پسآزمون

جلسه هفتم :مدیتیشن چهاربعدی و آگاهی نسب در لحظه به

و پیگیری مورد بررسی قرار گرفت .قبل از انجام تحلیل واریانس ،ابتدا

هشیاری

پیشفرضهای آن یعنی :نرمال بودن توزیع ،همگنی واریانسها و

جلسه هشتم :مدیتیشن چهاربعدی و بررسی تمام تکنیکهای

همگنی شیبهای خطی مورد بررسی قرار گرفت .برای آزمون نرمال

اجرا شده و جمعبندی دوره درمانی
خالصه طرح جلسات هیپنوتراپی (آالدین و آلیب های:)2101 ،

بودن توزیع ،از آزمون کولوموگراف  -اسمیرنوف استفاده شد.

در گروه آزمایش بیماران عالوه بر دارو درمانی یاد شده تحت 2

جدول  0نتایج این آزمون را برای متغیر تحقیق ،به نمایش میگذارد.

جلسه القای هیپنوتیزم با رویکرد شناختی به شرح زیر قرار گرفتند:

جدول .0آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع

جلسه اول :در جلسه اول بیماران تحت القای هیپنوتیزم با روش

نمرات در مرحله پسآزمون
متغیر

ثبوت چشمها و تلقینات کالمی قرار گرفتند ،و پس از القای خلسه
متوسط القائات کالمی در جهت تصویرسازی اصالح شناختهای

استرس ادراک شده

معیوب بیماران قرار گرفتند.

گروه

آماره

درجهآزادی

معنیداری

ذهنآگاهی

1/300

04

1/040

هیپنوتراپی

1/230

04

1/002

کنترل

1/023

04

1/110

جلسه دوم :در جلسه دوم بازسازی تصاویر مربوطه به موقعیت
با توجه به اینکه سطح معناداری بزرگتر از  1/11نرمال است ،می

های با خلق پایین و تغییر تصاویر همراه با القائات شناختی به سمت

توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات سه گروه طبیعی است.

تصاویری که حاوی خلق باال وهمراه با تغییر نگرشهای بیمار باشد.
جلسه سوم ،چهارم و پنجم :جلسه دوم تکرار میشود اما تصاویر
در موقعیتهای مختلف بازسازی گشت تا بیمار نحوه تغییر نگرش
090
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گروه از  p<1/10بزرگتر است لذا  Fمحاسبه شده از لحاظ آماری

جدول .2آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانسها در نمرات پسآزمون
متغیر

F

درجهآزادی 0

درجهآزادی 2

استرس ادراک شده

*1/220

2

42

معنادار نیست ،بنابراین چون تعامل معنادار نیست فرض همگنی
شیبهای رگرسیون ت یید میشود.
در مرحله پیشآزمون بین سه گروه تفاوت معنیداری وجود

جدول  2نشان دهنده معنی دار نبودن نتایج آزمون لوین است ،لذا

ندارد .در مرحله پسآزمون میانگین نمرات استرس ادراک شده

واریانسهای دو گروه برابر و متجانس هستند .از اینرو فرض همگنی

گروه درمان ذهنآگاهی و گروه هیپنوتراپی به طور معنیداری بیشتر

واریانسها برای این متغیر محقق شده است.

از گروه کنترل است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هر دو نوع

جدول .3مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون
منبع تغییرات
استرس ادراک شده

مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات

02304/00

1642/20

درمان در کاهش استرس ادراک شده در پسآزمون مؤثر بودهاند.

F

معناداری

همچنین در مرحله پیگیری نیز میانگین گروه ذهنآگاهی به شیوه

01/11

1/04

گروهی و گروه هیپنوتراپی به طور معنیداری بیشتر از گروه کنترل
است .میتوان نتیجه گرفت که این هر دو درمان به طور معنیداری

نتایج جدول  3نشان میدهد چون سطح معناداری تعامل بین دو

موجب کاهش استرس ادراک شده در مرحله پیگیری نیز میشوند.

جدول .4میانگین و انحراف استاندارد نمرات استرس ادراک شده به تفکیک گروه و زمان اندازهگیری
پیشآزمون

گروه

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

ذهنآگاهی

02/11

0/31

02/16

0/23

02/61

2/13

هیپنوتراپی

01/13

0/20

03/03

2/12

03/00

2/11

کنترل

02/06

2/10

06/12

2/41

01/21

2/12

کل

06/11

022

04/00

2/31

01/6

0/11

جدول . 1نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته به منظور ت ثیر گروه و زمان اندازه گیری بر نمرات استرس ادراک شده
منبع تغییرات بین آزمودنیها

ss

df

ms

F

معنیداری

Eta

توان آماری

گروه

4322/00

2

36/0100

00/12

1/110

1/32

1/10

خطا

01342/61

42

2114/06

-

-

-

-

زمان

4230/11

2

درون آزمودنیها
0121/42

11/31

1/110

1/12

0

زمان و گروه

02214/11

4

2112/02

30/01

1/110

1/41

0

خطا

3112/00

31

64/21

-

-

-

-

به منظور بررسی ت ثیر عامل گروه و عامل زمان بر نمرات استرس

سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری صرف نظر از گروه،

ادراک شده آزمون آنالیز واریانس آمیخته به اجرا درآمد .در این

تفاوت وجود دارد .همچنین اثر تعامل بین گروه و زمان نیز معنیدار

راستا هر دو درمان ذهنآگاهی و هیپنوتراپی بر کاهش نمرات استرس

است  .)P<1/110( ،F)2/31(= 30/01بنابراین میتوان نتیجه گرفت

ادراک شده در پسآزمون اثر معنیداری دارند .بنابرین طبق یافتههای

که اثر گروه با توجه به سطوح زمان اندازهگیری متفاوت است.

جدول فوق دو شیوه ذهنآگاهی و هیپنوتراپی بر نمرات استرس

همچنین با مالحظه مجذور اتا  1/32میتوان نتیجه گرفت که مداخله

ادراک شده در پسآزمون معنی دار است ،F)2/42(= 00/12

آزمایشی منجر به تغییراتی در گروه آزمایش شده که  1/01کل

( .)P<1/110همچنین ت ثیر عامل زمان بر نمرات استرس ادراک شده

تغییرات ناشی از عمل آزمایشی بوده است .پس درمان بر استرس

در مرحله پیگیری معنیدار است .)P<1/110( ،F)2/31(= 11/31

ادراک شده ت ثیر دارد .در ادامه به منظور بررسی نحوه تعامل بین

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین نمرات استرس ادراک شده در

گروه و زمان اندازهگیری بر نمرات استرس ادراک شده با ثابت نگه
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مقایسه قرار گرفت.

داشتن عامل زمان ،میانگین استرس ادراک شده گروهها در هر یک
از مراحل اندازهگیری با استفاده از آزمون تعقیبی بنفرونی مورد

جدول .6آزمون تعقیبی بنفرونی به منظور بررسی نحوه تعامل بین گروه و زمان اندازه
گیری بر نمرات استرس ادراک شده
مرحله
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

گروههای مورد مقایسه

F

معنیداری

ذهنآگاهی با هیپنوتراپی

22/00

1/110

ذهنآگاهی با گروه شاهد

00/00

1/110

هیپنوتراپی با گروه شاهد

21/01

1/110

ذهنآگاهی با هیپنوتراپی

1/36

1/123

ذهنآگاهی با گروه شاهد

01/14

1/110

هیپنوتراپی با گروه شاهد

1/63

1/110

ذهنآگاهی با هیپنوتراپی

03/26

1/20

ذهنآگاهی با گروه شاهد

06/23

1/110

هیپنوتراپی با گروه شاهد

03/46

1/110

نتایج جدول نشان میدهد که تفاوت میانگین پسآزمون با پیش

داشتند و به احتمال زیاد اکثر آنها مهارتهای سازگاری با استرس را

آزمون در مورد پیروی از درمان معنیدار است .بر طبق دادههای

کسب نمودهاند .بیماری دیابت میتواند یک منبع مهم استرس در این

جداول باال بین میانگینهای دو گروه آزمایشی و گروه کنترل در اثر

بیماران باشد ،این بیماری تغییرات زیادی در سبک زندگی بیماران

مداخله ،تفاوت معنادار آماری وجود دارد .لذا میتوان نتیجه گرفت

ایجاد کرده و رژیمهای غذایی خاصی را به آنها تحمیل مینماید.

گروهی که از ذهنآگاهی و هیپنوتراپی برخوردار بودند در مقایسه با

بنابراین مستلزم انجام به موقع آزمایشهای پزشکی فراوانی است و

گروهی که درمانی دریافت نکردند کاهش معناداری در میزان

بیماران بایستی مرتب قند خون خود را کنترل کنند؛ که همة اینها

استرس ادراک شده نشان دادند .پس فرضیه پژوهش ت یید شد.

فرآیندهای مشکل استرس زا محسوب میگردند منصوری ،شهدادی،

بحث و نتيجهگيری

عارفی و شهرکی واحد.)0311 ،

آزمون فرضیه اول «بین اثربخشی ذهنآگاهی و هیپنوتراپی بر

همچنین فعالیتهای شغلی نیز امکان افزایش استرس ادراک شده را

استرس ادراک شده بیماران دیابتیک نوع دوم تفاوت وجود دارد».

در این افراد باالتر میبرد ،با توجه به اینکه این افراد خود درگیر یک

نشان داد که هر نوع مداخله در مقایسه با گروه شاهد استرس ادراک

رشته از فعالیتها و مشارکتهای شغلی هستند و در محیطهای

شده بیماران را کاهش داد .یافتهای که اثربخشی این دو نوع درمان را

اجتماعی مختلف با افراد گوناگون در ارتباط هستند ،لذا ارتباطات

با توجه به تعامل دو عامل گروه و زمان نشان داده باشد در ایران به

اجتماعی بیشتری دارند لذا به شبکههای حمایتی بیشتری نیاز دارند که

ندرت یافت شد ،یافتههای این پژوهش با یافتههای گزارش شده در

همین مسئله بر سالمتروان آنها ت ثیرگذار است .سورویت و

تحقیقات محققین دیگر از جمله آقامحمدیان ،وشنبدی،)0314( ،

همکاران ( )2102در پژوهش خود نشان دادند که استرس دارای

باستانی ،محمدی یگانه ،رحمتی نژاد ( ،)0314مالک ،داداشزاده،

اثرات منفی بر سالمت به ویژه در بیماران دیابتی است و میتواند به

پورافکاری ،صف آیین ( ،)0311الستد ( ،)2111سورویت و همکاران

طور مستقیم با ت ثیر بر رژیم غذایی ،ورزش و سایر رفتارهای

( ،)2102کوماری ،هید ،مارموت ( ،)2104گروسمان ،تیفتالر ،گیلمر،

خودمدیریتی ،کنترل دیابت را مختل کند ،به طوری که سبک

رایز و کسپر ( ،)2106ورنیک و همکاران ( ،)2106کنت و همکاران،

زندگی و مدیریت استرس با کاهش چشمگیری در میزان قند خون

 ،2102کوکس و گوندر ،)2102 ،هم راستاست .استرس درک شده

همراه است .الستد ( )2111در پژوهش خود در مورد آمریکائیهای

میتواند با مشکالت و پیچیدگیهای مربوط به وضعیت جسمانی

ساموایی نشان داد که با افزایش استرسهای محیطی ،فرهنگی،

بیماران و مسائل خانوداگی باشد .اکثر بیماران دیابتی سن باالیی

خانوادگی و شخصی ،میزان قند خون نیز باال میرود .کماری و
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همکاران ( )2104در بررسی خود بر روی مردان ژاپنی دریافتند که

خود کمک میکند تا بر طبق ارزشهای زندگیاش عمل کند .در

استرس شغلی باال ،حمایت اجتماعی پایین و کار طوالنی مدت در

این راستا از طریق تقویت میزان آگاهی از تجارب درونی و پذیرفتن

افزایش بروز دیابت مؤثر است .مداخلههای درمانی با افزایش اعتماد

آنها و عدم قضاوت و واکنش نشان دادن نسبت به تجارب خود می

به نفس افراد ،همچنین افزایش ارتباطات اجتماعی میتواند باعث

پردازند و ارزشهای مهم زندگی خود را میشناسند و برعکس رفتار

کاهش استرس و اضطراب افراد در انجام امور شخصی و ایفای نقش

قبلی خود که اجتناب بوده است ،شروع به انجام رفتارهای ارزشمند

های اجتماعی و نهایتاً سالمتروانی مطلوبتر آنها شود .از طرفی

زندگی با وجود افکار ،احساسات و حسهای بدنی ناخوشایند کنند.

محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی و همچنین ناتوانی افراد در

حضور ذهن صحیح بدان معنا است که شخص آگاهی خود را از

استفاده از شیوههای مؤثر مقابله با عوامل استرسزا را میتواند دلیل

گذشته و آینده به حال حاضر معطوف کند .زمانی که فرد در حال

باال بودن استرس در برخی از افراد دانست .همچنین استرس ادراک

حاضر حضور داشته باشد ،واقعیت را با تمام جنبههای درونی و

شده بیتردید با پیروی درمانی ارتباط دارد چرا که تبعیت از رژیم

بیرونیاش میبیند و در مییابد که ذهن به دلیل قضاوت و تعبیر و

غذایی و توصیههای درمانی در کاهش استرس مؤثر است.

تفسیرهایی که انجام میدهد دائماً در حال نشخوار و گفتگوی درونی

طی هشت جلسه هیپنوتراپی بر بیماران دیابتیک ،استرس ادراک

است .وقتی فرد در مییابد که ذهن دائماً در حال تعبیر و تفسیر است

شده آنها کاهش یافته و باورهای آنها نسبت به خود تغییر کرد .چرا

قادر میشود با دقت بیشتری به افکار خود توجه کند و بدون بیزاری

که خطاهای ذهنی افراد در زمینه خود ،میتواند به وسیله هیپنوتراپی

یا قضاوت آنها را مورد بررسی قرار دهد و علت وجود آنها را دریابد.

شناختی اصالح شود و افکار آنها مثبت گردد .در واقع میتوان گفت

تمرین ذهنآگاهی این توانایی را به فرد میدهد که دریابد «افکار

رابطه بین رفتار و باور دوسویه است .باورهای غیر منطقی رفتاریهای

صرفاً افکار هستند» و زمانی که میفهمد افکارش ممکن است حقیقت

ناسازگارانه را در پی دارند .بنابراین با به دست آوردن بینش نسبت

نداشته باشند راحتتر میتواند آنها را رها کند و متعاقباً میزان استرس

به باورهای غیر واقع بینانه ،فرد ادراک و تفسیر خود درباره آنها را

ادراک شده را در این افراد تقلیل میدهد (موسوی ،مرادی ،پرهون و

تغییر داده و امکان اصالح رفتارهای استرسی را فراهم میسازد .این

صناعی.)0316،

یافتهها با یافتههای پژوهش یاپکو ( )2106همسو بوده که طی آن

نمونه تحقیق نیز در دسترس بود و با توجه به محدودیت زمانی،

آموزشهای هیپنوتراپی شناختی توانسته با اصالح خطاهای ادراکی

اگر زمان و شرایط بررسی و پیگیری در مدت زمانی طوالنیتر،

و غیر منطقی ،سطح سالمتروانی آنها را افزایش داده و سازگاری با

امکانپذیر باشد ،میتوان در مورد نتایج درمانی با قاطعیت و اطمینان

محیط و احساس رضایت آنها را از زندگی خود بهتر نماید.

بیشتری صحبت کرد .اما در این پژوهش به دلیل مشکالت اجرایی،

به عالوه ذهنآگاهی یک نوع حالت آگاهی است و یا به

مالی و محدودیت زمانی پایاننامه فرصت این کار فراهم نشد .در این

مفهومی عمیقتر یک نوع ورای هوشیاری که درمانگر با متدهای

راستا پیشنهاد میشود ،بستههای آموزشی در زمینه درمان ،متناسب با

خاصی به آن دسترسی پیدا میکند تا در پاالیش ،درمان و بسیاری

گروههای مختلف ،بر پایه آخرین متدهای علمی در جهت کاهش

موارد متنوع دیگر از آن استفاده کنند و به تکامل و پیشرفت بیماران

استرس ادراک شده ،تدوین شود .در پایان پیشنهاد متیشتود یتک

کمک کنند .بنابراین میتواند موجب کاهش استرس و به دنبال آن

برنامته اختصاصی از ستوی متخصصین ،برای بیماران دیابتی طراحی

افزایش سالمتروانی بیماران شود .افرادی که افکار آزاردهندهشان

شده و ادغام رستمی ایتن آمتوزش در برنامههای درمتانی  -مراقبتتی

را فقط بهعنوان یک فکر تجربه میکنند و از ماهیت ناکارآمد برنامه

دیابت ،مورد توجته صتاحبنظتران و نهتادهتای فعال در این زمینه

فعلیشان آگاهی دارند و به جای پاسخ به آن ،به انجام آنچه در

قرار گیرد .در جهت افزایش اعتبار و روایی پژوهش ،مطالعات مشابه

زندگی برایشان مهم و در راستای ارزشهایشان است میپردازند از

بر روی نمونه گستردهتر با گزینش تصادفی اجرا شود.

پریشانی کمتری برخوردارند .افراد برخوردار از ذهنآگاهی ،روابط
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