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 بررسی تأثير اميد درمانی بر کاهش افسردگی زنان دیابتيک در مرکز تحقيقات دیابت سمنان
 پريسا كوهساريان، محمود گلزاري

 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان *

عوامل روانشناختي مي توانند نقش مهمي در ناراحتي هاي بدني ايفا كنند. افسردگي مي تواند روند بيماري ديابت را آشفته ساخته و مقدمه: 

ع، طول مدت و بهبود افسردگي ايفا مي كند. به عبارت ديگر، اين امکان وجود متغير اميد نقش مهمي را در شروكنترل بيماري را دشوارتر سازد. 
 ادارد كه از طريق سطوح باالي اميد، افراد در مقابل شيوع افسردگي، تحمل دوره هاي افسردگي براي كوتاه مدت و بهبود سريع از اين دوره ه

 .محافظت شوند

مک كند تا با تعيين اهداف مشخص و ايجاد مسيرهاي نيل به هدف، بر موانع نااميد كننده اميددرماني در نظر دارد كه به درمانجويان ك هدف:

 غلبه نمايند و در نتيجه افسردگي آنها كاهش يابد.

زن ديابتيک با توجه به سن، سطح تحصيالت و  100اين تحقيق آزمايشي در مرحله اول شامل غربالگري افسردگي برروي روش مطالعه: 

نفره آزمايشي و كنترل از بين زنان افسرده انتخاب شدند و تست هاي افسردگي بک و اميد  8. در مرحله دوم تحقيق، دو گروه وضعيت تأهل بود
جلسه به طور هفتگي و به شکل جلسات  10اسنايدر به عنوان پيش آزمون درباره آنها اجرا شد. برنامه اميددرماني برروي گروه آزمايشي در طي 

قرار داده شد. براي نيل به هدف، مسيرهاي مختلف شامل گياه « كنترل بيماري ديابت»د. هدف تعيين شده به اتفاق آرا، گروهي برگزار گردي
درماني، ورزش درماني، تجمع دوستان صميمي، رفتن به مکانهاي سرسبز و طبيعي، دعا و نيايش انتخاب شدند. در پايان برنامه، تستهاي 

 عنوان پس آزمون اجرا شدند. افسردگي بک و اميد اسنايدر به 

( نسبت به ميانگين افسردگي در پس آزمون گروه =51/11xدر اين پژوهش، ميانگين افسردگي در پس آزمون گروه آزمايشي)یافته ها: 

انگين اميد ( نسبت به مي=x 63/28. ميانگين اميد در پس آزمون گروه آزمايشي)(p=041/0( كاهش قابل مالحظه نشان داد)=x 38/20كنترل)

همبسته، ثابت شد كه افزايش  t. با استفاده از آزمون (p=002/0( افزايش معني دار نشان داد)x =25/19در پس آزمون گروه كنترل)
( گرديده است. با استفاده از آزمون كروسکال واليس، بين اميددرماني با t ،99%=p=-72/4( موجب كاهش افسردگي)t ،99%=p=93/9اميد)

( رابطه معني دار به F ،95%=p=55/2(، اميددرماني با وضعيت تأهل)F ،95%=p=63/2(، اميددرماني با سطح تحصيالت)F، 95%=p=68/0سن)
 دست نيامد. 

نسبت به ميانگين آن در پس آزمون گروه  (x=124mg/dl)در اين پژوهش، ميانگين قند خون ناشتاي بيماران در پس آزمون گروه آزمايشي

 . (p=045/0)اهش قابل مالحظه داشت كه به عنوان يک نتيجه فرعي تحقيق، اميدواركننده بودك(x=163mg/dl)كنترل 

براساس يافته هاي به دست آمده در اين پژوهش، در مي يابيم كه اميددرماني بر كاهش افسردگي زنان ديابتيک تأثير دارد. تأثير نتیجه گیری: 

تحصالت و وضعيت تأهل بيماران باشد. پيشنهاد مي شود رابطه بين اميددرماني و سن، اميددرماني و اميددرماني مي تواند آزاد از سن، سطح 
 سطح تحصيالت، اميددرماني و وضعيت تأهل با تعداد بيشتر آزمودني ها مورد بررسي قرار گيرد.

 اميد.  -افسردگي -ديابتواژگان کلیدی: 
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