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 چکیده

های  مزمن  و افزایش کیفیت زندگی در بیماران مبتال به بیماری ها بیماری کاهش منظورسبک زندگی سالم روشی است که به 

رفتاری بر کنترل قند خون –هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم با رویکرد شناختی. رود به کار می

نفر گروه 06)بیمار مبتال به دیابت 06شاهدی از -بدین منظور در این پژوهش آزمایش مورد. بود 2افراد مبتال به دیابت نوع 

درمانی دیابت استان یزد بودند، دعوت شد تا در پژوهش -آموزشی-که عضو مرکز تحقیقاتی( نفر گروه کنترل06آزمایشی و 

قبل و بعد از برنامه درمانی، سطوح هموگلوبین . جلسه هفتگی ارائه شد 8آموزش سبک زندگی سالم در . شرکت کنند

نتایج تحلیل کواریانس نشان  .گیری شد گیری کنترل قند خون، اندازه عنوان شاخصی برای اندازه ، به(Gloycolysis)گلیکوزیله

و تفاوت  ،(p-value>0/05) ،نداشت (FBS)قند خون ناشتا ها آزمایشبین نتایج  ی،حاکی از تفاوت معنادار ها داده داد که،

گروه  آزمون پسو  آزمون پیش  (A1C)، و میانگین قند خون(2HPP)قند خون دوساعته ها آزمایشمعنادار بین نتایج 

–توان اذعان داشت، آموزش سبک زندگی سالم با رویکرد شناختی بدین ترتیب می  (P-value<0.05)..آزمایشی مشاهده شد

 .گذارد رفتاری بر کنترل قند خون تأثیر می
 

 .رفتاری-شناختیدیابت، سبک زندگی سالم، کنترل قند خون، رویکرد : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

عنوان بیماری خاموش از اهمیت بسزایی  های مزمن که یک مشکل اساسی بهداشت است، دیابت به دیابت در بین بیماری

ها در فنوتیپ هیپرگلسیمی  شامل گروهی از اختالالت متابولیک شایع است که وجه مشترک آن  دیابت شیرین. برخوردار است

نوع مشخص و مجزای دیابت شیرینی وجود دارند که  چند. های غیر واگیردار است دیابت جزء بیماری. (ICMR, 2005)است

بندی دیابت شیرین  طبقه. آیند دهد، به وجود می ای که بین عوامل ژنتیکی و فاکتورهای محیطی رخ می در اثر واکنش پیچیده

گذاری شده و سایر انواع اختصاصی دیابت و نیز دیابت حاملگی  نام 2 و نوع   عنوان نوع گروه عمده دیابت شیرین به 2 که به

های متعدد  ای در اندام اختالل تنظیم متابولیکی ناشی از دیابت شیرین سبب بروز تغییرات پاتوفیزیولوژیک ثانویه. اند شده تقسیم

با . (Wild, 2004)آورند ه به همراه میشود که مشکالت فراوانی را برای فرد مبتال به دیابت و دستگاه بهداشتی جامع بدن می

زایی و مرگ و میر باقی  رود که این بیماری همچنان یکی از عوامل اصلی بیماری افزایش بروز دیابت در سراسر جهان انتظار می

بماند دلیل این مسئله افزایش شیوع چاقی و کاهش میزان فعالیت بدنی و تغییر سبک زندگی است و این یکی از مشکالت 

مده جوامع بشری مخصوص کشورهای صنعتی است و در این راستا ساالنه هزینه هنگفتی بر دوش بخش بهداشت و درمان ع

ای است که فرد برای برخورد با تکالیف و حوادث  سبک زندگی به معنای شیوه. (IDF, 2011)شود این کشورها گذاشته می

ها و رسیدن به اهداف زندگی  حل خص با مسائل زندگی و یافتن راهسبک زندگی، معرف نحوه کنار آمدن ش. گزیند زندگی بر می

سبک زندگی سالم عبارت است از رفاه کامل فیزیکی، روانی، معنوی همچنین (. 081 ، ترجمه فیروزبخت، 2666شارف، )است

ین میان کشور ما نیز از در ا (.030 ، ترجمه میرزایی و همکاران، 596 ، 2هالس)و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی

روز افزون آمار این  طور بهی نیشهرنشاین قاعده مستثنی نبوده و با تغییر سبک زندگی و روی آوردن به زندگی صنعتی و 

شوند که بسیاری از  از آنجایی که بیماران مبتال به دیابت شیرین با مشکالتی مواجه می. در ایران رو به ازدیاد است ها بیماری

اجتماعی و درمان این عوارض جزئی ضروری از مراتب جامع از  -دهند، ارزیابی روانی های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می جنبه

و سبک زندگی بدون تحرک نیز جزء و عوامل خطرساز بروز  پرخوری. (Atlas, 2000)دهد تشکیل میبیماران دیابتی را 

های  مستلزم تغییر رژیم غذایی و ورزش و تغییر سبک زندگی به زندگی سالم و قرص 2 درمان دیابت نوع. هستند 2 دیابت نوع

های  بتال یکی از کارآمدترین روشای در بیماران م اصالح الگوی روش زندگی و اصالح الگوی تغذیه. کاهنده قند خون است

نقش رفتارهای سالم مانند فعالیت بدنی، تغذیه و مدیریت . (Colditz et al., 1990)کنترل و درمان دیابت در مبتالیان است

امروزه، اعتقاد بر این است . (IDF, 2003)شناخته شده استخوبی  به ها بیماریاسترس بر روی کاهش مرگ و میر و ابتال به 

به طوری که تغییر در سبک زندگی . اجتماعی مورد نیاز است-روانی-ر درمان و کنترل این بیماری، یک رویکرد زیستیکه د

 .(Kasper, 2005)درصد کاهش دهد 85تواند شیوع و کنترل دیابت را تا  این بیماران و پای بندی به دستورات درمانی، می

ی این رویکرد ربنایزنظریه . ببیند تر یانطباقی ا وهیشکه خود یا شرایط خود را به  ردیگ یمرفتاری فرد یاد -در درمان شناختی

و فرضیاتی ایجاد شود که  ها نگرش براثرعادت تفکر منفی ممکن است . آن است که تفکر هم بر خلق و هم بر رفتار مؤثر است

یاری از افکار منفی از یک فرض بنیادی نشأت بس. سالی حاصل شود ی در بزرگا عمدهیا از تجربه  اند گرفته شکلی در کودک

در  برخی افراد افکار منفی مانع از رفتارهای سالم یا داشتن . دهد میخود قرار  الشعاع تحتکه کلیه تعبیرهای فرد را  رندیگ یم

 ,.Kinmonth et al)رفتارش را تغییر دهد تواند میاگر فرد بتواند نحوه تفکر خود را تغییر دهد . شود یمیک زندگی کامل 

درمان . ی تغییر سبک زندگیطورکل بهمانند تغییر عادات غذایی، افزایش میزان ورزش یا رشد زندگی اجتماعی و  .(1998

. ی شناختی جهت ایجاد تغییرات درمانی استها تیفعالرفتاری تالش هدفمند برای حفظ آثار تعدیل رفتار و تلفیق  -شناختی

رفتاری نوعی شیوه  -درمان شناختی .شود یم تأکیددر این رویکرد درمانی بر نقش شناخت در بروز تغییرات رفتاری و عاطفی 

این روش . است غیرمنطقی و نادرست یها شناخت تعدیل آن هدف که است مشکل به معطوف و مدت کوتاه افتهی سازمان درمانی

(. 056 فتی و موتابی، )را مورد بررسی قرار دهد ها آنتا افکار منفی خود را شناسایی کند و  کند یمدرمانی به بیمار کمک 
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رفتاری بر بهبود سبک زندگی بیماران دیابت نوع -ی درمان شناختیها برنامهکه  اند افتهی دستبه این نتیجه  ها پژوهشبرخی از 

 . (Samimi, 2007; Azami et al., 2012)بوده است مؤثر 2

بیمار ( سرپرست خانواده)بیمار بودن یکی از اعضای خانواده دارای اثرات روانی زیادی است مخصوصاً آنکه پدر یا مادر خانواده 

همچنین . باشد حال اگر بیماری مزمن باشد و اثرات همه جانبه آن همیشه با زندگی شخص و افراد خانواده همراه است

های درمان و صرف زمان زیاد جهت مراجعه به پزشک و تهیه دارو از دیگر مضرات بیمار بودن یکی از اعضای خانواده  هزینه

دارند که بیماران با درد مزمن معموالً افسردگی، آشفتگی در روابط بین فردی  بیان میTurk & Monarch (2660 ) .است

برآوردهای جهانی  .کنند شناختی را تجربه می ارکردهای جسمی و روانخانواده، آشفتگی در خواب، خستگی و کاهش ک ویژه به

مطالعات مشخص . سال خواهند بود 01تا  19بیشترین تعداد افراد مبتال به دیابت در سنین  2606حاکی از آنند که در سال 

 ,.Samuel-Hodge et al).سال به باال را مبتال کرده است 26جمعیت % 6 نمودند که در بعضی کشورها دیابت بیش از 

یماری دیابت ب .گزارش شده است 2 26سال در سال  06درصد دیابتی شناخته شده باالی  0 /0در استان یزد حدود (2006

ی طور بهروانی دارد -عالوه بر افزایش میزان بروز و شیوع عوارض متعددی نظیر عوارض چشمی، کلیوی، قلبی و عروقی و عصبی

، 2 26و همکاران،  0مندل)قلبی و عروقی شناخته شده است های بیماریعنوان عامل خطر برای  به 2که بیماری دیابت نوع 

شرایط بیان شده ایجاب . اند بودهبیماران دیابتی  اند شدهنفر کسانی که پیوند کلیه  9 0و ( 056 ترجمه ستوده نیا و همکاران، 

یکی از مسائل بسیار مهم این است که . از موضوعات در اولویت قلمداد گردد ها پژوهشو  ها قیتحقکه امروزه دیابت در  کند یم

و از این مطلب  شود یمبر تعداد بیماران افزوده  روز روزبهدنیا برای پیشگیری و کنترل دیابت بودجه کمی را صرف نموده ولی 

. ی وجود دارد و آن عدم وجود آموزش استضعف  قطهنیی دیگر است و باید گفت که جا درکه مشکل  شود یمچنان نتیجه 

مزمن روز بروز سهم بیشتری را در اعاده  های بیماریی درمان و کنترل ها وهیش نیتر یاساسعنوان یکی از  امروزه آموزش به

ی خود مدیریتی مورد نیاز بیمار و چگونگی فراگیری این ها مهارتکه آموزش دیابت بر  کند یمسالمت و بهبودی بیماران ایفا 

در مورد بیماری مزمنی نظیر  اش خانوادهدر این میان مشارکت فعال بیمار و  .(Engum et al., 2005)دارد تأکید ها مهارت

 523 ین در سال آموزش در مورد بیماران دیابتی آنقدر دارای اهمیت است که ژوسل. ی برخوردار استا ژهیودیابت از اهمیت 

سال پس از کشف انسولین گفته است که آموزش بیمار دیابتی قسمتی از درمان نیست بلکه خود درمان است با آموزش  0تنها 

عوارض دیابت را کاهش داد لذا شروع و استمرار آموزش بیماران گاهی در جهت درمان است و باید در % 86 توان یمخوب 

با توجه به تفوق . (Tuomilehto et al., 2001)انکار دانست رقابلیغتی و اثرات آن را درمان دیابت آموزش را امر حیا

با ایجاد عادات صحیح  توان یمی آموزش بهداشت استفاده از الگوهای مختلف آموزش ها برنامهی پیشگیری بر درمان در ها جنبه

الگوهای مورد استفاده در آموزش و پرورش . نمودبهداشتی و تغییر سبک زندگی از طریق آموزش از پیشرفت بیماری جلوگیری 

، ترجمه 2668 و همکاران، 1لونگو)ویژه کاربرد داردی با خصوصیات ا جامعهدر  ها آنبهداشت متعدد بوده که هر یک از 

تغییر های بهداشتی، لزوم  های باالی مراقبت امروز با توجه به هزینه(. 056 عصاره،  نیمحمدحسعبدالحسین ستوده نیا و 

بر این اساس سازمان بهداشت جهانی بر اهمیت ارتقاء سالمت . رویکرد درمانی به رویکرد پیشگیری از بیماری مورد تأکید است

های بهداشتی  دهی مجدد خدمات بهداشتی و تعیین سیاست کننده، جهت یعنی تشویق سبک زندگی سالم، خلق محیط حمایت

 .(WHO, 2010)کند عمومی تأکید می

بر یی است که ها یآگاهرفتاری انتقال کلیه اطالعات و  -ن پژوهش منظور از آموزش سبک زندگی سالم با رویکرد شناختیدر ای

مطالب . شود یمموجود در آموزش سبک زندگی سالم به بیماران دیابتی ارائه  های روشنیاز بیماران بوده و با استفاده از  اساس

علت ایجاد بیماری، نحوه کنترل بیماری، عوارض ناشی از بیماری، تأثیر ورزش و تغذیه بر بیماری، : ارائه شده عبارت است از

بر بیماری رابطه کنترل بیماری و 9ی عضالنیساز آراممسائل و مشکالت ناشی از بیماری، تأثیر مدیریت استرس بر بیماری، تأثیر 

گفت که آموزش سبک زندگی سالم به بیماران دیابتی  توان یمخالصه  طور بهالمت معنوی بر بیماری و خود مراقبتی، تأثیر س
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ارائه همکاری . ی آموزش انجام دادزیر برنامهبا  توان یمفرآیند تغییر یا اصالح رفتار در بیمار مبتال به دیابت که : عبارت است از

استان یزد برای پیشگیری و جلوگیری از عوارض این اختالل و بیماری،  در جهت شغلی در مراکز تحقیقاتی انجمن دیابت در

در جهت جلسات  شناختی روان، ایجاد مؤسسه ها نهیهزکمک به بیماران دیابتی در جهت جلوگیری از عواقب و کاهش 

 .ی مبتالیان به دیابتدرمان گروه

رفتاری در پیشگیری و کنترل قند خون افراد -ناختیهمراه با رویکرد ش جانبه همهداشتن سبک زندگی سالم به کمک آموزش 

حائز اهمیت است، همچنین تالش برای کاهش و کنترل اثرات روانی این بیماری خصوصاً بر خود فرد و دیگر افراد خانواده نیز 

ر این زمینه ی انجام شده اکثراً به صورت پزشکی بوده است و دها درمانو  ها روشبا توجه به اینکه . بر همگان مشخص است

 زاده کاظمعنوان مثال  ، بهاند پرداختهجزئی به مسائل بیماران دیابتی  صورت بهیا  رنگ کم شناختی رواندرمانی  های روش

رفتاری به ترتیب -با استفاده از رویکرد شناختی( 2 26)ی و همکاران امام دوازدهو ( 2665)، محرابی و همکاران(553 )عطوفی

 سبک اهمیت، همچنین اند بردهی و پسخوراند زیستی و مدیریت استرس را برای بیماران دیابتی به کار ساز آرامی ها کیتکن

زندگی  سبک بنابراین آموزش مؤثر است ها بیماری از و پیشگیری زندگی کیفیت روی که است جهت از آن سالم بیشتر زندگی

.  لذا خأل آموزش جامع سبک زندگی سالم به بیماران دیابتی به وضوح مشخص است ،(Charkazi et al., 2009)است ضروری

رفتاری بر کنترل قند خون  -تعیین اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم با رویکرد شناختیبنابراین هدف کلی این تحقیق 

 .است 2 مبتالیان به دیابت نوع

 
 روش تحقیق

استت دیتاگرام طترح     شتده  استتفاده آزمون  با انجام پیش و کنترلروش این تحقیق نیمه تجربی است و در آن دو گروه آزمایشی 

 .آمده است(  )پژوهش در جدول

 
 دیاگرام طرح تحقیق( 1)جدول 

 آزمون پس متغیر مستقل آزمون پیش گمارش تصادفی ها گروه

 RE T1 X T2 گروه آزمایشی

 Re T1 - T2 گروه کنترل

  
 :در مورد این طرح نکات زیر قابل ذکر است

 .ها به صورت تصادفی سیتماتیک به گروه کنترل  آزمایش گمارده شدند آزمون- 

 .رفتاری اعمال شد –متغیر مستقل یعنی آموزش سبک زندگی سالم با رویکرد شناختی ( گروه آزمایش)اول  در گروه-2

 .مستقل اعمال نشدمتغیر ( گروه کنترل)در گروه دوم -0

 .آزمون انجام شد آزمون و پس ارزیابی پیش دو بارگروه آزمایش و کنترل -1

و یتک متغیتر وابستته    ( رفتتاری  -آموزش سبک زندگی سالم با رویکرد شناختی)های پژوهش شامل یک متغیر مستقل  گروه-9

 .بود( 2کنترل قند خون نوع )

 

 ، حجم نمونهجامعه آماری

سال شهر یزد که در طتی چنتدین ستال عضتو مرکتز تحقیقتاتی، درمتانی و         36تا 16کلیه بیماران دیابتی جامعه آماری شامل 

حجتم  . نفتر بیتان شتد    29666با مراجعه به مرکز دیابت یزد تعداد حجم جامعته   050 که در سال  اند بودهآموزشی دیابت یزد 

و  69/6داری آلفتا   سطح معنی نظر گرفتنسه دو میانگین و در راهنما و کارشناسان آمار از طریق فرمول مقای نظر استادنمونه با 
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الزم به ذکر است که با استفاده از جدول اعداد تصادفی نیز تعتداد حجتم نمونته    . نفر برآورد شده است 06، %  86قدرت مطالعه 

 . افزایش یافت 86به  06ریزش حجم نمونه از %  6 با در نظر گرفتن . نفر برآورد شد 06برابر 

 

 گیری وش نمونهر

بترای ایتن کتار ابتتدا بتا مراجعته بته مرکتز         . گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شتدند  نمونه این تحقیق بر اساس روش نمونه

ی انجتام شتده بته ایتن     ها یهماهنگسپس طبق . تحقیقاتی آموزشی و درمانی دیابت شهر یزد، مجوز برگزاری آزمون گرفته شد

هتای   انتختاب شتده، فایتل    ها نمونهدر مرحله بعد . مرکز مراجعه و با سرپرست و مدیر مرکز در مورد برنامه آموزشی صحبت شد

در مرحلته  . ها یادداشت شتد  ها بیرون کشیده شد و شماره تماس نمونه از اتاق فایل( تلفن، موبایل و محل سکونت)شان  شخصی

ی شتد و در زمینته زمتان و برنامته تشتکیل جلستات       رسان اطالعآموزشی در مرکز  در برنامهها و شرکت  نمونهبعد برای تماس با 

ها در برنامه آموزشی و با استفاده از مصاحبه تلفنی، افراد که شرایط ورود بته طترح    سپس از بین نمونه. ی شدزیر برنامهآموزشی 

 (:جلسه آموزشی به صورت متوالی 8شرکت در )مالک انتخاب افراد شامل . را داشتند انتخاب شدند

 2داشتن دیابت نوع -

 سال 16-36ی سنی داشتن دامنه -

 شناختی عدم سابقه به اختالالت حاد روان -

 تمایل به شرکت در جلسات -

 تغییر ندادن داروها و برنامه زدن انسولین طی این مدت -

 .رسانده شد کنندگان شرکتخروج افراد از گروه به این صورت تعیین و به اطالع  

 جلسه از جلسات آموزشی0حضور نداشتن بیش از  -

 عدم همکاری و انجام تکالیف ارائه شده در برنامه آموزشی -

 

 ابزار تحقیق

( BT3000)و دستتگاه تستت قنتد ختون     مه چک لیست اطالعات بیمتاران آوری اطالعات از پرسشنا در این تحقیق برای جمع

 .استفاده شده است

 

 لیست اطالعات بیمارانچک 

چک لیست توسط پژوهشگر تنظیم شده و از طریق آن اطالعاتی در مورد سن بیمار، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، سال ابتال 

 .شود به دیابت، محل سکونت و عوارض ناشی از بیماری دیابت و همچنین سابقه ژنتیکی از بیمار سئوال می

 
 BT3000دستگاه بیوشیمی اتوآناالیزر مدل 

عکتس دستتگاه نشتان داده شتده     (  )در کشور ایتالیا ساخته شده است که در شکل  Farasamedاین دستگاه توسط شرکت 

 .است
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 BT3000دستگاه بیوشیمی اتوآناالیزر مدل ( 1)شکل 

 
 شیوه اجرا

ستپس  . برگزاری جلستات گرفتته شتد   برای این کار ابتدا با مراجعه به مرکز تحقیقاتی آموزشی و درمانی دیابت شهر یزد، مجوز 

ستپس از بتین داوطلبتان    . ی زمتان و برنامته تشتکیل جلستات آموزشتی صتورت گرفتت        طبق هماهنگی با بیمتاران در زمینته  

 .کننده در برنامه آموزشی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاری افرادی که شرایط ورود به طرح را داشتند انتخاب شدند شرکت

میتانگین قنتد ختون سته      (A1C)قند خون دو ساعته و  (2HPP)قند خون ناشتا،  (FBS)آزمون  ونه پیشپس از انتخاب نم

های گتروه   از تمام افراد گرفته شد و بعد از گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جلسات آموزشی برای آزمودنیماهه، 

هتای   جلسه آموزشی شرکت کردند که با توجه به محتدودیت  8رالزم به ذکر است که افراد گروه آزمایش د. آزمایشی برگزار شد

بعتد از اتمتام   . بار برگزار شد و درمجموع دوره آموزش دو ماه و نیم به طول انجامید  زمانی و شرایط کاری گروه آزمایش هفته 

 . ه عمل آمدآزمون ب آزمون و پس به عنوان پیش(A1C,2hpp,FBS)  های جلسات از دو گروه آزمایش و کنترل آزمایش
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 شرح فصل محتوای جلسات آموزشی( 2)جدول 

 جلسه اول

 ها برای فهم بیشتر آموزش و شناخت بیماری دیابت و آگاهی از عوارض آن و استفاده از استعاره: عنوان

اعضای گتروه  ها و آشنایی  اجرا چک لیست اطالعات بیمار، آشنایی اعضا و رهنمودهایی برای مشارکت، معرفی برنامه: دستور جلسه

، آگاهی از عوارض و پیامدهای آن، دادن دستگاه تستت قنتد ختون    2و ایجاد ارتباط همدلی، آموزش و شناخت بیماری دیابت نوع 

 به صورت رایگان برای افزایش کنترل خود مدیریتی بیماران

 بازخورد و بحث در مورد موضوع جلسه، ارائه تکلیف

 جلسه دوم

 و آشنایی با انسولین و نحوه زدن آن 2دیابت نوع  درمانی تغذیه و رژیم: عنوان

های غتذایی صتحیح و ارائته لیستت برنامته غتذایی مناستب ،         هایی غذایی مفید و آشنایی با انواع گروه معرفی برنامه: دستور جلسه

 آموزش نحوه زدن انسولین و شناخت انواع انسولین

 بازخورد و بحث در گروه، ارائه تکلیف 

 جلسه سوم

 مدیریت استرس : عنوان

ای کوتتاه از جلسته قبتل، چگتونگی کنتترل       دریافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تکالیف جلسه قبتل، بیتان خالصته   : دستور جلسه

 زا در زندگی استرس و برخورد عوامل تنش

 بازخورد و بحث در گروه ، ارائه تکلیف

جلسه 

 چهارم

 سالمت معنوی و بیماری دیابت :عنوان

هتای   دریافت بازخورد جلسه قبل، مرور تکالیف جلسه قبل، بحث در مورد دیابت و پذیرش بیماری  برطبتق داستتان  : سهدستور جل

 اسالمی

 بازخورد و بحث در گروه، ارائه تکلیف

جلسه 

 پنجم

 مشاوره و ورزش: عنوان

عوارض دیابت، ختدمات رایگتان ورزشتی و    های مفید در افراد دیابتی با توجه به سن و مشکالت ناشی از انجام ورزش: دستور جلسه

 های عضو در مرکز، تهیه دفترچه راهنمای ورزش تخفیف ارائه شده برای دیابتی

 بازخورد و بحث در گروه، ارائه تکلیف

جلسه 

 ششم

 مدیریت استرس و خودآگاهی: عنوان

 زا در زندگی، مدیریت زمان و عوامل تنش ها، کنترل استرس های زندگی و نظم و ترتیب دادن به آن مدیریت برنامه: دستور جلسه

 بازخورد و بحث در گروه، ارائه تکلیف

جلسه 

 هفتم

 2تن آرامی و اثر آن بر قند خون افراد دیابتی نوع : عنوان

 اجرا چند مرحله از تن آرامی به صورت گروه و گرفتن قند خون قبل و بعد از کالس و اثر آن بر قند خون: دستور جلسه

 بحث در گروه، ارائه تکلیفبازخورد و 

جلسه 

 هشتم

 های پیشگیری از عوارض دیابت دیابت و شناخت آن و راه فیو تعربندی مطالب قبل  پرسش و پاسخ و جمع: عنوان

دیابتت و عتوارض آن و چگتونگی پیشتگیری از عتوارض بیشتتر ایتن بیمتاری، چتک کتردن            منجر بهمعرفی عوامل : دستور جلسه

 خونهای اولیه قند  آزمایش

 بازخورد و بحث در گروه، ارائه تکلیف

 
 ها روش تجزیه و تحلیل داده

روش آماری مورد استفاده شتامل آزمتون   . استفاده شد SPSS 20افزار آماری  ها از نرم در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده

 .تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد

 یافته ها

ارائه شده ( 0)آزمون قند خون سه ماهه در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  آزمون، پس پیشمیانگین و انحراف معیار نمرات 

 :است

 
 
 

 ماهه در دو گروه 3آزمون قند خون  آزمون، پس میانگین و انحراف معیار نمرات پیش( 3)جدول 
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 گروه

 آزمون پس آزمون پیش

 میانگین تعداد
انحراف 

 استاندارد
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

  / 0 00/3  0  /82 90/8  0 آزمایش

 2/ 6 51/8  0  /88 5/ 6  0 کنترل

 

 90/8آزمون برابر با ماهه گروه آزمایش در مرحله پیش 0شده، میانگین نمرات قند خون  مشاهده ( 0)طور که در جدول  همان

در گروه کنترل میانگین نمرات قند خون سه ماهه در . رسیده است 00/3آزمون به عدد  بوده است که این مقدار در مرحله پس

همچنین نتایج آزمون لوین به منظور بررسی تساوی واریانس . بوده است 51/8ن آزمو و مرحله پس 5/ 6آزمون  مرحله پیش

 . ارائه شده است( 1)های دو گروه در جامعه در جدول 
 های دو گروه در جامعه نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس( 4)جدول 

 Pمعناداری
درجه آزادی 

 (مخرج)دوم

درجه آزادی 

 (صورت)اول
 متغیرها F ضریب

596/6 95   661/6  قند خون کلی

ها برای نمرات همه متغیرها در گروه کنترل و  شده، پیش فرض تساوی واریانس مشاهده( 1)طور که از نتایج جدول  همان

 . ها تحلیل کوواریانس برای به دست آوردن نتایج استنباطی انجام شد فرض با توجه به رعایت پیش. آزمایش تائید شده است

های نمونه در جامعه  ، فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه یا گروهFهای استفاده از آزمون  فرض همچنین یکی دیگر از پیش

شود توزیع نمرات در جامعه نرمال بوده و اگر در گروه نمونه کجی و  اساس این پیش فرض بر آن است که فرض می. است

برای آزمون این فرضیه از آزمون کرموگروف (. 080 مولوی، )ه استکشیدگی حاصل شده، به خاطر انتخاب تصادفی بود

 .آمده است( 9)های پژوهش در جدول  نتایج این آزمون برای فرض. شود اسمیرنوف استفاده می
 نتایج آزمون کرموگروف اسمیرنوف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه( 5)جدول 

 آزمون کرموگروف اسمیرنوف متغیر

 P آماره

 551/6 120/6 قند خون کلی

 آزمون قند خون کلی در دو گروه نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نمرات پس( 6)جدول 

 شاخص متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 توان آماری میزان تأثیر معناداری Fضریب

   6/ 92 6/ 66 50/02 00/255806   00/255806 آزمون پیش

 690/6 6/ 66 6/ 83 623/6 20 /28   20 /28 جنسیت

 6016/6 683/6 622/6 906/9 03/20130   03/20130 عضویت گروهی

 
دو )کنندگان برحسب عضویت گروهی  نشان داده که بین میانگین تعدیل شده نمرات مقیاس کلی قند خون شرکت( 0)جدول 

(. >6P/ 666)شده است داری مشاهده آزمون تفاوت معنی متغیرهای جنسیت و پیش تأثیر حذفپس از ( گروه آزمایش و کنترل

سبک زندگی سالم با رویکرد بنابراین آموزش . درصد بوده است68/6میزان تأثیر آموزش . لذا این فرضیه تائید شده است

، بوده (>6P/ 666)مطلوب  داری و سطح معنی 01/6توان آماری . مؤثر بوده استشناختی رفتاری بر کاهش قند خون کلی 

 .است

 

 گیری بحث و نتیجه
پیشنهادهای تحقیقی و کاربردی در  ارائهبه  تیدرنهاهای مهم هر تحقیقی دستیابی به نتایج آن تحقیق است که  یکی از بخش

-تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم با رویکرد شناختی. مورد مسئله مورد نظر خواهد شد
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برای محقق شدن این هدف به تهیه بسته آموزشی سبک . صورت گرفت 2رفتاری بر کنترل قند خون مبتالیان به دیابت نوع 

سپس از پرسشنامه . به تحقیقات پیشین و کارهای انجام شده با نیازهای جامعه و فرهنگ یزد پرداخته شدزندگی سالم با توجه 

پس از استفاده از ابزار مذکور و کسب مجوز از مرکز دیابت . ارزیابی اولیه که توسط پژوهشگر طراحی شده بود استفاده گردید

گروه  2و کنترل تعیین گردید و پرسشنامه مذکور در اختیار هر  استان یزد به صورت تصادفی سیستماتیک دو گروه آزمایشی

قند خون دو ساعته و  2HPPقند خون ناشتا و  FBSهای  ی آموزشی از دو گروه آزمایشها کالسقبل از شروع . قرار گرفت

A1C آموزشی  جلسه یک ساعته 8سپس گروه آزمایشی  طی . آزمون انجام شد میانگین قند خون سه ماهه به عنوان پیش

قرار گرفت و گروه کنترل رها  2رفتاری بر کنترل قند خون مبتالیان به دیابت نوع -سبک زندگی سالم با رویکرد شناختی

قرار گرفت و  تائیدهای تکرار شد و با در نظر گرفتن این که نتیجه فرضیه اصلی مورد  آزمایش ها کالسبعد از اتمام . شدند

 :این فرضیه به صورت زیر است گیری نتیجهمعنادار شد، بحث و 

رفتاری باعث کنترل قند  -آموزش سبک زندگی سالم با رویکرد شناختینشان داد ( 0)نتایج حاصل از تحلیل کواریانس جدول 

های گذشته  های پژوهش نتیجه این فرضیه با یافته. بوددرصد  68/6میزان تأثیر آموزش  .شود می 2 خون مبتالیان به دیابت نوع

، (550 )و همکاران  McGrady & Gerstenmaier ( 556) ،Kavanagh، (556 )و همکاران  Colditz از جمله

 & Clark ، (2662)و همکاران  Peyrot ( 555) ،Surwit ،(555 )و همکاران  Snoek ،(553 )زاده عطوفی  کاظم

Hampson (2660)، Ismail  (2661)و همکاران، Vég  (2660)و همکاران،Attari   عدیلی و ، (2660)و همکاران

، (  26)و همکاران  Silva ،(085 )، قاسمی و همکاران (2665)محرابی و همکاران  ،Samimi (2663)، (2660)همکاران 

Liu  (2 26)و همکاران، Marker  (2 26)و همکاران ،Azami   و (  05 )، شیرازی و همکاران (2 26)و همکاران

رفتاری باعث کنترل قند خون  -آموزش سبک زندگی با رویکرد شناختیدارند  که بیان می( 2 26)امامی و همکاران دوازده

 . شده، همسو است 2 مبتالیان به دیابت نوع

شوند که یکی از این  های غیر عفونی هستند که توسط عوامل متعدد ایجاد می های دیابت و قلبی عروقی بیماری بیماری

به طوری که نظر مسئولین بهداشت و درمان دنیا (. 081 محمدی زیدی و همکاران، )استها سبک زندگی ناسالم  ترین آن مهم

از سویی سازمان جهانی بهداشت تأکید دارد که سالمتی، رفاه کامل . از جمله سازمان بهداشت جهانی را به خود جلب نمود

اساسی انسان دانست و ذکر نمود که جسمی، روحی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماری با نقص عضو است و سالمتی را حق 

همچنین الگوهای رفتاری مرتباً در واکنش ؛ ترین هدف اجتماعی در سراسر جهان است رسیدن به باالترین سطح سالمتی، مهم

کند و همچنین برای ارتقای سالمتی و توانمند کردن مردم جهت تغییر رفتار  با تغییرات محیطی و اجتماعی خود را سازگار می

محمدی زیدی و )ک زندگی سالمشان نه تنها باید بر افراد تمرکز کرد بلکه باید شرایط اجتماعی را هم در نظر گرفتو سب

ی با توجه به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ا جامعهسازمان جهانی بهداشت اعتقاد دارد که در هر (. 081 همکاران، 

هایی است که تقریباً در تمام کشورهای دنیا  بیماری دیابت یکی از بیماری. ندیانم یمی خودنمایی ا ژهیوهای  آن جامعه بیماری

زیرا مطالعات اولیه نشان داد که . وجود دارد شان یزندگچه پیشرفته و چه در حال پیشرفت توسعه هر کدام با توجه به سبک 

های مزمن  رین شیوه درمان و کنترل بیماریت عنوان یکی از اساسی امروزه آموزش به .(Wild, 2004)دیابت بیماری رفاه است

توان  زیرا عدم رعایت رفتارهای بهداشتی را می(. همان)کند روز بروز سهم بیشتری را در اعاده سالمت و بهبودی بیماران ایفا می

سواد بودن  ولی بی. توسعه مشاهده نمود در حالسواد یا باسواد، ثروتمند یا فقیر، پیشرفته و یا  در هر جامعه آموزش دیده بی

تواند احتمال نبود آگاهی الزم برای برخورداری از سبک زندگی سالم و مناسب را نشان  تعداد زیادی از بیماران می

مردم بایستی در طول زندگی مسائل درست و نادرست بهداشت را تشخیص دهند که . (081 محمدی زیدی و همکاران، )دهد

 ,Atlas)مردم به یک فرآیند یادگیری برای ایجاد رفتار مطلوب به منظور سالمت را آموزش بهداشت گویند هنر و علم جلب

در پیشگیری و کنترل دیابت با  .(Dunkley, 2000)فهم طبیعت و رفتار انسان نقطه شروع اصالح رفتارهای اوست .(2000

های درست زندگی جهت حفظ  ماری را شناخته و به شیوهتوجه به نقش تغذیه و فرهنگ در آن باید مردم از هر نظر آن بی

سالمتی و اجتناب از بیماری دیابت پی ببرند که برای رسیدن به این هدف نیاز به شکل دادن رفتار از طریق آموزش بهداشت 
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 به نقش رفتارهای سالم مانند فعالیت بدنی، تغذیه و مدیریت استرس بر روی کاهش مرگ و میر و ابتالهمچنین  .است

های  پیشگیری از بروز بیماری با تغییرات رفتار و شیوه زندگی هزینه .(IDF, 2003)شناخته شده استخوبی  به ها بیماری

از جمله تغییر در وضعیت تغذیه و فعالیت بدنی در جهت بهبود شیوه زندگی همگام . دهد درمان عوارض بعدی را نیز کاهش می

های کاتکول  زا در زندگی باعث افزایش هورمون های استرس نظر فیزیولوژیکی محرکاز . با کاهش مصرف دخانیات و چاقی

حال . (Roglic et al., 2005)شود که همه این موارد نیز در افزایش قند خون مؤثر است آمینوکورتیزل و لوگلوکاگون می

ل قند خون و حتی فشارخون و در های محیطی شود، در کنتر ی زندگی که باعث پیشگیری از استرس هرگونه تغییر در شیوه

کند و برای  دیابت در هر گروه سنی از بسیار جوان تا بسیار پیر بروز می. مدت دیابت مؤثر است نتیجه عوارض بلندمدت و کوتاه

 (Fuller et al., 1983).بت بهداشتی و حمایت مناسب در هر گروه سنی باید از رویکردهای متفاوتی استفاده کردارائه مراق

به طوری که . اجتماعی مورد نیاز است-روانی-روزه، اعتقاد بر این است که در درمان و کنترل این بیماری، یک رویکرد زیستیام

درصد کاهش  85تواند شیوع و کنترل دیابت را تا  تغییر در سبک زندگی این بیماران و پای بندی به دستورات درمانی، می

که خود یا  ردیگ یمرفتاری فرد یاد -در درمان شناختی توان بیان کرد که ضیه میدر تبیین نتیجه فر. (Kasper, 2005)دهد

. ی این رویکرد آن است که تفکر هم بر خلق و هم بر رفتار مؤثر استربنایزنظریه . ببیند تر یانطباقی ا وهیششرایط خود را به 

ی در ا عمدهیا از تجربه  اند گرفته شکلی کودکدر و فرضیاتی ایجاد شود که  ها نگرش براثرعادت تفکر منفی ممکن است 

خود  الشعاع تحتکه کلیه تعبیرهای فرد را  رندیگ یمبسیاری از افکار منفی از یک فرض بنیادی نشأت . سالی حاصل شود بزرگ

واند نحوه تفکر اگر فرد بت. شود یمدر  برخی افراد افکار منفی مانع از رفتارهای سالم یا داشتن یک زندگی کامل . دهد میقرار 

مانند تغییر عادات غذایی، افزایش میزان  .(Kinmonth et al., 1998)رفتارش را تغییر دهد تواند میخود را تغییر دهد 

مؤثر  2تواند در کنترل قند خون نوع  ی تغییر سبک زندگی و مجموع این مسائل میطورکل بهورزش یا رشد زندگی اجتماعی و 

رفتاری در پیشگیری و کنترل قند -ی سالم به کمک آموزش همه جانبه همراه با رویکرد شناختیداشتن سبک زندگ. واقع شود

ی انجام شده اکثراً به صورت پزشکی بوده است و در این ها درمانو  ها روشخون افراد حائز اهمیت است و با توجه به اینکه 

 زاده کاظمعنوان مثال  ، بهاند پرداختهجزئی به مسائل بیماران دیابتی  صورت بهیا  رنگ کم شناختی رواندرمانی  های روشزمینه 

رفتاری به ترتیب -با استفاده از رویکرد شناختی( 2 26)ی و همکارانامام دوازدهو ( 2665)، محرابی و همکاران(553 )عطوفی

، و اثربخش بودن این اند بردهکار ی و پسخوراند زیستی و مدیریت استرس را برای بیماران دیابتی به ساز آرامی ها کیتکن

آموزش سبک زندگی سالم با از بررسی تأثیر در این پژوهش نیز سعی شد تا نتایج آماری به دست آمده  .اند را نشان داده ها روش

و های پژوهشی دیگر تبیین  با اشاره به زمینهبررسی و  2کنترل قند خون بیماران دیابتیک نوع رفتاری بر  -رویکرد شناختی

ی ها موضوعدر این پژوهش طراحی بسته آموزشی سبک زندگی سالم است که در آن از  تأملاز نکات قابل . بررسی گردد

درمانی و تغذیه، مدیریت استرس، سالمت معنوی، ورزش، خودآگاهی و خود مدیریتی و تن آرامی استفاده شده است که  رژیم

آموزش سبک زندگی درمجموع با توجه به نتایج این پژوهش . اند ی قرار گرفتهها مورد بررس ها تنها یکی از روش در اکثر پژوهش

ای در بهبود  های مداخله ای انتخابی و مکمل سایر شیوه تواند به عنوان یک شیوه مداخله می رفتاری -سالم با رویکرد شناختی

آموزش این تحقیق این است که به علت اینکه  های محدودیتیکی از . به کار گرفته شود 2قند خون افراد مبتال به دیابت نوع 

 عوارضشاناست و از طرف دیگر مشکالت افراد دیابتی با توجه به خصوصیات و  پرمحتواسبک زندگی سالم امری پیچیده و 

. شودماه به طور متناوب برگزار  هرچند ها آموزشاین  دایب ومداخله با توجه به شرایط تحقیق کم بوده  زمان مدت. متفاوت است

شود و  محسوب می 2از آنجایی که آموزش سبک زندگی سالم از عوامل مؤثر در کنترل قند خون نوع  شود میبنابر این پیشنهاد 

توان این سبک زندگی را با توجه به فرهنگ هر گروهی آموزش داد و یاد گرفت تالش جدی در ارتقاء و  با توجه به این که می

ها را برگزار کنند جهت  ای این کالس ی دیابت شود که به صورت دورهها انجمنی با مراکز و ی مراکز و یا همکارساز نهینهاد

 .ها آموزشیادآوری 
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