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چکیده
در سالهای اخیر شاهد افزايش تحقیقات در زمینه اثر بخشي درمانهای مختلف روانشناختي در کمک به افراد مبتال به بیماريهای جسماني مختلف
مي باشیم  .هدف کلي اين پژوهش تعیین اثربخشي درمان رفتاری-شناختي گروهي بر اضطراب  ،استرس و افسردگي در کودکان ديابتي بیمارستان 11
شهريور رشت مي باشد .پژوهش حاضر نیمه آزمايشي و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل مي باشد .جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه
کودکان مبتال به ديابت نوع يک که از اسفند سال  1312تا ابتدای تیر ماه  1313برای درمان به بیمارستان  11شهريور شهر رشت مراجعه نمودند مي
باشد و نمونه آماری شامل  33نفر از آنان است که به طور تصادفي در دو گروه آزمايش( 15نفر) و کنترل( 15نفر) قرار گرفتند و برنامه درمان شناختي-
رفتاری گروهي برای گروه آزمايش در  12جلسه  1/5ساعته صورت گرفت و پس از اتمام درمان ،پس آزمون برروی هر دو گروه اجرا شد .متغیرهای
افسردگي ،استرس و اضطراب دو گروه بیمار در درو مرحله ی پیش از اجرا و پس از اجرا مورد بررسي قرار گرفته شد .ابزار مورد استفاده در اين
پژوهش پرسش نامه اختصاصي افسردگي ،اضطراب و استرس داس  42الويبوند و پرسش نامه دموگرافیک بود  .در اين پژوهش از آزمون های،
کلموگروف اسمیرنوف ،تي تست پیش آزمون و پس آزمون( جفت شده) و تي تست دو متغیره مستقل استفاده شده که داده ها بوسیله نرم افزار
 SPSSتحلیل گرديد .میانگین نمرات افسردگي و استرس و اضطراب در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمايش و شاهد نشان
مي دهد که اجرای درمان رفتاری-شناختي باعث کاهش میزان اضطراب و کاهش میزان استرس مي شود و بر میزان افسردگي بیماران اثر معناداری
نداشته است .نتايج اين پژوهش مويد تأثیر ارايه درمان شناختي-رفتاری گروهي بر اضطراب  ،استرس مي باشد .از اين رو توصیه مي شود اين الگو به
عنوان يکي از الگوهای درماني در جهت کاهش اضطراب و استرس به کودکان ديابتي ارايه گردد.
کليدواژه گان :درمان شناختي-رفتاری گروهي ،اضطراب ،استرس ،کودکان ديابتي.

مقدمه

ترشح انسولین ( )Insulinدر بدن مي باشد .ديابت نوع

ديابت يکي از شايﻊ ترين و پر هزينه ترين بیماری های

يک و دو اشکال اصلي و مهم اين بیماری هستند (لنگو و

مزمن در سراسر جهان مي باشد (حقايق و همکاران،

همکاران.)2312،1

 .)2313ويژگي اين اختالل پزشکي ،هايپرگلیسمي

بیشترين شیوع ديابت در منطقه مديترانه شرقي و

( ،)Hyperglycemiaاختالل در متابولیسم کربوهیدرات

خاورمیانه مي باشد (رخشان درو و همکاران .)2331 ،در

ها ،چربي ها و پروتئین ها به همراه نقص کامل يا نسبي
1 Lango DL, et al.
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ايران در سال  81تعداد افراد ديابتي حدود  4میلیون نفر

های عاطفي ،شناختي  ،رفتاری ،اجتماعي و زيستي مي

اعالم شده است و پیش بیني کارشناسان از سه برابر شدن

باشد  ،به نظر مي رسد که اين نوع درمان مي تواند بر

تعداد مبتاليان به ديابت ظرف  15سال آينده خبر مي دهد

استرس ،اضطراب و افسردگي در کودکان ديابتي موثر

(شیرازی و همکاران.)2311 ،

باشد ،لذا هدف کلي اين پژوهش بررسي اين مساله است

درمان شناختي رفتاری آمیزه پبچیده ای از برخي

که آيا درمان شناختي -رفتاری گروهي بر استرس

رويکردهای مهم مانند اصالح رفتار ،درمان عقالني

،اضطراب و افسردگي کودکان ديابتي موثر است؟ و در

هیجاني و درمان شناختي  ،توجه به شناخت اجتماعي و

راستای تحقق اين هدف سه فرضیه زير را تعريف نموده

سازه های فردی واقعیت است (بک و فرناندز.)1118 ،1

ايم:

اساس اين نوع درمان آن است  ،که افکار خودکار و

فرضیه اول:

خطاهای منطقي علت رفتار غیر انطباقي است ،بنابراين

افسردگي کودکان ديابتي موثر است.

افراد برای حل مشکالت خود ،بايد راههاى جديد فکر

فرضیه دوم :درمان شناختي -رفتاری گروهي بر استرس

کردن را بیاموزند (فروزنده و دالرام .)1118 ،اين رويکرد

کودکان ديابتي موثر است.

مشتمل بر طیفي از فنون شناختي و رفتاری مانند

فرضیه سوم :درمان شناختي -رفتاری گروهي بر اضطراب

آرمیدگي ،بازسازی شناختي ،حل مسأله و مديريت فشار

کودکان ديابتي رشت موثر است.

درمان شناختي – رفتاری گروهي بر

رواني است(بک و فرناندز .)1118 ،مداخله شناختي
رفتاری در کاهش نشانگان افسردگي در افراد مبتال به

روش تحقیق

بیماری های جسماني مؤثر است (بلتمن و همکاران،2

پژوهش حاضر نیمه آزمايشي و از نوع پیش آزمون-پس

 .)2313همچنین مداخله شناختي رفتاری در بهبود نشانه

آزمون با گروه کنترل مي باشد جامعه آماری اين پژوهش

های يائسگي در زنان مبتال به سرطان پستاني که دوره

شامل کلیه کودکان مبتال به ديابت نوع يک که از اسفند

درمان را سپری کرده بودند ،مفید بوده است (مانه و

سال  1312تا ابتدای تیر ماه  1313برای درمان به

همکاران .)2312 ،3پدرام ،محمدی ،نظیری و آيین پرست

بیمارستان  11شهريور شهر رشت مراجعه نمودند مي

رفتاری را در کاهش

باشد و نمونه آماری شامل  33نفر از آنان است که به طور

اضطراب ،افسردگي و افزايش امیدواری زنان مبتال به

تصادفي در دو گروه آزمايش( 15نفر) و کنترل( 15نفر)

سرطان پستان تايید کردند (پدرام و همکاران.)2333 ،

قرار گرفتند و برنامه درمان شناختي-رفتاری گروهي برای

تأثیر اين درمان در کاهش ابعاد و نشانه های روان شناختي

گروه آزمايش در  12جلسه  1/5ساعته صورت گرفت و

در فهرست  13سؤالي نشانه های رواني در بیماران مبتال

پس از اتمام درمان ،پس آزمون برروی هر دو گروه اجرا

به سرطان در پژوهش کهرازهي ،دانش و حیدر زادگان

شد .متغیرهای افسردگي ،استرس و اضطراب دو گروه

( )1311نیز حمايت شده است (کهرازهي و همکاران،

بیمار در درو مرحله ی پیش از اجرا و پس از اجرا مورد

 .)2312در پژوهشي فرا تحلیلي ،فنون شناختي رفتاری را

بررسي قرار گرفته شد.

در مديريت پريشاني و درد در زنان مبتال به سرطان پستان

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسش نامه اختصاصي

مؤثر معرفي کردند (تاترو و مونتگمری .)2336 ،4به هر

افسردگي ،اضطراب و استرس داس  42الويبوند و پرسش

حال چون درمان شناختي -رفتاری گروهي دارای جنبه

نامه دموگرافیک بود .پرسش نامه اختصاصي افسردگي،

( )1381تأثیر درمان شناختي

اضطراب و استرس داس  42الويبوند مقیاس افسردگي،

1 Beck, R.& Fernandez, E.
2 Beltman, M.W, et al.
3 Manne, E., et al.
4 Tatrow, K., & Montgomery, G.H.

اضطراب و استرس مي باشد که در سال  1115تهیه
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تحلیل گرديد.

گرديده است .اين مقیاس دارا ی دو فرم مي باشد .فرم
اصلي مورد استفاده در ا ين تحقیق دارای  42سوال است
که هر يک از سازه ها ی رواني را با  14سئوال متفاوت

یافته های پژوهش

مورد ارزيابي قرار مي دهد سواالت شماره ی 14، 1،18

ابتدا به وسیله ی آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،نرمال

 35 ،22 ، 21، 21، 32، 33 ،11، 12،و  31برای متغیر

بودن داده ها مورد بررسي قرار گرفت که چون سطح

استرس مورد استفاده قرار گرفتند که آلفای کرونباخ برای

معناداری آزمون بیشتر از  3/35حاصل شد(KMS=3/61

اين متغیر عدد 3/16حاصل شد .سواالت شماره ی 2،23

) ،لذا داده ها ی تحقیق نرمال بوده صالحیت وارد شدن

 23،43، 25، 28، 33، 36، 4، 1، 1، 15، 11،و  41برای

در تحلیل کوواريانس را دارا مي باشند.

متغیر اضطراب مورد استفاده قرار گرفتند که آلفای

يافته های توصیفي گروه آزمايش و کنترل در مراحل پیش

کرونباخ برای اين متغیر عدد  3/82حاصل شد .سواالت

آزمون  -پس آزمون برای هريک از زيرمقیاس های سه

شماره ی42 ،21،31، 24، 26، 31، 34، 5، 13، 13، 11،16

گانه پرسشنامه  DASS 42در جدول  1ارائه شده است.

و  3برای متغیر افسردگي مورد استفاده قرار گرفتند که

نتايج جدول  1نشان مي دهد که میانگین نمرات DASS

آلفای کرونباخ برای اين متغیر عدد  3/81حاصل شد.

 42گروه آزمايش در سه حوزه استرس ،اضطراب و افس

نحوه پاسخ دهي به پرسش ها به صورت  4گزينه ا ی مي

در پس آزمون کمتر از پیش آزمون است .برای بررسي

باشد که به صورت خود سنجي تکمیل مي شوند .دامنه

معناداری تفاوت بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در

پاسخ ها از" هیچ وقت" تا" همیشه" متغیر است.

دو گروه آزمايش و کنترل از روش تحلیل کوواريانس

در اين پژوهش برای بررسي فرضیه ها از آزمون های،

چندمتغیره استفاده شده است ،که نتايج آن در جداول

کلموگروف اسمیرنوف و تحلیل کوواريانس چندمتغیره

بعدی ارائه شده است .فرضیه تحقیق مبني بر اثربخش
بودن درمان شناختي – رفتاری بر اضطراب ،افسردگي و

استفاده شده که داده ها بوسیله نرم افزار  SPSSنسخه 16

استرس کودکان ديابتي مورد آزمون قرار گرفت .يافته های
تحقیق در اين مورد در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .1خالصه یافته های توصيفي در هریک از زیر مقياس های )DASS 42 (N=60
گروه آزمایش
خرده مقياس ها

مرحله

گروه کنترل
S

X

X

S

پیش آزمون

24/21

2/34

18/43

1/2

پس آزمون

23/81

4/31

23/31

3/4

پیش آزمون

14/16

3/5

13/31

5/34

پس آزمون

11/34

1/2

11/43

11/34

پیش آزمون

11/48

2/2

11/82

6/4

استرس

اضطراب

افسردگي
پس آزمون

1/5

18/62
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جدول  .1خالصه یافته های توصيفي نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد از حذف اثر پيش آزمون در خرده آزمون
های )DASS 42 (N=60

خرده مقياسها

پيشآزمون

گروه
𝑿
آزمايش

استرس
کنترل

کنترل

افسردگي

11/34

5/34

11/43

2/2

11/48

کنترل

23/31

3/5

13/31

آزمايش

23/81

1/2

14/16

اضطراب

𝑿

2/34

18/43

آزمايش

پسآزمون
𝑺

24/21

18/62

6/4

11/82

پسآزمون بعد از حذف اثر

18/35

پيشآزمون
𝑺

𝑿

4/31

22/4

3 /4
1 /2
11/34
1 /5
1/35

𝒙𝑺
3/38

23/35

3/38

16/8

3/58

11/35

3/58

18/2

3/54

18

3/54

𝒎𝑺
3/16
3/16
1/11
1/11
1/38
1/38

جدول  .9پيش فرض های آزمون تحليل کوواریانس و مقایسه ميانگين نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل در نمرات خرده مقياس
های پرسشنامه DASS 42
همگني واريانس

خرده

همگني شیب

 Fکوواريانس

سطح معناداری

مجذور اتا

3/3331

3/114
3/251
3/38

مقیاس

لوين

سطح معناداری

F

سطح معناداری

استرس

2/28

3/135

3/86

3/43

12/33

اضطراب

1/31

3/244

3/38

3/68

23/35

3/3331

افسردگي

3/81

3/34

3/332

3/18

44/28

3/31

بر اساس نتايج جدول  ،3در سه خرده مقی اس آزم ون

نیست( .)𝑃 < 0/09يعني بین میانگین گروه آزم ايش و

 ،DASS 42آزمون ل وين و همچن ین مق ادير  Fآزم ون

کنت رل در متغی ر اس ترس و اض طراب تف اوت معن اداری

همگني شیب ها نیز در سطح  𝑃 < 0/05معن ادار نم ي

وجود دارد و میانگین گروه آزمايش کمتر از گ روه کنت رل

باشد .پس پیش فرض های همگني واريانس ها و همگني

اس ت .پ س م ي ت وان ب ا درم ان ش ناختي – رفت اری

شیب ها تايید مي گردد .مقادير  Fکوواريانس بدست آمده

دراضطراب و استرس کودکان ديابتي تغییر ايج اد نم ود و

در خرده مقیاس های استرس ،اض طراب در س طح < 𝑃

بعبارت ديگر آن را کاهش داد .بنابراين دو فرضیه تحقی ق

 0/01معنادار است و در خرده مقیاس افسردگي معن ادار

حاضر مورد تايید قرار گرفت.
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بحث و نتیجه گیری
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Abstract
In recent years, research on the effectiveness of different psychological treatments to help people with
different physical diseases has bene increased. The overall goal of this study was to determine the effectiveness
of cognitive behavioral group therapy treatment on anxiety, stress and depression in diabetic children in 17
Shahrivar Hospital at Rasht . Materials and Methods: This study is semi-experimental and the type of the pre-test
and post-test control group. The statistical population of this study consists of all children with Type I diabetes
who were admitted to 17 Shahrivar Hospital of Rasht for treatment from March 2013 until the beginning of July
2014. The statistical sample consisted of 30 people who were randomly divided into two experimental (n = 15)
and control groups (n=15). And cognitive-behavioral group treatment program were done for experimental group
for 12 sessions of 1-5 hours. And after completion of the treatment, posttest was performed on both groups.
Variables of depression, stress and anxiety in the two groups of patients were discussed in two stages of preimplementation and post-implementation. The instrument used in this study was specific questionnaire for
depression, anxiety and stress DASS 42 and demographic questionnaire were used. In this study, KolmogorovSmirnov, t-test, pre-test and post-test (paired) and bivariate independent t-test were used which the data was
analyzed by SPSS software. The mean scores of depression and anxiety in the pretest and posttest in experiment
and control group shows that implementation of cognitive behavioral therapy reduced the rate of anxiety and
reduce stress and depression in the patients had no significant influence. The present study revealed that
cognitive behavioral therapy group effect on anxiety and stress. It is therefore recommended to use this model as
a treatment pattern for reducing anxiety and stress patterns in diabetic children.
Key words: Cognitive-Behavioral Group Therapy, Anxiety, Stress, Diabetic Children.
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