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تا چند سال گذشته بیماریهای واگیردار به عنوان

تأکید دارند که وقتی تنش کاهش یابد (حذف درد و رنج و

بزرگترین معضل بهداشتی کشورهای جهان سوم به شمار

ایجاد رضایتمندی از نیازهای جسمانی و روانی) شادمانی و

میرفت ،در حالیکه امروزه بیماریهای مزمن از جمله دیابت

بهزیستی پدید میآید (.)6

تهدید جدی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می-

فوردایس بیان میکند که شادی هیجان مثبت یا احساسی

گردند .دیابت یکی از بیماریهای مزمن است که سالیان

است که به وسیله خرسندی ،احساس بهزیستی و رضایت

دراز گریبانگیر بشر بوده ،در سراسر دنیا پراکنده است و در

تعریف میشود ( .)5وی در اقدامات آموزشی خود یک

تمام سنین دیده میشود ( .)1این بیماری از مهمترین

رویکرد آموزشی را مورد استفاده قرار داده است که هم

اختالالت شایع در سوختوساز است که سالمت عمومی فرد

شناختی و هم رفتاری است .در بخش شناختی به مباحث

را تهدید میکند و در ایران شیوع نسبتاً باالیی دارد بطوریکه

ریشهای در مورد علل دخیل بودن افکار و رفتارهای خاص

آمارها شیوع دیابت را  5/5درصد اعالم کردند ( .)4بیشتر

در ایجاد شادکامی پرداخته است و در بخش رفتاری

مسائل روانشناختی بیماران دیابتی به دلیل مشکالت

مجموعه متنوعی از تکنیکها و راه حلهای حاصل از

تحمیل شده از جانب دیابت مانند رژیم غذایی ،تحرک و

درمانهای شناختی و رفتاری را مورد استفاده قرار داده

فعالیت کم ،پایش تهاجمی قند خون ،ترزیق روزانه انسولین،

است .وی مطالعات و بررسی خود را در مورد امکانپذیری

عوارض مزمن جسمانی ،بستری شدن در بیمارستان و کوتاه

افزایش شادکامی ارائه کرد و تحت شرایط کنترل شده مورد

شدن عمر میباشد ( .)3دیابت یکی از عوامل تنیدگیزای

آزمایش قرار داد .نتایج مطالعات وی حاکی از آن بود که

عمده و واقعی در زندگی است که انطباق و مقابله روان

همه راهکارها ،سطح شادکامی افراد مورد آزمایش را ارتقاء

شناخت ،هیجانی و جسمانی قابل مالحظهای را میطلبد.

بخشیدند .برنامه آموزش شادکامی فوردایس ،راهبردی است

امروزه توافق عمومی و فزایندهای وجود دارد که بهبود

با چهارده مؤلفه که هشت مولفه شناختی آن عبارتند از:

کیفیت زندگی باید یکی از اهداف اصلی درمان در بیماری-

کاهش سطح انتظارات و آرزوها ،ایجاد تفکر مثبت و خوش

های مزمن باشد (.)2

بینانه ،برنامهریزی امور ،تمرکز بر زمان حال ،کاهش

یکی از متغیرهایی که به نظر میرسد بر کنترل و مقابله با

احساسات منفی ،توقف ناراحت ،پرورش شخصیت سالم و

بیماریهای مزمن تأثیر داشته باشد ،شادکامی و نشاط است.

ارزش قائل شدن برای شادمانی و شش مؤلفه رفتاری آن

شادکامی ،به عنوان نوعی ارزشیابی فرد از خود و زندگیاش،

عبارتند از :افزایش فعالیت ،افزایش ارتباط اجتماعی ،تقویت

دربرگیرنده مفاهیمی از قبیل رضایت از زندگی ،عواطف

روابط نزدیک ،پرورش شخصیت اجتماعی ،خالقیت و درگیر

مثبت ،نداشتن نشانگان افسردگی و اضطراب است (.)7

شدن در کارهای پر معنا و خود بودن (.)8

شادکامی و نشاط یکی از مهمترین نیازهای بشر هستند که

وی مطالعات و بررسیهای خود را در مورد امکانپذیری

تأثیر عمدهای در شخصیت و سالمت روان دارند .شادکامی

افزایش شادکامی شروع و راهکارهایی را برای افزایش

سرچشمه اعتماد خوشبینانه فرد به تواناییهای خود و یکی

شادکامی ارائه کرد و تحت شرایط کنترل شده مورد آزمایش

از شرایط اعتالی مناسبات واقعی او با محیط پیرامونش می-

قرار داد .نتایج مطالعات وی حاکی از آن بود که همه

باشد .شادی صرفنظر از چگونگی ایجاد آن میتواند سالمت

راهکارها سطح شادکامی افراد مورد آزمایش را ارتقاء

جسمانی را بهبود بخشد .هر چه فرد زمان بیشتری را برای

بخشیدند (.)9

هیجانات مثبت صرف کند ،به همان نسبت زمان کمتری را
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امیدوارتر هستند Lyubomirsky )11( ،و همکاران نیز

انسجام روانی است (.)17

شادکامی را تجربه نشاط ،خشنودی و خوشی و نیز داشتن

احساس انسجام روانی یک سازه شخصیتی با سه مؤلفه

این احساس که فرد زندگی خود را خوب ،با معنا و با ارزش

درکپذیری ،1توانایی مدیریت 4و معناداری 3میباشد .درک-

میداند در نظر گرفتهاند .ایشان همچنین از خودکنترلی،

پذیری به توانایی فرد در فهم اینکه موقعیتی که در آن قرار

خودتنظیمی و قدرت سازگاری باالتری برخوردارند (.)11

گرفته قابل درک و یا قابل پیشبینی است اشاره دارد .مؤلفه

 Hahnدر مطالعه خود نشان داده است که افراد شاد در

توانایی مدیریت ،به درک فرد از تواناییهایش برای مقابله با

هنگام مواجهه با موقعیت فشارزا از راهبردهای مؤثر مقابله

موقعیتهای دشوار و استرسآمیز اشاره دارد و در نهایت،

با استرس استفاده میکنند و این امرسبب میشود که

احساس معناداری ،توانایی یافتن معنا در زندگی روزمره و

استرس کمتری تجربه کنند .در مقابل افرادی که شاد

مشکالت پیش رو است .اشخاصی که به این سه توانایی

نیستند ،رویدادهای استرسزا را منفی و غیر قابل کنترل

مجهز باشند قابلیت سالم ماندن به هنگام مواجهه با

ارزیابی میکنند ،از راهبردهای سریع و غیر مؤثر برای

مشکالت و بحرانها را دارند (.)16

کاهش استرس استفاده میکنند که اغلب به کاهش استرس

حس انسجام روانی اولین بار توسط  Antonovskyمطرح

منتهی نمیشود ( Chiara .)14در پژوهش خود نشان داد

شد .وی حس انسجام را به عنوان یک جهتگیری شخصی

که شادکامی میتواند اثرات منفی رویدادهای استرسزا را

به زندگی معرفی میکند ( .)15به عقیده

کاهش دهد (.)13

استرس همه جا وجود دارد ولی همه افراد واکنش منفی

 Dienerمعتقد است که شادکامی ،نوعی ارزشیابی است که

نسبت به آن نشان نمیدهند .گاهی مشاهده میشود عدهای

فرد از زندگیش به عمل میآورد و مواردی از قبیل رضایت

از افراد با وجود قرار گرفتن در موقعیتهای بالقوه ناتوان

از زندگی ،هیجان و خلق مثبت ،فقدان افسردگی و اضطراب

کننده ،سالمتی خود را حفظ میکنند .افرادی که از احساس

را شامل میشود و جنبههای مختلف آن نیز به شکل

انسجام روانی باالیی برخوردارند سازگاری و انعطافپذیری

شناختها و عواطف است .شادکامی یکی از عالئم سالمت

بیشتری در رابطه با کنترل و مقابله با عوارض ناشی از

روانی است .آستانه تحمل افراد شاد باعث میشود که در

بیماری خود دارند .بنابراین به اعتقاد او آزمون احساس

مقابل عوامل استرسزا و غیر قابل کنترل زندگی ،انعطاف-

انسجام ،کنترل بر استرس را ارزیابی میکند .این کنترل از

پذیری بیشتری داشته باشند (.)12

طریق سه مفهوم اساسی قابل درک بودن و قابل مدیریت

مطالب فوق نشان میدهد که افراد شاد در مقایسه با افراد

بودن و معنیدار بودن وقایع از نظر فرد که جنبه روانی-

غمگین در هنگام مواجهه با رویدادهای استرسزا با حفظ

اجتماعی دارد ممکن میشود (.)18

هیجانها و تفکرات مثبت و مقابله سازگارانه و مسألهمدار،

مطالعات نشان دادند که سطح مطلوب موفقیت ،شادکامی،

خودکنترلی ،خودتنظیمی و قدرت سازگاری باالتری از خود

بهزیستی ،توان مقابله با تنش و غلبه بر بحران روانشناختی

نشان میدهند و سالمت بیشتری احساس میکنند.

رابطهای قوی با نمرات باال در احساس انسجام داشته است

متغیر شخصیتی دیگری که سبب تعدیل استرس-های

(.)18

Antonovsky

روزمره شده و بر سالمت روان مؤثرست و در چند سال اخیر

comprehensibility
manageability
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دادند که حس انسجام باال تمایل به کنترل بهتر و مؤثرتر

پرسشنامه یک آزمون  37سؤالی است که بصورت 3یا 7

استرس را افزایش میدهد و فرد بهزیستی شخصی بیشتری

گزینهای است و گزینهها با مقیاس سه درجهای لیکرت

را احساس میکند ،در حالیکه پایین بودن احساس انسجام،

نمرهگذاری میشود ،به این صورت که فردی که به هر یک

آسیبپذیری در برابر بیماری را میافزاید (.)18

از دوگزینه اول پاسخ دهد ،نمره  3که باالترین امتیاز است

با توجه به نقش شادکامی بر کنترل استرس و تأثیرگذاری

و چنانچه به هر یک از دو گزینه آخر پاسخ دهد ،نمره  1که

بر مؤلفههای احساس انسجام روانی افراد این مطالعه با هدف

پایینترین امتیاز است را دریافت میکند .حداقل و حداکثر

بررسی روابط این متغیرها را قبل و بعد از ارتقاء شادکامی

نمره در این آزمون به ترتیب  37و  117است .

به روش فوردایس صورت گرفت.

این پرسشنامه شامل سه زیر مقیاس فهمپذیری (توانایی

مواد و روشها

درک) ،توانایی مدیریت و معناداری است .نسخه  49و 13

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است که در آن شرکت

سؤالی این پرسشنامه ابتدا توسط  Antonovskyساخته شده

کنندگان بطور تصادفی در گروه تجربی و گروه گواه قرار

بود و سپس توسط فلسنبورگ و همکارانش در سال 4116

گرفتند.

مورد تجدید نظر قرار گرفت .در پژوهش حاضر از نسخه

جامعه و نمونه آماری

تجدید نظر شده احساس انسجام استفاده شده است.

در اجرای پژوهش حاضر تعداد  30نفر از افراد دیابتی نوع دو

فلسنبرگ برای بررسی اعتبار این پرسشنامه آلفا کرونباخ در

مرکز انجمن دیابت پارسیان شهر مشهد به صورت نمونه-

دو پژوهش را به ترتیب  85/2و  86/4درصد گزارش کرده

گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو

است ( .)19

گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .دو گروهی که به این

یک بررسی سیستمی روی مجموعه  278مقاله علمی و 13

روش شکل گرفتند بر اساس متغیرهای سن ،مدت ابتال به

پایاننامه دوره دکتری که بین سالهای  1994و 4113

بیماری و تعداد عوارض جسمانی دیابت ،وضعیت اشتغال

منتشر شده بودند ،نشان داد که پرسشنامههای حس انسجام

(شاغل ،بازنشسته ،بیکار) سطح سواد و وضعیت اقتصادی و

( 49سؤالی و  13سؤالی) پایا و معتبر هستند و قابلیت

رفاهی همتا شدند .تمامی افراد باید از حداقل سواد ابتدایی

کاربرد بین فرهنگی را دارند .آلفای بدست آمده برای

برای خواندن پرسشنامه و یادداشت برداری مطالب آموزشی

پرسشنامه  49مادهای در  142پژوهش ،رقم معادل -1/97

برخوردار میبودند .افرادی که خصوصیات خارج از محدوده

 1/5را نشان داد .آزمون -بازآزمون بیانگر ثبات پرسشنامهها

نرمال گروه داشتند و یا به شدت از سایر بیماریهای مزمن

بود و نشان دهنده همبستگی  1/69-1/58در فاصله یک

جسمی و روانی دیگر رنج میبردند و یا تمایلی به شرکت و

سال 1/62 ،برای دو سال 1/24-1/27 ،برای  2سال-1/65 ،

پذیرش درمان نداشتند از گروهها کنار گذاشته شدند 6 .نفر

 1/79برای  7سال و  1/72برای  11سال بود (.)18

به علت دارا نبودن شرایط الزم و یا کامل نکردن دوره

روش اجرای پژوهش

آموزشی از پژوهش کنار گذاشته شدند .متغیرهای وابسته

بعد از مشخص شدن افراد ،ابتدا پیش آزمون پرسشنامه

(سطح احساس انسجام روانی) در هر دو گروه در یک زمان

احساس انسجام روانی ارائه شد و سپس قرار بر این شد که

و تحت شرایط یکسان مورد سنجش و اندازهگیری قرار

گروه آزمایش به مدت 11جلسه یک ساعته مورد آموزش

گرفت.

مهارتهای شادکامی به روش شناختی-رفتاری قرار بگیرند.

ابزارهای اندازهگیری

با هماهنگی پزشک عمومی مرکز دیابت ،گروه کنترل تنها
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نوع آموزش بهداشت روانی خاصی در این مدت دریافت

شروع شد .در ضمن در هر جلسه تکالیفی در رابطه با موضوع

نکردند .از افراد شرکت کننده خواسته شد تا حد ممکن در

جلسه به افراد داده میشد.

جلسات حضور داشته باشند و به مدت یک و نیم ماه برنامه

محتوی جلسات درمانی در جدول  1ذکر گردیده است.

درمانی را ادامه دهند .پس از کسب موافقت کتبی از گروه

جدول -1برنامه آموزش شادکامی فوردایس به روش شناختی رفتاری برای بیماران دیابتی
جلسه
اول
دوم

محتوای درمان
اجرای پیش آزمون پر س شنامه اح ساس ان سجام روانی فل سنبرک و تو ضیح مخت صر در مورد گروه درمانی و
اهداف و اقدامات پیش رو
آشنننایی و معرفی خود ،آشنننایی اعضننای جلسننه با هم ،معرفی شننیوه کار ،تعداد جلسننات آموزش تکنیک
هدفگذاری و اجرای آن

سوم

معرفی فرمول شادی ،معرفی کلی تکنیکهای شادمانی ،ارائه تکنیک افزایش فعالیت جسمانی

چهارم

ارائه فرمول شادمانی ،ارائه تکنیک افزایش مهارتهای اجتماعی

پنجم
ششم

آموزش تکنیک بیان اح سا سات و تو سعه خوشبینی و تفکر مثبت ،دوری از افکار نگران کننده و اولویت دادن
به شادی
حل مسننأله اجتماعی و خالقیت در برقراری رابطه و شننرح اثرات آن در قالب مثال ،ارائه تکنیک افزایش
مهارتهای حل مسأله اجتماعی و خالقیت در برقراری رابطه با خود و اجتماع

هفتم

گریز از نگرانی ،آموزش تکنیک کاهش توقعات و انتظارات و تکنیک قدردان بودن با لفظ و عمل

هشتم

آموزش تکنیک افزایش صمیمت اجتماعی و خود بودن ،ارائه تکنیک تمرکز بر حال و در حال زندگی کردن

نهم
دهم

کار بر روی افزایش دادن فعالیتهای جسمانی ،ارائه تکنیک برنامهریزی ،ارائه تکنیک اولویت دادن به شادمانی
و مرور تکنیک شادی مربوط به جلسات پیشین
اجرای پس آزمون و قدردانی و تشکر از افراد حاضر در طرح

یافتهها

توصیفی سن و جنس به تفکیک دو گروه آورده شده است

برای بررسی همتاسازی دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر

و در جدول  3شاخص توصیفی دو گروه در متغیر احساس

سن از آزمون تی مستقل استفاده شد .نتایج نشان میداد

انسجام مشاهده می شود.

که در دو گروه از لحاظ متغیر جمعیت شناختی سن تفاوت
معنیداری وجود ندارد ( .)P=1/68در جدول  4شاخصهای
جدول  -4شاخصهای توصیفی سن و جنس در گروه آزمایش و کنترل
میانگین سنی

انحراف استاندارد

زن

مرد

تعداد کل

گروه
آزمایش

72/27

2/64

9

3

14

کنترل

77/33

2/43

8

2

14
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جدول  -3شاخصهای توصیفی گروه آزمایش و کنترل به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون
گروه
آزمایش

پیش آزمون

76/711

12/152

پس آزمون

89/166

14/691

پیش آزمون

77/783

11/131

پس آزمون

76/183

11/448

بر اساس جدول توصیفی شماره  3میتوان مشاهده نمود که

به منظور بررسی همگنی ضرایب رگرسیون (همگنی شیب)

میانگین انسجام روانی گروه آزمایش در پس آزمون در

از آزمون  Fبرای بررسی تعامل بین متغیر کمکی و متغیر

مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است که قابل توجه و

مستقل استفاده شده است .نتایج نشان داد که تعامل معنی-

تأمل است.

دار نبوده ( )P<1/17و لذا مفروضه همگنی شیبها برقرار

برای بررسی معنیداری تفاوت بین نمرات پیش آزمون و

است.

پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل از روش تحلیل

مفروضه یکسانی واریانسها نیز از طریق آزمون لون بررسی

کوواریانس تک متغیری (آنکوا) استفاده شد .مفروضه خطی

شد .معموالً چنانچه سطح معنیداری در آزمون لون بیشتر

بودن رابطه بین متغیر کمکی و متغیر وابسته از طریق

از  1/17باشد ،میتوان گفت واریانس گروهها از تجانس

ضریب همبستگی پیرسون و نمودارپراکندگی بررسی شد.

برخوردار است .نتایج نشان داد مفروضه یکسانی واریانسها

نتایج نشان داد که همبستگی خطی معنیداری بین متغیر

برقرار است ( P=1/168و .)F)1،44( =4/13

کمکی و متغیر وابسته وجود دارد.

پس از حصول اطمینان از برقراری مفروضهها ،آزمون
تحلیل کواریانس تک متغیره اجرا شد ( جدول .)2

جدول  -2نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت احساس انسجام روانی گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون
η2

منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

پیش آزمون

412/839

1

412/839

1/783

1/444

گروه

6266/753

1

6266/753

29/965

1/111

1/658

خطا

4515/522

41

149/216

-

-

-

کل

9289/647

42

-

-

-

-

بنابراین با کنترل پیش آزمون ،نتایج پس آزمون برای متغیر

افزایش احساس انسجام روانی در مقایسه با گروه کنترل

احساس انسجام روانی در بین گروههای مورد مطالعه تفاوت

شده است و  68درصد از واریانس متغیر احساس انسجام

معنیداری دارد و با فراتر از  99درصد اطمینان میتوان

روانی افراد دیابتی را میتوان به برنامه گروهی ارتقاء

گفت درمان شناختی و رفتاری ارتقاء شادکامی منجر به

شادکامی نسبت داد.

بحث

انسجام روانی تأکید بر این دارند که آموزش گروه آزمایش

نتایج پژوهش نشان داد که درمان گروهی ارتقاء شادکامی

مؤثر واقع شده و سبب ایجاد تفاوت بین دو گروه آزمایش و

فوردایس بر افزایش احساس انسجام روانی افراد دیابتی،

کنترل گردیده است.

مؤثر واقع شده است .نمرات میانگین تعدیل شده احساس
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روانی افراد مبتال به دیابت ،میتوان این گونه بیان کرد که

مورد تأثیر آموزش شادمانی بر عملکرد اجتماعی افراد مبتال

بیماران با آموزش شادمانی و داشتن تفکر منطقی ،در می-

به دیابت میباشد (.)43

یابند که مشکالتشان چه بوده است و راهبردهای کنار آمدن

نتایج پژوهش رجبی و عباسی نیز نشان میداد که آموزش

با این مشکالت را نیز میآموزند .این امر باعث افزایش عزت

شناختی-رفتاری ارتقا شادکامی فوردایس بر کاهش

نفس و کفایت روانشناختی در آنان میگردد .یعنی افراد با

سردردهای میگرنی و افزایش شادکامی افراد مؤثر میباشد

کمک این شیوه درمانی میتوانند از ظرفیتها و توانمندی-

و میتوان این نوع آموزشهای روانشناختی را مکمل درمان

های خود بهره بیشتری برده و در برابر استرسهای زندگی

دارویی دانست (.)8

مقاومتر گردند که این در نهایت به افزایش سالمت عمومی

 Konenمعتقد است رویکرد درمان گروهی ارتقاء شادکامی

آنان منجر میشود .افرادی که شادکامی بیشتری در زندگی

به افراد کمک میکند تا با استفاده از تکنیکهای خاص به

احساس میکنند ،محرکها را قابل پیشبینی ،منظم،

کنترل بیماری دیابت بپردازند .وی بیان میکند که آنچه در

ساخت یافته و قابل توضیح میدانند .از نظر این افراد

فرآیند دیابت بیش از استرس ،اضطراب و افسردگی اهمیت

مشکالت و تجربیات ناخوشایند ،ارزشمند و دارای معنا

دارد ،نوع واکنش فرد در برابر عامل این نگرانیهاست .یکی

هستند .همچنین این افراد درک میکنند که منابع مناسبی

از روشهای کاهش این نگرانیها ،آموزش شادمانی است

برای مواجهه با مشکالت در اختیار دارند و برای مدیریت

(.)42

کردن شرایط پر تنش آنها را بکار میبندند این شیوه نگرش

 Mc Cartyو همکاران نیز در پژوهش خود دریافتند

به زندگی و رویدادهای آن میتواند سبب شود که مؤلفههای

مداخالت روانشناختی که واکنشهای منفی را کاهش و

انسجام روانی (درکپذیری ،توانایی مدیریت و معناداری) نیز

حالتهای مثبت را افزایش میدهد بطور معنیداری بر

به طبع افزایش یابد و فرد به سالمت روانی دست یابد (.)11

کارکرد قلبی-عروقی تأثیر میگذارد و هیجانات مثبت می-

نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش کامیاب و همکاران

توانند در درمان بیماریهای فشارخون ،انسداد قلبی و

( )41همسو است .ایشان در پژوهشی روی بیماران مبتال به

شریان کرونر مؤثر باشند (.)47

دیابت نشان دادند که آموزش شادکامی به شیوه فوردایس

نتیجهگیری

بر افزایش شادمانی مؤثر است Bitsko .و همکاران نیز در

نتایج پژوهش حاضر بر نقش پر اهمیت راهکارهای شادمانی

پژوهشی روی نوجوانان نجات یافته از سرطان دریافتند که

و مهارتهای درون و برون فردی بر احساس انسجام روانی

شادکامی بطور معنیدار هم بر کیفیت زندگی و عالیم

افراد دیابتی تأکید دارد .در برنامهریزیهایی که در زمینه

افسردگی این افراد و هم بر شدت درمان ایشان تأثیر می-

درمان و پیشگیری دیابت انجام میشود میتوان این نتایج

گذارد (.)41

را بکار بست .باید توجه داشت با توجه به مفهوم گسترده و

نتایج پژوهش حاضر با مطالعه  Siomonو همکاران ( )44با

نوظهور انسجام روانی بر مدیریت بیماریهای مزمن باید

موضوع درمان سیستماتیک افسردگی افراد دیابتی و کاهش

مطالعات وسیع و چند جانبهای در این زمینه صورت گیرد

هزینههای درمان ،همسو است .همچنین با یافتههای

تا با در نظر گرفتن تفاوتهای میان فردی و درون فردی به

پژوهش میرزایی و همکاران با موضوع مقایسه اثربخشی

نتایج بهتری در امر کنترل و درمان بیماریهای مزمن

آموزش برنامه بهزیستی ذهنی و روش شناختی-رفتاری

همچون دیابت برسیم.

فوردایس در کاهش میزان افسرگی و اضطراب ،همخوانی
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پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به بررسی نقش متغیرهای

 انتخاب نمونههای مبتال به،از محدودیتهای پژوهش حاضر

تعدیلگر دیگری چون برخورداری از همراهی یک مراقب در

 همچنین به.دیابت تنها از یکی از کلینیکهای مشهد بود

 میزان دریافت حمایت اجتماعی از،امر تغذیه و مصرف دارو

علت عدم تمایل مردان به شرکت در کالسها و مشغله کاری

 میزان ارائه خدمات بیمه،سوی خانواده و محیط زندگی

 تناسب جنسیتی مناسب در هر دو،ایشان نسبت به بانوان

درمانی دیابت و غیره که میتوانند بر سطح سالمت روان

 بنابراین در تعمیم.گروه آزمایش و گواه رعایت نشده است

.اثرگذار باشند پرداخته شود

 همچنین اینکه.یافتهها به سایر جمعیتها باید احتیاط شود

در خالل این پژوهش و در صحبت با افراد دیابتی مرکز نوعی

بعضی از بیماران واقعاً از شرایط پزشکی خود اطالع چندانی

 در،ترس از طریق انسولین در بیماران مشاهده میشد

نداشتند و پزشک عمومی بخش کنترل دیابت به خاطر

حالیکه مصرف قرص به تنهایی جوابگوی دامنه عوارض

ً بعضا،جلوگیری از ناامیدی بیمار نسبت به ادامه درمان

- بنابراین الزم است اثربخشی درمان.بیماریهای ایشان نبود

 از دیگر.توضیح چندانی در این مورد به ایشان ارائه نمیداد

های روانشناختی و حمایتی (ارتقاء انسجام روانی در کنترل

- بررسی نقش متغیرهای تعدیل،محدودیتهای این پژوهش

ترس از تزریق انسولین) در حل این مسأله مورد سنجش و

گر دیگری چون برخورداری از همراهی یک مراقب در امر

.ارزیابی قرار گیرد

 میزان دریافت حمایت اجتماعی از،تغذیه و مصرف دارو

تشکر و قدردانی

 میزان ارائه خدمات بیمه،سوی خانواده و محیط زندگی

کلیه مراحل این پژوهش بدون کمک مالی از سوی مرکز و

درمانی دیابت و غیره است که میتوانند بر سطح شادکامی

سازمان خاصی صورت گرفت و بدینوسیله از کلیه اعضا و

و مدیریت بیماری افراد اثرگذار باشند اما در این پژوهش به

 به ویژه واحد،کارکنان مرکز تخصصی دیابت پارسیان مشهد

.آن پرداخته نشد

.پرستاری تقدیر و تشکر به عمل میآید
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Abstract
Introduction
Psychological problems of chronic patients, especially diabetes, that often are ignored, need special attention to
proper treatment. In current research, the effect of cognitive-behavioral Fordyce happiness training on sense of
coherence in diabetic patients have been studied.
Materials and Methods
The design of research was a quasi-experimental design with pretest and post-test together with control group.
The samples were 24 subjects on average 57 years old among diabetic patients Parsian diabetes clinic in
Mashhad. The members of experimental and control groups responded to the sense of coherence questionnaire.
Experimental group received 10 Fordyce happiness training sessions (1 hour for each session). Then for posttest both of groups responded to the sense of coherence questionnaire. The data were analyzed by covariance
analysis ANCOVA.
Results
The finding showed that Fordyce happiness cognitive-behavioral training could increase the average sense of
coherence scores in experimental group in comparison with control group.
Conclusion
Based on these findings, in addition to increasing the sense of happiness among diabetic patients, Fordyce
happiness training plan has meaningful effect on increasing the sense of coherence.
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