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زمینه خوشبینی ،امید به زندگی و خودمدیریتی هستند .در نتیجه ،هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مثبتنگری بر خوشبینی ،امید به زندگی و
خودمدیریتی دیابت در بیماران مبتال به دیابت بود.
روش :این مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههای آزمایش و کنترل بود .جامعه پژوهش بیماران مبتال باه دیابات و ع او
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دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت .ابزارهای پژوهش آزمون تجدیدنظرشده جهتگیری زندگی ،مقیاس امیاد باه زنادگی و
مقیاس خودمدیریتی دیابت بودند .دادهها با آزمونهای خیدو ،تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرمافزار  SPSS-22تحلیل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد که گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزماون از نظار هایک یاک از متغیرهاای خاوشبینای ،امیاد باه زنادگی و
خودمدیریتی دیابت تفاوت معناداری نداشتند ( ،)P<6/60اما در مرحله پسآزمون از نظر هر سه متغیر تفاوت معناداری داشاتند ( .)P>6/661نتاای
نشان داد که آموزش مثبتنگری باعث افزایش خوشبینی ،امید به زندگی و خودمدیریتی دیابت در بیماران مبتال به دیابت شد (.)P>6/661
نتيجهگيری :بر اساس نتای  ،درمانگران و متخصصان سالمت میتوانند از روش آموزش مثبتنگری برای بهبود ویژگیهاای روانشاناختی بیمااران
مبتال به دیابت بهویژه افزایش خوشبینی ،امید به زندگی و خودمدیریتی دیابت استفاده کنند.
کليد واژهها :دیابت شیرین ،خودراهبردی ،خوشبینی ،متوسط طول عمر ،مثبتنگری

مقدمه

خلق مثبت و نگرشی است که با انتظار وقوع رخادادهای خاوب و مثبات

دیابت شایعترین بیماری متابولیک جهان و علت بیش از چهار میلیون

همراه میباشد ( .)0افراد خوشبین باه علات اینالاه هادفهاای خاود را

مرگ در سال است؛ به طوری که  11تا  29درصد ایرانایهاای باا ی 96

دستیافتنی میپندارند و از راهبردهاای حال مسائله باه طاور مناسابی

سال دیابتی یا دچار اختالل عدم تحمل گلوکز هساتند و در آیناده دچاار

استفاده میکنند از خود تالش بیشتری نشان میدهند و بیشتر به نتای و

دیابت میشوند ( .)1دیابت یک بیمااری نااتوانکنناده ناشای از اخاتالل

پیامدهای مثبت دست مییابند ( .)7چنین افرادی بارخالف افاراد بادبین

متابولیسم کربوهیدرات ناشی از نقص ترشح یا عملالرد انسولین با عوارض

معمو دارای رضایت از زندگی بیشتر و مشالالت روانشناختی و تنشهای

و پیامدهای متعدد از جمله بیماریهای قلبیعروقی ،سالته ،بیمااریهاای

کمتری هستند و معتقدند که میتوانند رویدادهای تنشزا و مصیبتبار را

کلیوی و آسیب به سیستم عصبی است ( .)2بیماران مبتال به دیابت دارای

تحمل و پشت سر بگذارند ( .)9همچنین ،امیاد باه زنادگی یاک نیاروی

مشالالت فراوانی بهویژه در زمینه کاهش و افت خوشبینی ( ،)9امیاد باه

انگیزشی پویا است که به افراد توانایی پیگیری فعالیتهای روزانه و انگیزه

زندگی ( )1و خودمدیریتی دیابت ( )0هستند.

کافی برای آن را میدهد ( .)8این سازه نشاندهنده فرایندی است که طی

خوشبینی به عنوان یک ویژگی شخصیتی نسبتا پایدار نشااندهناده

آن فرد ضمن داشتن احساس موفقیات و انار ی اهاداف خاود را تعیاین،

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،گروه مشاوره ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 * .2نویسنده مسئول :استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایرانzahradb2000@yahoo.com ،
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بيماران مبتال به ديابت

تأثير آموزش مثبتنگري بر خوشبيني ،اميد به زندگي و خودمديريتي ديابت در بيماران مبتال به ديابت

راهالارها جهت دستیابی به اهداف انگیزه میدهاد ( .)1امیاد باه زنادگی

همالاران گزارش کردناد کاه پیاامهاای صاوتی مبتنای بار روانشناسای

بهعنوان یالی از منابع مقابلهای در سازگاری با مشالالت و حل چاالشهاا

مثبتنگر باعث افزایش خوشبینی بیماران مبتال به سندرم حااد کروناری

نقش مؤثری دارد ( .)16عالوه بر آن ،خودمدیریتی دیابت بخش مهمای از

پس از ترخیص شد؛ اما تأثیر معناداری بر امید آنان نداشت ( .)29عالوه بر

مدیریت بیماری دیابت با هدف بهینهسازی کنترل متابولیک ،پیشگیری از

آن ،نتای پژوهش بنیسی حاکی از تأثیر آموزش مثبتنگاری بار افازایش

عوارض حاد و مزمن و ارتقای سالمت و کیفیت زنادگی اسات ( .)11ایان

بهزیستی ذهنی ،فراهیجان مثبت و توانایی خودمدیریتی زنان سالمند بود

سازه نقش مؤثری در بهبود و کاهش عوارض بیماری دیابت دارد و نیازمند

( .)21در پژوهشی دیگر سوهانی و برقی ایرانی گزارش کردند کاه برناماه

انتخاب و تصمیمگیریهای آگاهانهای بارای دساتیابی موفقیاتآمیاز باه

توانبخشی روانی مبتنی بر آموزش مهارتهای مثبتنگری باعاث افازایش

کنترل دیابت میباشاد ( .)0خودمادیریتی دیابات شاامل تزریاق روزاناه

خودمراقبتی ،شادکامی و خودکارآمدی سالمندان دیابتی شد (.)20

انسولین ،مصرف داروها ،پایش قند خون ،مراقبت از پاها ،ورزش ،استراحت،

دیابت یک بیماری ناتوانکننده با شیوع با و در حال افزایش است که

تغذیه ،رعایت ر یم غذایی و انجام دستورالعملهای پزشک توساط بیماار

مبتالیان به آن با مشالالتی در زمینه کاهش خوشبینی ،امید به زندگی و

دیابتی است (.)12

خودمدیریتی دیابت مواجه هستند .پس باید به دنباال راهالارهاایی بارای

برای بهبود ویژگیهای روانشناختی مبتالیان باه دیابات روشهاای

کاهش مشالالت آنان بود که یالی از روشهایی که تأثیر آن کمتر بار روی

بسیاری از جمله آموزش مثبتنگری وجود دارد ( .)19این روش آموزشی

بیماران مبتال به دیابت بررسی شده ،روش آموزش مثبتنگری است .درباره

به دنبال رشد و شالوفایی استعدادها و ارتقای سالمت و کیفیت زنادگی از

تأثیر این روش بر روی دانشآموزان ،دانشجویان و برخی بیماران از جملاه

طریق ایجاد انگیازه ،داشاتن نگااهی مثبات ،شاناخت و ارزیاابی خاود و

مبتالیان به افسردگی و سرطان پاژوهشهاایی انجاام شاده ،اماا یالای از

بهکارگیری تواناییها است ( .)11آماوزش مثباتنگاری از طریاق بهباود

خألهااای عاادم بررساای تااأثیر آن باار خااوشبیناای ،امیااد بااه زناادگی و

هیجانها ،افالار و رفتارهای مثبت و ارضای نیازهای اساسی روانشاناختی

خودمدیریتی مبتالیان به دیابت است .هر چند که تأثیر آن بر خودمراقبتی

خودمختاری ،ارتباط ،عشق و تعلقخاطر باعث افزایش شاادکامی ،امیاد و

سالمندان دیابتی انجام شده اما هام خودمادیریتی متغیاری جاامعتار از

بهزیستی روانشناختی میشاود ( .)19پاس ایان روش باه افاراد کماک

خودمراقبتی است و هم میانسا ن دیابتی باا ساالمندان دیاابتی متفااوت

میکند تا توانمندیها و شایستگیهای خود را بشناسند و پرورش دهند تا

هستند .در نتیجه ،ویژگی منحصر به فرد این پژوهش بررسی تأثیر آموزش

به سالمت و شادکامی دست یابند ( .)10پژوهشهای اندکی درباره تاأثیر

مثبتنگری بر روی خوشبینی ،امید به زندگی و خودمدیریتی دیابات در

آموزش مثبتنگری بر خوشبینی ،امید به زندگی و خودمادیریتی دیابات

میانسا ن مبتال به دیابت است .نالته حائز اهمیت دیگر ایناله درباره تاأثیر

انجام شده است .برای مثال نتاای پاژوهش جعفرطباطباایی و همالااران

این روش آموزشی بر امید یا امید به زندگی تفاوتهاایی وجاود دارد و باا

حاکی از تأثیر آموزش مثبتنگری بر افزایش خوشبینی و کاهش اضطراب

ایناله بیشتر پژوهشها حاکی از تاأثیر آن بار افازایش امیاد هساتند؛ اماا

دانشجویان بود ( .)10فرنام و مددیزاده ضمن پژوهشای باه ایان نتیجاه

پژوهش حدادزاده و همالاران ( )29حاکی از عدم تاأثیر معناادار آن باود.

رسیدند که آموزش مثبتنگری باعث افازایش حالاتهاای روانشاناختی

پس ،با توجه به شیوع با ی بیماری دیابت ،تاأثیر آماوزش مثباتنگاری،

مثبت از جمله خوشبینی ،هدفمندی ،شادکامی ،امید و رضایت از زندگی

پژوهشهای اندک درباره تأثیر آموزش مثبتنگری بر خوشبینی و امید به

دانشآماوزان شاد ( .)17در پژوهشای دیگار  Malouff & Schutteگازارش

زندگی مبتالیان به دیابت ،عدم پژوهش درباره تأثیر آن بار خودمادیریتی

کردند که مداخالت روانشناختی از جملاه آماوزش مثباتنگاری باعاث

دیابت و تفاوت در نتای پژوهشهای قبلی ،هدف این پژوهش تعیین تأثیر

افزایش خوشبینی شد ( .)18همچنین ،نتای پژوهش اسالندری پیلهرود و

آموزش مثبتنگری بر خوشبینی ،امید به زندگی و خودمدیریتی دیابت در

همالاران نشان داد که مهارتهای مثبتاندیشی باعث افزایش عزتنفس و

بیماران مبتال به دیابت بود.

امید به زنادگی نوجواناان شاد ( .)11پاورفر عماران و رضاازاده ضامن
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رواندرمانی مثباتنگار باعاث افازایش

مواد و روشها

شادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی شد ( .)26در پژوهشی دیگار

این مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههای

 Taghvaienia & Alamdariگزارش کردند که رواندرمانی مثباتنگار باعاث

آزمایش و کنترل بود .جامعه پاژوهش بیمااران مباتال باه دیابات و ع او

افزایش بهزیستی روانشناختی ،شادکامی و امید به زنادگی بازنشساتگان

انجمن دیابت شهر اهواز در سال  1911بودناد .حجام نموناه بار اسااس

مبتالیان به افسردگی شد ( Teodorczuk .)21و همالاران ضمن پژوهشی به

پژوهش حدادزاده و همالاران ( )29و با مقادیر ( =1/81انحاراف معیاار)،

این نتیجه رسیدند که مداخله روانشناسی مثبتنگر باعث افزایش امید به

( d=1/71اختالف میانگین)( Power=6/16 ،توان آزمون) و ( α=6/60آلفاا)،
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راهالارهایی برای رسیدن به آنها شناسایی یا خلق و به خود بارای اجارای

زندگی و بهزیستی کودکان و نوجوانان شاد ( .)22در مقابال ،حادادزاده و

زينب حيدري آلکثيري ،زهرا دشتبزرگي

جدول  -1هدف ،محتوی و تکليف آموزش مثبتنگری به تفکيک جلسات
جلسات

هدف

تکليف

محتوی

شيوه آموزشی

دوم

بررسی عوامل موثر بر
زندگی سالم

بررسی و تشریح عوامل موثر بر زندگی سالم (عوامل جسمانی ،روانی،
اجتماعی و معنوی) ،خودمدیریتی ،احترام به خود و حرمت خود

یادداشت نقاط قوت خاود از دیاد
دیگران

سااخنرانی ،پرسااش و پاسا و
بحث گروهی

سوم

بازسازی شناختی

جایگزینی افالار منطقای باه جاای افالاار غیرمنطقای یاا بازساازی
شناختی ،بحث گروهی و ارائه فعالیتهای تالمیلی

جایگزینی افالار منطقی مثبت باه
جای افالار غیرمنطقی و منفی

سااخنرانی ،بحااث گروهاای و
تمرین مهارتها

چهارم

مثبتنگری

مثبتنگاری و کشاو ویژگایهاای مثبات ،بحاث گروهای و ارائاه
فعالیتهای تالمیلی

ثبت تجارب شیرین خود در هفته
اخیر

سااخنرانی ،بحااث و تماارین
مهارتها

پنجم

افاااازایش افالااااار و
خودگوییهای مثبت

تمرکز بر نقاط قوت خود و آگااهی از نالاات مثبات دیگاران ،بیاان
حداقل پن تجربه مثبت و صحبت و بحث گروهی درباره آنها

شناسایی و یادداشت حاداقل ساه
فالر منفی خود و سه فالار مثبات
مت اد با آنها

سااخنرانی ،پرسااش و پاساا ،
بحااث و تماارین مهااارتهااای
خودگویی مثبت

ششم

بازخوردهای مثبت

ارائه بازخوردهای مثبت به افراد با توجه به فعالیتهای انجام شده در جلسه
پنجم ،بیان نالات مثبتی که شرکتکنندگان در دیگار شارکتکننادگان
یافتند و دادن فهرست ویژگیهای مثبت هر فرد به خودش

افزودن توانایی هایی ایجادشاده در
طول هفته به لیست قبلی خود

پرسش و پاس  ،بحث و تمرین
مهارتهای ارائه بازخورد مثبت

هفتم

بیااان اهمیاات نساابی
نقاط قوت

بیان اهمیت نسبی نقاط قوت بهترتیب اولویت آنها ،بیان نقاط قابال
اتالایی که در این تجارب خوشایند از آنهاا اساتفاده کردناد و ارائاه
شواهد درباره ارزشمند و معتبر بودن آنها

یادداشت هر ویژگای مثبتای کاه
درباره خود میدانند (با ذکر دلیل)

سااخنرانی ،پرسااش و پاسا و
بحث گروهی

هشتم

بیاااان احساساااات و
جمعبندی

ماارور جلسااات و دریافاات بازخوردهااا ،تماارین توانااایی اعتقاااد بااه
توانمندیهای خود ،بحث اختتامیه و تقدیر و تشالر از شرکتکنندگان

تمرین مهارتهای یادگرفتاهشاده
در زندگی واقعی

سخنرانی ،پرسش و پاس  ،بحاث
گروهی و تمرین مهارتها

برای هر گروه  29/01محاسبه که برای اطمینان از آن و با توجه به شیوع

اطمینانخاطر داده شد و سپس رضایتنامه شرکت در پاژوهش توساط

با ی بیماری دیابت ،حجم نمونه برای هر گروه  96نفر لحاظ شد.

آنان ام ا شد .سپس نمونه ها به روش تصادفی به کمک قرعهکشای باه
دو گروه  96نفری تقسیم و یالی از گاروههاا باهعناوان گاروه آزماایش
(آموزش مثبت نگری) و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفتاه
شد .گروه آزمایش  8جلسه  16دقیقهای با روش مثباتنگاری آماوزش

در نتیجه ،نمونه پژوهش  06نفر بودند که پس از بررسی مالکهای

دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قارار گرفات .زم باه

ورود به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی

ذکر است که گروه های آزمایش و کنترل باه ابزارهاای پاژوهش یعنای

با کمک قرعهکشی در دو گروه مساوی جایگزین شدند .دلیل استفاده از

آزمون تجدیدنظرشده جهت گیری زندگی ،مقیااس امیاد باه زنادگی و

روش نمونه گیری غیرتصاادفی هدفمناد ایان باود کاه متقاعاد کاردن

مقیاس خودمدیریتی دیابت در مراحل پایش آزماون (پان روز قبال از

مبتالیان به دیابت برای شرکت در پژوهش به دلیل بیان مشالالت زیااد

اولین جلسه آموزش به گاروه آزماایش) و پاسآزماون (دو روز پاس از

کاری و زندگی بسیار دشوار بود .ماالک هاای ورود باه مطالعاه شاامل:

آخرین جلسه آموزش به گروه آزمایش) پاس دادند .آموزش مثبتنگری

حداقل تحصیالت سایالل ،سان  11-06ساال ،عادم اعتیااد و مصارف

توسااط یااک متخصااص روانشناساای سااالمت دارای ماادرک آمااوزش

داروهای روان پزشالی ،عدم دریافت خدمات روانشاناختی در ساه مااه

مثبتنگری در یالی از کلینیکهای خدمات روانشناختی شهر اهواز باه

گذشته و عدم سابقه دریافت آموزش مثبتنگری و مالکهای خارو از

صورت گروهی و با روش های سخنرانی ،پرسش و پاس  ،بحث گروهی و

مطالعااه شااامل :انصااراف از شاارکت در پااژوهش ،همالاااری نالااردن در

تمرین عملی مهارت ها انجام شد .پروتالل آموزش مثبات نگاری توساط

جلسات ،عدم انجام تالالیو خانگی و غیبت دو جلسه و بیشتر از آن بود.

Seligman

و همالاران طراحی و توسط صیادی سرینی و همالاران ماورد

برای انجام این پژوهش پس از هماهنگی با مسئو ن انجمن دیابت شهر

استفاده و تایید قرار گرفت ( )20کاه هادف ،محتاوی و تاللیاو آن باه

اهواز و بررسی مالک های ورود به مطالعه تعداد  06نفر از بیماران مبتال

تفالیک جلسات در جدول  1ارائه شد.

به دیابت به عنوان نمونه انتخاب و پس از دریافت کد اخالق از دانشاگاه

دادهها باا فارم اطالعاات جمعیاتشاناختی شاامل جنسایت ،سان،

آزاد اسالمی واحاد اهاواز باا شناساه  IR.IAU.AHVAZ.REC.1399.285و

تحصیالت و نوع دیابات و آزماون تجدیدنظرشاده جهاتگیاری زنادگی،

بیان اهمیت و ضرورت پژوهش به آناان دربااره رعایات نالاات اخالقای

مقیاس امید به زندگی و مقیاس خودمدیریتی دیابت جمعآوری شدند.
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اول

ایجاد ارتباط اولیه

ایجاد ارتبا ط اولیاه ،معارفاه و مصااحبه ،بیاان قاوانین جلساات ،بیاان
اهداف ،بحث کلی در مورد خوشبینی ،امید به زندگی و مثبتاندیشای
با هدف ایجاد آمادگی ذهنی برای تقویت تفالر سالم و مثبت

یاداشت نقاط قوت خود

سااخنرانی و بحااث گروهاای
دوستانه

تأثير آموزش مثبتنگري بر خوشبيني ،اميد به زندگي و خودمديريتي ديابت در بيماران مبتال به ديابت

جدول  -2نتایج آزمون خیدو برای مقایسه اطالعات جمعيتشناختی گروهها
متغيرها

سطوح

جنسیت

زن

سن (سال)

نوع دیابت

کنترل

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

17

00/07

18

06/66

مرد

19

19/99

12

16/66

11-10

11

90/07

16

99/99

10-06

8

20/07

1

96/66

01-00

7

29/99

7

29/99

00-06

1

19/99

1

19/99

سیالل

11

10/07

16

99/99

دیپلم

7

29/99

8

20/07

کاردانی

0

10/07

1

96/66

کارشناسی

1

19/99

9

16/66

دیابت I

7

29/99

0

10/07

دیابت II

29

70/07

20

89/99

1/11

6/006

6/16

6/111

2/61

6/11

6/008

6/011

آزمون تجدیدنظرشده جهتگيری زندگی ):(Life Orientation Revised Test

 Linو همالاران روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن

این آزمون را  Scheierو همالاران برای اندازهگیری خلق خوشبینی باا 16

را با روش آلفای کرونبااخ  6/11گازارش کردناد ( .)91در ایاران ،طال و

گویه ( 1گویه انحرافی و  9گویه  7 ،9و  1بهصورت معالوس نمارهگاذاری

همالاران پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  6/11گزارش کردناد (.)92

میشوند) ساختند .گویههای این ابزار با اساتفاده از طیاو پان درجاهای

در پژوهش حاضر مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ  6/16محاسبه شد.

لیالرت از (=6کامالً مخالفم تا =1کامالً موافقم) نمرهگاذاری و نماره آن باا

دادهها پس از جمعآوری با آزمونهای خیدو ،تی مساتقل و تحلیال

مجموع نمره گویهها محاسبه ،لذا دامنه نمرات بین  6تا  21و نمره باا تر

کوواریانس چندمتغیری در نرمافازار  SPSS-22در ساطح معنااداری 6/60

نشاندهنده خوشبینی بیشتر است Scheier .و همالاران روایای ابازار را باا

تحلیل شدند.

فرم اولیه  6/71و پایایی آن را با روشهای آلفای کرونباخ  6/70و بازآزمایی
چهار هفتهای  6/71گزارش کردند ( .)27در ایران ،صفرزاده پایایی ابزار را
با روش آلفای کرونباخ  6/81گزارش کردند ( .)28در پژوهش حاضر مقدار

یافتهها
ریزشی در نمونههای هیک یک از دو گروه اتفاق نیفتاد و تحلیلها برای

پایایی با روش آلفای کرونباخ  6/88محاسبه شد.

دو گروه  96نفری انجام شد؛ به طوری که میانگین سانی گاروه آزماایش

مقياس اميد به زندگی ) :(Life Expectancy Scaleاین مقیاس را  Snyderو

 18/00±1/29و گروه کنترل  18/89±9/80سال بود .هماانطاور کاه در

همالاران با  12گویه ( 1گویاه  0 ،0 ،1و  16انحرافای هساتند) سااختند.

جدول  2مشاهده میشود ،طبق نتای آزمون خیدو گروههای آزماایش و

گویههای این ابزار با استفاده از طیو چهار درجهای لیالارت از (=1کاامالً

کنترل از نظر جنسیت ،سن ،تحصایالت و ناوع دیابات تفااوت معنااداری

غلط تا =1کامالً درست) نمرهگذاری و نمره آن با مجماوع نماره گویاههاا

ندارند (.)P<6/60

محاسبه ،لذا دامنه نمرات بین  8تا  92و نمره با تر نشاندهنده امیاد باه

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،طبق نتاای آزماون تای

زندگی بیشتر است Snyder .و همالاران روایی واگرای ابزار را با پرسشانامه

مستقل گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون از نظر هیک یک

افسردگی بک  -6/11و پایایی آن را با روشهای آلفاای کرونبااخ  6/76و

از متغیرهای خوشبینی ،امید به زنادگی و خودمادیریتی دیابات تفااوت

بازآزمایی  6/71گزارش کردند ( .)21در ایران ،شیرکوند و همالاران پایایی

معناداری ندارند ( ،)P<6/60اما در مرحله پسآزمون از نظر هر سه متغیر

ابزار را با روش آلفای کرونباخ  6/80گزارش کردند ( .)96در پژوهش حاضر

مذکور تفاوت معناداری دارند (.)P>6/60

مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ  6/88محاسبه شد.

مفروضه های تحلیل کوواریاانس چنادمتغیری نشاان داد کاه فارض

مقياس خودمدیریتی دیابت ) :(Diabetes Self-Management Scaleایان

نرمالبودن براساس آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف و شاپیرو -ویلاک

مقیاس را  Linو همالاران با  90گویه ساختند .گویههای این ابزار با استفاده

به دلیل مقادار معنااداری کمتار از  ،6/60فارض همگنای مااتریسهاای

از طیو پن درجهای لیالرت از (=1کاامالً مخاالفم تاا =1کاامالً ماوافقم)

واریانس -کوواریانس بر اساس آزمون  Mباکس به دلیل مقادار معنااداری

نمرهگذاری و نمره آن با مجموع نمره گویهها محاسبه؛ لاذا دامناه نمارات

کمتر از  6/60و فرض همگنی واریانسها بر اساس آزمون لوین باه دلیال

بین  90تا  116و نمره با تر نشاندهنده خودمدیریتی دیابت بیشتر است.

مقدار معناداری کمتر از  6/60تایید شدند .در نتیجه ،شارایط اساتفاده از
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تحصیالت

آموزش مثبتنگری

آماره

معناداری

زينب حيدري آلکثيري ،زهرا دشتبزرگي

جدول  -3نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه خوشبينی ،اميد به زندگی و خودمدیریتی دیابتی گروهها در مراحل ارزیابی
متغيرها

مراحل

خوشبینی

خودمدیریتی دیابت

کنترل

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

پیشآزمون

16/86

2/11

11/69

2/17

6/97

6/719

پسآزمون

19/20

2/28

16/10

2/18

9/17

6/661

پیشآزمون

11/16

2/02

11/89

2/18

6/06

6/010

پسآزمون

18/16

2/27

11/09

2/09

0/10

6/661

پیشآزمون

01/10

1/11

08/10

16/69

6/06

6/010

پسآزمون

86/96

16/07

07/86

16/11

1/07

6/661

تحلیل کوواریانس چندمتغیری وجود دارد .همانطور که در جدول  1مشااهده

افراد تشویق میشوند تا تجربههای مثبات و خاوب را بازشناسای کنناد و

میشود ،طبق نتای آزمون میدا ویلالز از مجموعه آزماونهاای چنادمتغیری

نقش آنها را در افزایش و ارتقای احترام به خود و حرمت نفس کشو کنند.

حاکی از آن است که بین گروههای آزمایش و کنترل حاداقل از نظار یالای از

عالوه بر آن ،افراد با آموزش مثبتنگری یادمیگیرند که در برابر مشالالت

متغیرهای خوشبینی ،امید به زندگی و خودمدیریتی دیابت در بیماران مباتال

و چالش هاا تسالیم نشاوند و هماواره باا تاالش و پشاتالار و اساتفاده از

به دیابت تفاوت معناداری وجود دارد ( .)F = 261/10 ، P < 6/661همانطاور

راهالارهای مناسب بر آنها فائق آیند .همچناین ،افاراد باا تفالار مثبات از

کااه در جاادول  1مشاااهده ماایشااود ،طبااق نتااای تحلیاال کوواریااانس

زندگی و کار خود لذت بیشتری میبرند ،معمو سالمتر هساتند و رواباط

چندمتغیری بین گاروه هاای آزماایش و کنتارل از نظار هار ساه متغیار

مناساابی بااا دیگااران برقاارار ماایکننااد .چنااین افاارادی نگاااه مثباات و

خوش بینی ،امید به زندگی و خودمدیریتی دیابات در بیمااران مباتال باه

خوشبینانهای به زندگی دارند و به جای ایناله افسوس گذشته را بخورند با

دیابت تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P < 6/661با توجاه باه مجاذور اتاا

رضایت به آن مینگرند و به جای شک و تردید درباره زنادگی ،باا شاور و

میتوان گفت که  77درصد تغییرات خوشبینی 81 ،درصد تغییرات امید

شعو به آنها مینگرند .بنابراین ،آموزش مثبتنگری به افراد کمک میکند

به زندگی و  71درصد تغییرات خودمدیریتی دیابت ناشی از متغیر مستقل

تا با تمرکز بر قابلیتها و جنبههای مثبت خود ،درک واقعبینانه و مثبتی از

یعنی آموزش مثبتنگری است و با توجه جدول میانگینها میتوان گفات

کارآمدی خود داشته باشند و این آموزشها میتواند از طریق شناساایی و

که آموزش مثبتنگری باعث افزایش هر سه متغیر خوشبینای ،امیاد باه

افزایش رفتارها و تجربههای مثبت باعث افزایش خوشبینی شود.

زندگی و خودمدیریتی دیابت در بیماران مبتال به دیابت شده است.

نتای دیگر پژوهش حاضر نشان داد که آماوزش مثباتنگاری باعاث
افزایش امید به زندگی در بیماران مبتال به دیابت شد .این نتای باا نتاای

بحث

پاژوهشهااای اسااالندری پیلااهرود و همالااران مبناای باار تااأثیر آمااوزش

نتای این پژوهش حاکی از آن بود کاه آماوزش مثباتنگاری باعاث

مثبتنگری بر امید به زندگی نوجوانان ( ،)11پاورفر عماران و رضاازاده

افزایش خوشبینی ،امید به زندگی خودمدیریتی دیابت در بیماران مباتال

مبنی بر تأثیر آموزش مثبتنگری بر امید به زندگی بیماران سرطانی (،)26

به دیابت شد.

 Taghvaienia & Alamdariمبنی بر تأثیر آموزش مثبتنگاری بار امیاد باه

نتای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مثبتنگری باعاث افازایش

زندگی بازنشستگان مباتال باه افساردگی ( )21و  Teodorczukو همالااران

خوشبینی در بیماران مبتال به دیابت شد .این نتای با نتای پژوهشهاای

مبنی بر تأثیر آموزش مثبتنگری بر امید به زندگی کودکاان و نوجواناان

جعفرطباطبایی و همالاران مبنی بر تأثیر آموزش مثبتنگری بر خوشبینی

( )22همسو و با نتای پژوهش حدادزاده و همالاران مبنی بار عادم تاأثیر

دانشجویان ( ،)10فرنام و مددیزاده مبنی بر تأثیر آموزش مثبتنگری بار

آموزش مثبتنگری بر امید بیماران مبتال به ساندرم حااد کروناری ()29

خوشبینی دانشآموزان ( Malouff & Schutte ،)17مبنی بر تاأثیر آماوزش

ناهمسو بود .در تفسیر ناهمسویی نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پاژوهش

مثبتنگری بر خوشبینی دانشجویان ( )18و حدادزاده و همالاران مبنی بر

حدادزاده و همالاران مبنی بر عدم تاأثیر آماوزش مثباتنگاری بار امیاد

تأثیر آموزش مثبتنگری بر خوشبینی بیمااران مباتال باه ساندرم حااد

بیماران مبتال به سندرم حاد کرونری ( )29میتاوان باه تفااوت در شایوه

کرونااری ( )29همسااو بااود .در تفساایر ایاان نتااای باار مبنااای پااژوهش

آموزش اشاره کرد .پژوهش حاضر به صورت ح وری و گروهی اقادام باه

جعفرطباطبایی و همالاران ( )10میتوان گفت که در آموزش مثبتنگری

آموزش مثبتنگری کرد؛ اما آنها به صورت غیرح وری و انفرادی از طریق

881

Downloaded from ijhp.ir at 18:32 +0330 on Saturday September 25th 2021

امید به زندگی

آموزش مثبتنگری

آماره t

معناداری

تأثير آموزش مثبتنگري بر خوشبيني ،اميد به زندگي و خودمديريتي ديابت در بيماران مبتال به ديابت

جدول  -4نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيری در بيماران مبتال به دیابت

متغيرها

منبع اثر

ميانگين مجذورات

مقدار F

معناداری

مجذور اتا

توان آزمون

خوشبینی

پیشآزمون

202/81

010/86

6/661

6/16

1/666

بینگروهی

12/12

112/29

6/661

6/77

1/666

خطا

6/18

خودمدیریتی دیابت

بینگروهی

210/00

288/70

6/661

6/81

1/666

خطا

6/70

پیشآزمون

0199/81

017/11

6/661

6/11

1/666

بینگروهی

1818/18

211/80

6/661

6/71

1/666

خطا

8/08

پیامهای صوتی اقدام به آموزش روانشناسی مثبتنگر کردند .از آنجایی کاه

منفعل بپذیرند .همچنین ،این شیوه افراد را قادر میساازد تاا ارتبااط میاان

آموزشهای ح وری و گروهی در مقایسه باا آماوزشهاای غیرح اوری و

افالار ،احساسها و رفتارهای خود را درک کنند که این عوامل مایتوانناد از

انفرادی باعث میشود که بیماران (مبتالیان باه دیابات) افاراد دیگار را کاه

طریق افزایش سالمت و کیفیت زندگی باعث ارتقای امید به زندگی شوند.

شرایط آنان و حتی بدتر دارند را ببینناد و باه زنادگی امیادوارتر شاوند .در

نتای دیگر پژوهش حاضر نشان داد که آماوزش مثباتنگاری باعاث

نتیجه ،منطقی است که نتای این پژوهش برخالف پژوهش آناان حااکی از

افزایش خودمدیریتی دیابت در بیماران مبتال به دیابت شد .این نتاای باا

تأثیر آموزش مثبتنگری بر افزایش امید به زندگی در بیماران مبتال به دیابت

نتاای پاژوهشهااای بنیسای مبناای بار تااأثیر آماوزش مثبااتنگاری باار

باشد .در تفسیر این نتای بر مبنای پاژوهش )21( Taghvaienia & Alamdari

خودمدیریتی زنان سالمند ( )21و سوهانی و برقی ایرانی مبنای بار تاأثیر

میتوان گفت که آموزش مثبتنگری با تاکید بر نقاط قاوت و پارورش آنهاا

آموزش مثبت نگری بر خودمراقبتی سالمندان دیابتی ( )20همسو بود .در

نقش مؤثری در افزایش امید به زندگی دارد .در دیدگاه روانشاناختی نحاوه

تفسیر این نتای بر مبنای پژوهش سوهانی و برقی ایرانی ( )20مایتاوان

تجربه درد و شادی از شیوه تفالر ،باور و اندیشه ما نشأت میگیرد و هر چاه

گفت که آموزش مثبتنگری باعث تقویت تواناییها و شایستگیهای فرد و

افراد بزرگتر ،سالمتر و زیباتر فالر کنناد ،زنادگی گساتردهتار ،عمیاقتار و

بهبود ویژگیهایی مانند امید ،شادکامی ،پشتالار و انگیزش درونی میشود.

لذتبخشتری خواهند داشت و این شیوه تفالر و زندگی بر کیفیت زندگی و

از آنجایی که این شیوه آموزشی بر روی انگیزش افراد تأثیر میگذارد سبب

انتظار از آینده تأثیر میگذارد .در نتیجه ،آموزش مثبتنگاری باا تاکیاد بار

فعالتر شدن فرد و افزایش تالش آنها جهت بهبود وضعیت سالمتی خاود

توانمندیها و پرورش استعدادها میتواناد در بهباود عازتنفاس و افازایش

میشود .در نتیجه ،آموزش مثبتنگری از طریق اتخاذ موضعی فعال نسبت

احساسها ،هیجانها و تفالرهاای مثبات ماوثر باشاد .افازایش شاادمانی از

به زندگی ،افزایش انگیزه و هدفمندی در زندگی باعث بهبود خودمدیریتی

عواملی هستند که نشاندهنده سالمت و کیفیت زندگی هستند و از آنجایی

دیابت در مبتالیان به دیابت میشود .همچنین ،بر مبنای پژوهش بنیسای

که آموزش مثبتنگری بار افازایش شاادمانی و شادزیساتن ،اصاالح افالاار،

( )21می توان گفت که بیماران مبتال به دیابت به د یل مختلو از جملاه

استفاده از نقاط قوت و توانمندیهاا تاکیاد مایکناد و چناین مفااهیمی را

نگرشها و احساسهای منفی نسبت به تواناییهای خود برای انجام موفق

آموزش میدهد .بنابراین ،آموزش مثبتنگری میتواند از طریاق فراینادهای

تالالیو نسبت به خود تردید دارند و در آموزش مثبتنگاری تمارینهاای

توضیح داده شده باعث افزایش امید به زندگی در بیماران مباتال باه دیابات

مثبت از جمله خوشبینی و امیدواری میتواند این احساسها و نگرشهای

شود .تبیین دیگر بر مبنای پژوهش اسالندری پیلهرود و همالاران ( )11ایناله

منفی را تعدیل سازد و باعث بهبود توانمندیها ،احساسها ،هیجاانهاا و

آموزش مثبتنگری با تقویت خودآگاهی و افزایش توانایی مدیریت اساترس

افالار مثبت میشاود؛ لاذا بیمااران مباتال باه دیابات باا شاناخت دقیاق

میتواند به کاهش ناامیدی و افزایش امید به زندگی منجر شاود .چاون ایان

توانمندیهای خود میتوانند توانایی زم را برای برنامهریازی و مادیریت

شیوه به افراد میآموزد تا در جهان موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را

فعالیتهای خود بدست آورند .در نتیجه ،آموزش مثبتنگری توانست نقش

به طور شخصی شالل دهند ،نه ایناله هر آنچه بر سرشان میآید به گوناهای

مؤثری در افزایش خودمدیریتی دیابت در مبتالیان به دیابت ایفا کند.
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امید به زندگی

پیشآزمون

200/00

912/67

6/661

6/80

1/666
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 زهرا دشتبزرگي،زينب حيدري آلکثيري

، تفالر مثبات، امید به زندگی، خوش بینی،محتواهایی مانند مثبتاندیشی

هر پژوهشی در هنگام اجرا باا محادودیتهاای مواجاه باوده و ایان

 جاایگزینی افالاار منطقای و، احترام به خاود، خودمدیریتی،زندگی سالم

پژوهش نیز مستثنی نبوده است و از محدودیتهاای مهام مایتاوان باه

 تمرکاز بار، شناخت ویژگیهای مثبات،مثبت با افالار غیرمنطقی و منفی

استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمناد باه دلیال دشاواری در

نقاط قوت و خودآگاهی مایتواناد نقاش ماؤثری در بهباود ویژگایهاای

متقاعد کردن مبتالیاان باه دیابات بارای شارکت در پاژوهش باه دلیال

 امید به زنادگی و خودمادیریتی،روانشناختی از جمله ارتقای خوشبینی

 عاادم پیگیااری نتااای در بلندماادت و،مشااالالت زیاااد کاااری و زناادگی

 برنامهریزی برای اساتفاده از روش آماوزش، در نتیجه.دیابت داشته باشد

محدودشدن جامعه پژوهش به بیماران مبتال به دیابت ع و انجمن دیابت

مثبتنگری توسط درمانگران و متخصصان سالمت برای بهبود ویژگیهای

 بار اسااس محادودیتهاا اساتفاده از روشهاای.شهر اهواز اشااره کارد

روانشناختی بیماران مبتال به دیابت ضروری است و آناان باا اساتفاده از

 استفاده از مراحل پیگیری برای بررسای تادام تاأثیر،نمونهگیری تصادفی

روش آموزش مثبتنگری میتوانناد ویژگایهاای روانشاناختی باهویاژه

آموزش مثبتنگری و انجام این پژوهش بر روی مبتالیان به دیابات ساایر

. امید به زندگی و خودمدیریتی دیابت را بهبود بخشند،خوشبینی

 باهعناوان آخارین.شهرها و حتی به تفالیک جنسیت پیشنهاد مایشاود
پیشنهاد میتوان به مقایسه تأثیر آموزش مثبتنگری با روشهای آموزشی

قدردانی و تشکر

 آموزش،برگرفته از مو سوم رواندرمانی از جمله آموزش پذیرش و تعهد

نویسندگان از مسئو ن انجمن دیابت شهر اهواز به دلیل همالاری باا

.شفقتورزی و غیره اشاره کرد

پژوهشگران و شرکتکنندگان در پاژوهش باه دلیال مشاارکت فعاال در

نتيجهگيری

.پژوهش تشالر میکنند

،نتای نشاندهنده تأثیر آموزش مثبتنگری بر افازایش خاوشبینای

تضاد منافع
.در مقاله حاضر هیک ت اد منافعی وجود ندارد

.امید به زندگی و خودمدیریتی دیابت در بیمااران مباتال باه دیابات باود
 آموزش مثبتنگری به دلیل غناای محتاوایی از طریاق آماوزش،بنابراین

Original

The Effect of Positivistic Education on Optimism, Life Expectancy
and Self-Management in Patients with Diabetes
Zeynab Heydari Alkasiri1, Zahra DashtBozorgi2*

Abstract
Background: Diabetes is the most common metabolic disease in the world and causes more than four million deaths
per year; patients with it diabetes often have problems in the field of optimism, life expectancy and self-management.
The aim of this study was to assess the effect of positivism on optimism, life expectancy and self-management in
patients with diabetes.
Methods: This study was semi-experimental with pre-test and post-test design with experimental and control groups.
The study population was patients with diabetes and members of the Ahvaz Diabetes Association in 2020. The study
sample consisted of 60 people who were selected by purposive sampling after reviewing the inclusion criteria and
were randomly placed in two equal groups. The experimental group was educated via 8 sessions ( 90 minutes each)
by the positivism method and the control group was placed on a waiting list for training. The research instruments
were the life orientation revised test, life expectancy scale and diabetes self-management scale. Data were analyzed
by chi-square, independent t and multivariate analysis of covariance tests via SPSS-22 software.
Results: The findings showed that the experimental and control groups in the pre-test stage were not significantly
different in terms of variables of optimism, life expectancy and diabetes self-management (P>0.05); but in the posttest stage were significantly different in terms of all three variables (P<0.001). The results showed that positivism
training led to increased optimism, life expectancy and diabetes self-management in diabeticpatients (P<0.001).
Conclusion: Based on our results, therapists and health professionals can use positivism to improve the psychological
characteristics of patients with diabetes, to improve optimism, life expectancy and diabetes self-management.
Keywords: Affirmations, Diabetes Mellitus, Life Expectancy, Optimism, Self-Management
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