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Abstract
This study aimed to assess the effect of relaxation
on depression, anxiety and HbA1c in type I
diabetic women. In this study which was a quasiexperimental with pre-test, post-test and control
group, the population was all type I diabetic
women which referred to the Diabetes Clinic in
Kermanshah. The 24 of patients were selected by
available sampling method and randomly divided
into experimental and control groups. For pre-test
the scores of Beck Depression Inventory,
Spielberger anxiety and HbA1c tests were
recorded. Then the experimental group during a
nine-week (twice a week) participated in
relaxation session and after three month subjects
in both groups were post-tested. For data
analysis, descriptive statistics, Levene Test,
analysis of covariance were used. In the post test
there was no significant difference in average
depression scores of two groups (p= 3.07) but,
trait anxiety average, state anxiety average and
blood glucose of experimental group were
decreased significantly in comparison to pre-test
(p= 34.14, p= 11.16, p= 10.8). So, it concluded
that relaxation decreases anxiety and helps to
better control of blood glucose in type I diabetic
women but, this technique which has been used
in this study was not effective in reducing
depression in these patients.
Keywords: diabetic women, muscular relaxation,
depression, anxiety, blood glucose.
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مقدمه 
بیماری دیابت نوع یک چه به علت شیوع بیشترر ن در بتی

در برخی توارد تا دو برابر بیشرر اه تتردا استت (کتاپو و

1

بیمارا روا پزشکی و چه به علت عتوار

سادوک ،ترجمه رضاعی )138۱ ،تسئله را تأت برانییزتر نیتز

تردت د و شتای

تیکن .
بنابرای تر روشی که بروان به کنررل شرای استررسها و

ن  ،در روا پزشتتتکی و روا شناستتتی اه اتمیتتتت ویت ت ای
برخوردار است (تن ریک و گریک .)2005 ،2بیماری دیابتت

پیشییری یتا درتتا عوئتم افستردگی کمتک کنت بتهطتور

نوع یک بیماری تزت ترابولیک و وراثری بود کته در ن بتر

غیرتسرییم به کنرترل قنت ختو در سترح بهینته و درنریجته

یتا

جسمی و روانتی بیمتاری نیتز کمتک کترد

اثر تخریب بخشی اه پانکراس تولی انسولی تروقف ش

3

کاتش عوار

کاتش پی ا تیکن (تالت ،کوکرام ،فلیتوبجرگ و تمکتارا ،

است .تهم تری تسئله در درتا یتک فترد تبترو بته دیابتت

.)2010
بررسیتای تخرلف حاکی اه ن استت کته اضتررا

کنررل سرح قن ختو استت چراکته ایت بیمتاری در حتال
بتا

حاضر درتا قردی ن ارد و درتا تای کنررلی نیز بتا تزریت

فدال کرد تحور تیپوتاالتوس-تیپوفیز-ندرنال سبب افزایش

انسولی و ارائه الیوتای تغذیه و برناتهتتایی بترای پتایش و

طوالنیت ت سرح تورتو تتای استررس یدنتی کتورتیزول،

ان اه گیری سرح قن خو سدی در کنرترل کترد عتوار
ای بیماری دارن (دواهد اتاتی ،روش  ،تحرابتی و عرتاری،

اپینفری  ،گلوکاگو و تورتو رش ش و درنریجته تنجتر
به افزایش قن خو یا تش ی قن خو باال شتود .بتهعتوو

 )1388اتا حری هتانی که دارو ،رژیم غذایی و ورهش رعایت

تحورتای کاته کوالتینی و گلکوکورتیکوئی ی بتر ستاخرار و

باشن باه تم تضمینی برای کنررل قن خو وجود ن ارد

عملکرد بافتتای خاصی اثر تیگذارنت کته باعت

ش

ترشتح

به ای دلی که تنوه ظهور اخروالت روانی و اسررس عتاتلی

سیروکینی تیشون  .تمته ایت تتوارد ،تولیت گلوکتاگو را

برای افزایش قن ختو استت (تیتروره ،تتوور و تیتروره ،

افزایش و باهجذ یا شکسره ش قنت را در تاتیچتهتتای
تحیری کتاتش تتیدتت (هارع ،هارع ،ختالیی و تمکتارا ،

 )2011بنابرای ت یریت بهرر دیابت هتانی اتفاق تیافرت کته
تؤلفهتای روا شناخری و درتا ننها نیز ت نظر قرار بییرن .

جستمی و

دستکم سه عات  ،افزود ت اخوت روا شتناخری بته

 )1392و ای افزایش سترح قنت ختو عتوار
روانی ترد دی را به دنبال دارد.

5

برناتهتای درتانی تبرویا به دیابت را توجیه تیکن  :افزایش
پذیرش بیماری اه جانب فرد تبرو ،ایجاد تغییترات رفرتاری

شتتای تتتری عتتوار روانتتی عبارتنتت اه پرخاشتتیری،
اضررا  ،افسردگی ،حساسیت در روابت تریابت  ،وستواس،

برای خود تراقبری بهرر و اه بی بترد توانت روا شتناخری

و

توجود بر سر را کنررل بیماری (وایربرد ،کریرزرد و اکتورنر ،

روا پریشی (توسوی ،علیزاد  ،شیخ و تمکتارا  )1394 ،کته

 .)2009انواع تخرلف ت اخوت روا شناخری وجود دارن که

اه تیا ننها تموار تأکی وی ای بتر افستردگی و اضتررا

تی توانن به کنررل بهرر قن خو کمتک کننت  .یکتی اه ایت

شتتکایات جستتمانی ،تتترس ترضتتی ،اختتروالت ختتوا

ش است .افسردگی تهمتری و شتای تتری عارضته روانتی
دیابت است بهطوری که اه تر پنج بیمار تبرو به دیابت یتک
نفر اه افسردگی رنج تیبرد و شیوع ن در هنا و بیمارا بتا
قن خو کنررل نشت

و دارای عتوار

4

سیسترمیک دیابتت

6

ت اخوت پزشکی ذتت  -بت
بهتنظور کاتش عوار
کشورتا رایج ش

استت کته بکتار گیتری ن

بیمتاری تتای تتزت در بستیاری اه

است .پزشکی ذت  -ب

حوه ای استت

که بر تدات بی تغز ،ذت  ،بت و رفرتار تأکیت تتیکنت و
تمچنتی روشتتای نیروتنت ی کته اه طریت ننهتا عواتت

باالتر است (کاتو  ،تیج و سارتوریوس  )2010 ،که ای اتتر
تیتوان با ایجاد بیانییزگی برای پیییری برناتهتای درتتانی

تیجانی ،روانی ،اجرماعی ،تدنوی و رفرار ،بهطور تسرییم بتر

شرای جسمی بیمار را نیز تحت تأثیر قرار دت  .ای توضوع

سوتت جسمانی و روانی اثر تیگذارن  .فنو تورد استرفاد

با علم به اینکه شیوع افسردگی و اخروالت اضررابی در هنا

در ایت دیت گا عبارتنت اه تجسم تت ایتشت  ،پسخوران

2. Hendrick VC & Garrick TR
4. Katon W, Maj W, Sartorius N
6. Whitebird RR, Kreitzer MJ, O'Connor

1. Diabetes
3. Holt RG, Cockram C, Flyvbjerg A and et al
5. Morris T, Moore M & Morris F
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هیسری ،تیپنوتیزم بالینی ،یوگا ،نرامساهی پیشرون عضونی
و ت یریش ت (تینتتور ،کارلستتو و تتتک کنیتتز و تمکتتارا ،1
.)2006
بررسی شوات حاکی اه ن است که روشتتای کنرترل و
ت یریت اسررس که ت نراتی یکی اه پرکتاربردتری ننهاستت
تاکنو بهعنوا درتا تکم به وفور در درتا بیمتاریتتای
جسمی و روانی تخرلف بهکار گرفره ش و سودبخش بتود
است .با ای حال در پ وتشتای انجام ش روی اثربخشتی
ای روش در بیمارا دیابری نرایج ترناقضتی بته دستت نتت
است .در حالی که برختی پ وتشتیرا  ،شتوات ی تبنتی بتر
اثربخشی ای روش برای بیمارا دیتابری نتوع یتک و دو بته
دست نورد ان (تک گینز ،تک گری ی کوکس و تمکتارا ،2
2005؛ کاظمهاد 13۱5 ،؛ طوکو 1386 ،؛ اسد ی و تیرگری
و حس هاد  .)1392 ،برخی دییر به چنتی شتوات ی دستت
نیافرهان (ستورویت تیلبترگ و تککاگیت 2002 ،3؛ قتزوی و
تمکارا 1388 ،؛ فروغی.)13۱9 ،
با ای حال غالب ترو پ وتشی در ایت هتینته تدرتو
بیمارا تبرو به دیابت نوع دو بود است .تمچنی تیچ یتک
اه ای پ وتش تا صرفاً به ترالده اثربخشی روشتای درتانی
تخرلف بر هنا تبرو به دیابت نوع یک ترمرکز نبتود استت.
بر ای استاس پت وتش حاضتر درصت د بررستی اثربخشتی
نرامساهی عضونی بر افسردگی ،اضررا و قن ختو هنتا
تبرو به دیابت نوع یک است .ب ی تنظور ایت فرضتیهتتای
هیر تررح گردی :
 .1نتوهش نرامساهی عضونی بر افسردگی هنا تبرو بته
دیابت نوع یک اثربخش است.
 .2نتوهش نرامساهی عضونی بر اضررا نشتکار هنتا
تبرو به دیابت نوع یک اثربخش است.
 .3نتوهش نرامساهی عضونی بر اضتررا پنهتا هنتا
تبرو به دیابت نوع یک اثربخش است.
 .4نتوهش نرامساهی عضونی بر قن خو ها تبترو بته
دیابت نوع یک اثربخش است.

روش 
روش پژوهش ،جامع ة آم اری و نمون ه :پت وتش حاضتر
پ وتشتتی نیمتته تجربتتی استتت و طتترح ن دو گروتتتی بتتا
پیش نهتو و پس نهتو و گرو کنررل است .جاتدته نتتاری
پ وتش را کلیة هنا تبرو به دیابت نوع یک تراجدهکنن بته
کلینیک دیابت اسرا کرتانشا در هتسترا و بهتار ستال -93
 1392تشکی تیدادن  .گترو نمونته اه طریت تبتاحبه بتا
بیمارانی که برای جلسات نتوهش تزریت انستولی تراجدته
کرد بودن انرخا ش ن و در پایتا  30نفتر اه کستانی کته
دارای شرای حضور در پت وتش و فاقت شترای خترو اه
پتت وتش بودنتت انرختتا شتت ن  .ستتپس نرتتایج نهتتتایش
تموگلوبی  A1cننها ثبت ش و پرسشتناته تتای افستردگی
بک و اضررا اشپیلبرگر بته ننهتا ارائته شت و  24نفتر کته
نمرات افسردگی و اضررا ننها باالتر بتود بتهعنتوا نمونته
نهتتایی انرختتا ش ت ن و بتتهصتتورت تبتتادفی در دو گتترو
نهتایشی و کنررل قرار گرفرن  .با گمارش تبادفی نهتودنیتا
در گرو تای نهتایش و تبتادفی ستدی شت اثتر ترغیرتتای
تزاحم کنررل شود .شرای ورود به پت وتش عبتارت بتود اه
قرار داشر در داتنه سنی  25تتا  45ستال ،گذشتت حت اق
شش تا اه تشخیص بیماری دیابت ،عت م ابترو بته بیمتاری
دییر ،ع متغییر در برناته درتانی ،ع م سابیه درتا بتا روش
نرامساهی ،ع م تبر داروتای روا پزشکی و عوقهتنت ی
به شرکت در پ وتش .توک تای خرو نیتز نیتاه بته تغییتر
برناته درتانی طی ت ت پ وتش ،تغییر دوه انسولی تبرفی،
قرار گرفر در تدر درتا تای دییر بتود .در پایتا تمتة
افراد بتهصتورت تبتادفی در دو گترو  12نفتری کنرترل و
نهتایش قرار گرفرن  .نمونهتا پس اه انرخا شت و کستب
رضایت ناته وارد گرو تای ترالده ش ن  .گترو کنرترل طتی
ت ت ترالده درتا تای قبلی دیابت خود را بت و تغییتر در
برناته درتانی دریافت کرد .گرو ت اخله عوو بر استرفاد اه
شیوة قبلی درتا دیابت که بت و تغییتر اداتته یافتت تحتت
درتا با روش نرامساهی عضونی قرار گرفت.

جدول  .1دیاگرام طرح پژوهش
گروهها
نهتایش
کنررل
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ابزارسنجش 
پرسشنامه مشخص ا

روا سنجی ای نهتتو در جمدیتت ایرانتی ضتریب روایتی
دموگرافی ک :ایت پرسشتناته بترای

ح ود  0/۱2و ضریب اعربار نهتو تج د به فاصله یتک تتا

جم نوری اطوعات اولیه نهتودنیتا توس پ وتشیر ساخره

را  0/83و نلفای کورنباخ  0/92را گزارش کترد انت (فرحتی
نشریانی .)1391 ،یک نمونه اه سؤاالت پرسشتناته اضتررا

ش و شتات ستؤاالت تربتو بته ست  ،سترح تحبتیوت،

نشکار اشپیلبرگر -1 :احستاس نراتتش تتیکتنم؛ اصتوً ،تتا

وضدیت تأت بود.
1

پرسشنامة افسردگی بک ( :)BDIایت پرسشتناته دارای

ح ودی ،تروس  ،خیلی هیاد .و یک نمونته ستؤال اضتررا

 21تتتاد استتت کتته عوئتتم جستتمانی ،رفرتتاری و شتتناخری

پنها اشتپیلبرگر :احستاس تتیکتنم خشتنود تسترم؛ تیریبتاً

افسردگی را ان اه گیری تیکن  .تر تاد دارای  4گزینه است

تیچوقت ،گاتی ،غالباً ،تیریباً تمیشه.
نهتایش  :HbA1cنهتایش تموگلوبی  A1cکه با تحلیت

که بر تبنای صفر تتا سته نمتر گتذاری تتیشتود و درجتات
تخرلفی اه افسردگی را اه خفیف تتا شت ی تدیتی تتیکنت .

خو انجام تیگیرد ،نشانیر تیزا گلو گتز (قنت ) تمترا بتا

ح اکثر نمر در ای پرسشناته  63و ح اق نمر صفر است.

تموگلوبی توجود در خو و تیانیی قن ختو بیمتار در 2

به علت اتمیتت ایت ابتزار در تشتخیص و ت اخلته بتالینی،

تا  3تا گذشره است .بنابرای درصورتیکه تیزا قن ختو
در  2یا  3تا باال باش نریجة ای نهتایش نشا دتنت ة کنرترل

ش استت .اه جملته در یتک فراتحلیت تشتخص شت کته
ضریب اعربتار ن بتا استرفاد اه شتیو باهنهتتایی ،برحستب

بیشترر

پ وتشتای فراوانی دربار وی گیتای روا سنجی ن انجتام

ناتناسب قن خو و درنریجته اتکتا بتروه عتوار
دیابت است .ای شاخص بهصورت درصت بیتا شت

و بتا

فاصله بی دفدات اجرا و نیز نتوع جمدیتت تتورد نهتتو اه

توجه به داتنه نرتال تدیی ش

 0/48تا  0/86ترغیر بود است .در ایرا نیتز ضتریب پایتایی

درواق تأثیر نوع درتا و بهبود در کنررل تیزا قنت ختو اه

ای پرسشتناته  0/۱8بته گتزارش شت استت .تحمت خانی
ضتتریب نلفتتای ن را بتترای بیمتتارا ستترپایی  0/92و بتترای

کاتش تیزا  HbA1Cتشخص تیشود (تراتی.)1389 ،

دانشجویا  0/93گزارش کرد است .تمچنی نرتایج تحلیت

دادهها 
روشاجراوتحلیل 
پس اه اجرای پتیش نهتتو گترو نهتتایش تحتت نتتوهش

عاتلی و ستنجش روایتی نیتز حکایتت اه تناستب ن بترای
ارهشیابی نرایج تر نوع کارنهتایی بالینی دارد (فرحی نشریانی،
 .)1391یک نمونه اه سؤاالت پرسشناته افستردگی بتک-1 :
غمیینی؛ -0احساس غمیینی نمیکتنم -1 .خیلتی وقتت تتا

توس پزشک تفسیر تیشود.

نرامساهی قرار گرفت .به تنظور رعایت تسائ اخوقی گترو
کنررل نیز بد اه انجام پ وتش نتوهش نرامساهی را دریافت
کردن  .در ای پ وتش روش الهاروس و جاکوبست ()1934

احساس غمیینی تیکنم -2 .تمیشه غمیتی تسترم -3 .بته

طی نه جلسه برناتهریزی ش

ق ری غمیی تسرم که نمیتوانم تحم کنم.

اول ،به تدارفه با شرکتکنن گا پرداخرته شت و تخربتری

 :پرسشناته خشم صفت –حالت اسپیلبرگر:)STAI ( 1
ای پرسشناته شات تییاس تای ج اگانه خود سنجی ،بترای
ان اه گیری اضررا

حالت و صفت است .تییاسِ اضتررا ِ

حالت شات بیست جمله است که احساسات فرد را در "ای

لحظه و در هتتا ِ پاستخیویی" ارهشتیابی تتیکنت  .تییتاس

و نتتوهش داد شت  .جلستة

دربارة روش نرامساهی ،نیتش تنیت گی بتر ستوتت روا و
کاتش اضررا  ،و شرای توفییت در نتوهشتا توضیح داد
ش  .در جلسة دوم تنفس عمی دیافراگمی نتوهش داد ش
و در تورد چیونیی تنفس صحیح اطوعات الهم ارائته شت .
در جلسه سوم انیبا و تنشهدایی تاتیچهتای دست چت
و راست ،ساع و باهوتا نتتوهش داد شت و تمتری شت ،

اضررا ِ صفت تم شات بیست جمله است که "احساستات
عموتی" و تدمولیِ افراد را تیسنج  .پنج نوع روایی تحرتوا،

تمچنی تجار

تمزتا  ،ساه  ،تشخیبی و عاتلی برای ای نهتتو ستنجی

چهارم شات نتوهش و تمرینات انیبا

ش

است که تمیی نشا دتن ة کارایی بتاالی ایت ابتزار در

ان اه گیری شت ت اضررا

نهتودنیتا تورد ارهیابی قرار گرفت .جلسة

گرد  ،پیشانی و ارهیابی تجار

و انبسا  ،شتانهتتا،

بود .در جلسة پنجم انیبا

تسرن  .در بتررسی ویت گیتای

و تنشهدایتتی اه تاتیچهتای ،چشمتتتا ،نروار تتتا و لبتا

2. State- trait anxiety inventory

1. Beck Depression Inventory
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نتوهش داد ش و تورد تمری و ارهیتابی قترار گرفتت .در
جلسة ششم ،انیبا

قن خو بیمارا گرو تای نهتایش و کنرترل قبت و بدت اه
نتوهش ،اه نهتو تحلی کوواریانس اسرفاد ش .

و انبسا پشت ،شکم پاتتا و انیشترا

پاتا نتوهش داد ش و ارهیابی شت  .جلستة تفترم ،شتات
انجام تمری خوصة نرامساهی عضونی ،تنش و تنشهدایتی
اه کلیه عضوت تمری ش

افتهها
ی 
تیانیی سنی گرو نهتایش  35/08و گرو کنررل  35/25بود

بود .در جلسه تشرم نرامستاهی
و نهایرتاً در

و  1۱/55درص نهتودنیتا هیر سی سال س داشترن 5۱/3 ،

جلسة نهم تشکوت بیمارا در طی تت ت نرامستاهی تتورد

درص در تح ود سی تا چه سال و  24/95درصت بتاالی

بررسی قرار گرفت .در ای جلسه بر انجام تمری تا در تنتزل

چه سال بودن و با توجه به اینکه حجتم دو گترو بتا تتم

تأکی ش و اه نهتودنیتا خواسره ش ح اق روهی یکبتار

برابتر بتود تفتتاوت دو گترو در ست تدنتتادار نبتود .اه نظتتر
تحبتتیوت  24درصت هیتتر دیتتپلم 43/45 ،درصت دیتتپلم و

انجام دتن  .در طی تا تای بد تا انجام پسنهتو  ،بهصورت

 32/35درص لیسانس و باالتر بودن  .تفاوت دو گرو در ای

ب و تنش و نرامساهی افرراقی نتوهش داد ش

تمرینات نتوخره ش

را با نظارت یکتی اه اعضتای ختانواد

عات نیز تدنادار نبتود ( .)p =0\15۱اه نظتر وضتدیت تأتت

تلفنی و تبادفی انجام تمرینات بیمارا در تنزل چک تیش
پس اه جلسه پایانی ،تماتی بیمارا بته پرسشتناته افستردگی
بک و اضررا

 20/83درصت تجتترد 62/5 ،درص ت ترأت ت و  8/33درص ت
ترلیه یا بیو بودن که با توجه به برابر بود حجم نمونهتا و

اسپیلبرگر پاسخ دادن و نهتایش تموگلوبی

 A1cننها نیز ثبت ش  .برای تحلی داد تا در ای پت وتش

به دلی تفاوت یک نفری در تجرد و تأت تفتاوت دو گترو

ضم بهکارگیری روشتای نتار توصتیفی و نهتتو لتوی ،

در ای عات نیز تدنادار نبود.

برای تدیی اثربخشتی نرامستاهی بتر افستردگی اضتررا

در ج ول  1تیانیی و انحرا

و

تدیار ترغیرتا قب و بدت

اه ت اخله توحظه تیشون .
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرها قبل و بعد از مداخله
آزمایش

كنترل
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

23/25

3/59

25/91

5/46

پیشنهتو اضررا

نشکار

49/25

9/۱4

54/83

13/03

پیشنهتو اضررا

پنها

51/۱5

9/34

56/33

8/61

پیشنهتو قن خو

8/22

0/44

8/36

0/63

پسنهتو افسردگی

21/1۱

6/64

16/25

4/۱3

پسنهتو اضررا

نشکار

46/6۱

۱/02

39/66

8/85

پسنهتو اضررا

پنها

46/33

۱/82

38/00

6/46

8/00

0/66

۱/10

0/53

پیشنهتو افسردگی

پسنهتو قن خو

تما طور که ج ول  1نشتا تتیدتت تیتانیی نمترات
نهتودنیتا در پس نهتو تمه ترغیرتا (افستردگی ،اضتررا
نشکار ،اضررا پنها و قن خو ) نستبت بته پتیشنهتتو
کاتش یافرهان .

با توجه به اینکه تمینی واریانستا تهمتری پیشفتر
نهتو تحلی کوواریانس است اه تیا نهتتو تتای توجتود
برای بررسی ای پیشفر  ،نهتو لوی انجام شت و نرتایج
ن در ج ول  2گزارش ش

است.

 / 44دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی
جدول  .2آزمون همگنی واریانس نمرا
آماره لوین
پسنهتو افسردگی

پسآزمون آزمودنیها در گروههای موردمطالعه

درجه آزادی 1

معناداری

درجه آزادی 2

1/439

1

22

0/243

پسنهتو اضررا

نشکار

0/051

1

22

0/823

پسنهتو اضررا

پنها

0/168

1

22

0/686

0/348

1

22

0/561

پسنهتو قن خو

تتیشتود بتا

تما گونه که در سرو نخر ج ول  2دیت

خو هنتا تبترو بته دیابتت نتوع یتک» .داد تتا بتا تحلیت

توجه به سرح تدناداری ،برای تماتی ترغیرتتا شتر برابتری

کوواریانس چن ترغیری (تانکوا) تتورد تجزیتهوتحلیت قترار

واریانستا برقرار است.

گرفرن و نرایج پیشنهتو کوریت ش ن  .نرایج حاص اه ای

به تنظور بررسی فرضیه تای پ وتش تبنی بتر «اثربخشتی
نتوهش نرامساهی عضونی بتر افستردگی ،اضتررا و قنت

نهتو نتاری در ج ول  3گزارش ش

جدول  .3آزمون تحلیل كوواریانس چند متغیری (مانکوا) بر میانگین نمرا

است.

پسآزمون افسردگی ،اضطراب و قند خون زنان مبتال

به دیابت
نام نهتو

تی ار

F

درجة نهادی
فرضیه

درجة نهادی
خرا

سرح
تدناداری

تجذور ایرا

توا نتاری

نهتو اثر پیووی

4/323

12

4

19

4/444

4/39

4/964

نهتو التب ای ویلکز

4/233

12

4

19

4/444

4/39

4/964

نهتو اثر تیرلینگ

2/649

12

4

19

4/444

4/39

4/964

نهتو بزرگتری ریشه روی

2/649

12

4

19

4/444

4/39

4/964

تما گونته کته در جت ول  3دیت

تتیشتود بتا کنرترل

بهعبارتدییر  ۱9درص تفاوتتای نهتتودنیتتا در نمترات

پیش نهتو سرح تدناداری تمه نهتو تا بیانیر ن تسرن که

پسنهتو تربو به اثر ت اخله است .برای پی برد بته ایت

بی هنا تبرو به دیابت نوع یک گرو تای نهتایش و کنرترل،

نکره که اه لحاظ ک ام ترغیر بی دو گرو تفاوت وجتود دارد

ح اق اه لحاظ یکی اه ترغیرتای وابستره تفتاوت تدنتاداری
وجود دارد ( p> 0\000و  .)F=12تما گونته کته در سترو

تحلی کوواریانی یک ترغیر (ننکوا) انجام گرفت که نرایج ن
در ج ول  4گزارش ش است.

تجذور ایرا گزارش ش

تیزا تأثیر یتا تفتاوت  0/۱9استت.
جدول 4

متغییر وابسته

مجموع
مجذورا

درجة
آزادی

میانگین
مجذورا

F

معناداری

مجذور ایتا

توان آماری

پسنهتو
افسردگی
پسنهتو
اضررا نشکار

104/0۱

1

104/0۱

3/0۱

0/094

0/12

0/38

488/18

1

488/18

10/80

0/004

0/34

0/88

522/99

1

522/99

11/16

0/003

0/34

0/89

۱/994

1

۱/994

34/14

0/000

0/61

0/9۱

پسنهتو
اضررا پنها
پسنهتو
HbA1C
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تما گونه که در ج ول  4دی

تیشود بترای افستردگی

در پ وتش تیتوان ناشی اه تاتیت

نریجه به دست نت

تی ار  Fتأثیر ترغیر تسری ( )3/0۱تدنادار نیست ،یدنی پتس

پیچی

اه خار کرد تتأثیر پتیشنهتتو  ،اخترو تدنتاداری بتی
تیانیی نمرات دو گرو در پس نهتو افسردگی وجود ن ارد

شرای هن گی بیمار ،اختروالت جنستی ،استررس ناشتی اه
بیماری ،اخروالت خلیتی ،عتوار جستمی ) و تمچنتی

و فرضیه اول پ وتش رد تیشود؛ اتا ای تی ار که به ترتیب

ارتبا تیا خسریی بهعنوا شای تری عوتت بیمتاری ،بتا

برای اضررا

نشتکار ،پنهتا و قنت ختو برابتر استت بتا

( )11/16( ،)10/80و ( )34/14تدنادار استت ،یدنتی پتس اه
خار کرد تأثیر پیشنهتو  ،اخرو

تدناداری بی تیتانیی

نمرات دو گرو در پسنهتتو اضتررا

نشتکار و پنهتا و

افسردگی وجود دارد؛ بنابرای فرضیهتای دوم ،سوم و چهارم

افسردگی در دیابتت و تتأثیر عواتت تخرلتف (تاننت

4

افسردگی باش (لورنت و تالفر.)200۱ ،
به نظر تی رس صتر نظتر اه اثترات تسترییم بیمتاری،
احساس افسردگی افراد دیتابری ریشته در درتتا ناپتذیری و
تمیشیی بود برناته تتای درتتانی ایت افتراد داشتره باشت
بنابرای  ،افراد دیابری دچار نوعی حالت درتان گی نستبت بته
دییتری بترای

پ وتش پذیرفره تیشود .درنریجه بی پتسنهتتو اضتررا

بیماری خود تسرن و ای اتتر نیتز باهدارنت

نشکار ،اضررا پنها و قن خو تفاوت تدنتاداری بتی دو
گرو کنررل و ت اخله وجود دارد.

اثربخشی ت اخلته در کتاتش افستردگی استت (ستپهرتنش،
.)1382
یکی دییر اه دالی ایت اتتر تتیتوانت ایت باشت کته

نتیجهگیری

بحثو
بررسی اثربخشی نتوهش نرامستاهی
پ وتش حاضر با ت
عضونی بر افسردگی ،اضررا

و قن ختو هنتا تبترو بته

نرامساهی باع

کاتش پاسختتای فشتارهای فیزیولتوژیکی

تانن ضربا قلب و فشارخو ش
عضوت تیشود و درنریجه باع

و باعت

تستکی فشتار

کاتش تجربیات تیجانیای

تیشود که پیونت تسترییم بتا انت امتتای بت

دارنت تاننت

دیابت نوع یک انجام ش  .تما طور که تشات ش ت اخلته
انجام ش باع کاتش اضررا در تر دو شتک نشتکار و

اضررا

پنها و تیزا قن خو گترو ت اخلته در تیایسته بتا گترو

تمی کاتش اضررا

کنررل ش  .اگرچه ای کاتش در تیزا افسردگی نیز در گرو

و تمکارا  .)2012 ،اه نکات دییر تیتتوا بته تت ت هتتا
اجرای برناته نرا تساهی و سایر اثرات برناته اشار کترد؛ بته

ت اخله وجود داشره است اتا باع

ایجاد اخرو

تدنتاداری

و خشم و اثر ن بر افسردگی غیرتسرییم و اه طری
ایجاد تیشود (کاشانی ،بابایی ،بهراتی

نظر تیرس برای اینکه برناته نرامساهی در درتا افستردگی

بد اه ت اخله نش بود.
در بررسی ترو پ وتشی توجود پ وتشی که به بررستی

تؤثر واق شود با توجه به تیاوم تتر بتود عوئتم افستردگی

تأثیر نرامساهی بر افسردگی بیمارا تبرو به دیابت نتوع یتک

نسبت به اضررا

ت ت هتا طوالنیتتری بترای نتتوهش و

باش در دسررس یافت نش با ای حال در حالی که برخی اه

بررسی نرایج ن الهم باش ای نکره در پ وتشتای دییر نیز

پ وتشتای نزدیک اه جمله پت وتش ستیپم  1و تمکتارا
( )2008اثربخشتتی بکتتار گیتتری ایتت روش را در کتتاتش

تورکا و ترریک2008 ،؛ کاشانی بابایی ،بهراتی و تمکتارا ،

افسردگی تأیی کرد ان  ،برخی دییتر نشتا داد کته اگرچته

.)2012

نرتی گی تی توان به بهبود عوئم افستردگی کمتک کنت اتتا

تتتاکنو پت وتشتتتای بستتیاری اه اثربخشتتی نرامستتاهی
عضونی در کاتش اضررا در نمونهتای تخرلتف حمایتت

بای در کنار سایر درتا تای روا شناخری بهکار گرفرته شتود
(جتترم ،تورکتتا و ترریتتک2008،2؛ سرتستتاک ،کونتتورس،

کرد ان اه جملته حیت رئی و ستاع ی ( )1390در پ وتشتی

اثربخشی ن به ان اه سایر درتا تای روا شناخری نیستت و

تتتورد تأکیت قتترار گرفرتته استتت (ستتپهرتنش1382 ،؛ جتترم،

روش نرام ساهی عضونی و بتاهخورد هیستری را در کتاتش

شتتری ا و تمکتتارا 2008 ،3؛ کاشتتانی ،بابتتایی ،بهراتتتی و

اضررا

تمکارا .)2012 ،

روش باع
2. Jorm AF, Morgan AJ, Hetrick SE
4. Llorente and Malphurs

دانشجویا بررسی کردن نرایج نشا داد که تتر دو
کاتش اضررا

ش

و نرامساهی عضونی و

1. Siepmann M, Aykac V, Unterdorfer J, Petrowski K,
Mueck-Weymann M
3. Sermsak L, Connors GL, Sheridan MJ, Wise TN
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تنشهدایی ت ریجی تمرا بتا بتاهخورد هیستری در تتأثیر بتر

جسمانی بروه پی ا تی کنن اسرفاد اه تکنیک تای نرامستاهی

بتا یکت ییر تفتاوت تدنتاداری ن ارنت  .غفتاری و

اه طری کاتش ای عوئم و تنش جسمانی تمترا بتا ننهتا و

تمکارا ( )138۱نیز روش نرامساهی را در کاتش اضررا
بیمارا تبرو به تولریپ اسکلروهیس تؤثر یافرنت و تحمت ی

تمچنی کنررل تحور تیپوتاالتوس-تیپوفیز -ندرنال توانستره
است تیزا اضررا را در بیمارا بهطتور تدنتاداری کتاتش

( )1383نیز در پ وتشی اه اثربخشتی ایت روش در کتاتش

دت .

اضررا

اضررا

بیمارا تبرو به سکره قلبی حمایت کرد .در بیمارا

دیابری نیز اثربخشی ای روش بررستی و تأییت شت

استت

نرایج تحیییات در حتوه دیابتت نشتا داد استت کته
روش تای تبرنی بر ت یریت اسررس به طورکلی در کنررل قن
2

1

(استتنوک و استتکینر .)2006 ،اهجملتته پ ت وتش ستتورویت و

خو تؤثر تسرن (تارتم 2012 ،؛ ونسو  .)2013 ،اگرچه

تمکارا ( )2002نشا داد روشتای ت یریت استررس (کته

اثربخشی روش نرامساهی عضونی بر کنرترل قنت ختو در

در پ وتش او اسرفاد اه ت نراتتی و تهتارتتتای شتناخری

پ وتش تای ان کی تورد بررسی قرار گرفره است با ای حال

رفراری بود) تیتوان به کنررل اضررا

بیمارا کمتک کنت .

پ وتش تک گینز و تمکارا ( )2005نیز قویتاً اه اثربخشتی
ای روش در کاتش تر دو نوع اضررا حالت و صتفت در
بیمارا تبرو به دیابت نوع دو حمایت کرد تیکن بهطتوری
که در پیییری سه تاته نیز نرایج کماکا ثابت بود ان .

پ وتشتای انجتام شت

اه نریجته بته دستت نتت

در ایت

پ وتش حمایت تیکنن .
اه جملتته پتت وتش ستتورویت و تمکتتارا ( ،)2002و

روجی  3و تمکارا ( )2004و تک گینز و تمکارا ()2005
تؤی اثربخشی ای روش بترای کتاتش قنت ختو بیمتارا

نرامساهی عضونی تیتوان با کنررل اضررا

تان فدتال

دیابری بود .تمچنی تک گری ی ( )2010نیز در پ وتشی بته

تحور تیپوتاالتوس-تیپوفیز -ندرنال شت

درنریجته بتا

روی اثرات پسخوران هیستری و

ش

بررسی ترالدات انجام ش

کاتش سرح تورتو تای استررس (کتورتیزول ،اپتینفتری ،

ت نراتی روی بیماریتای ترابولیک به وی دیابتت و فشتار

گلوکاگو و تورتو رش ) سبب کاتش و ثبتات قنت ختو

خو پرداخت .بیشرر ای ترالدات حتاکی اه اثربخشتی ایت

شتتود (هارع ،هارع ،ختتالیی و تمکتتارا  .)1392 ،بتتهعتتوو

روش در کاتش فشار خو و قن خو بودن  .بتا ایت حتال

نرامساهی عضونی فدالیتت دستریا عبتبی خودکتار را بته
ش تک چشتتمییری تغیی تر ت تیدت ت و درنریجتته بتتر واک تنش

پ وتش او نشا داد نرایج برای دیابریتا بهتراتب پیچیت تتر
بود و نیاهتن تحیییات بیشرری است.

فیزیولوژیک بیمار نسبت به تنش تأثیر دارد ،ب ی ترتیب کته

و تمکتتارانش ( )1386در یتتک

تبر

اکسی

در ایتترا نیتتز طوکتتو

و تولی دی اکسی کرب را کتاتش تتی دتت ،

پ وتش نشا دادن که نرامساهی بر کاتش قن خو کودکا

تد اد تنفس و ضربا قلب را کم تیکنت و توجتب افتزایش

دیابری نوع یک تؤثر بود است .تمچنی اسد ی و تمکتارا

احساسات خوشتاین و افتزایش تمرکتز تتیگتردد (غفتاری،

( )1382اثربخشی نتوهش نرامساهی عضونی را بتر کتاتش

احم ت ی ،نبتتوی و تدماریتتا  .)138۱ ،اه ننجتتا کتته ترگونتته

خشم و کنررل قنت خو در بیمتارا دیتابری نتوع یتک و دو

تجربه اضتررا

بتا عوئتم بت نی در ارتبتا تسترییم استت

بررسی کرد و ن را تؤثر یافرن .

نتوهش نرامساهی نیز بهنوبه خود اثرات جسمی عکس اثرات

برای تبیی ساهوکار کاتش قن خو بیمارا شرکتکنن

برانییخریی ایجاد تیکن (کن کرد ضتربا قلتب ،افتزایش
جریا خو تحیری و ایجاد ثبات عببی عضتونی) ت اخلته

در ای پ وتش تیتوا بته ایت نکرته تهتم اشتار کترد کته
تورتو تای تنظیمکنن سروح قن خو با تورتو تایی که

بیمتارا تتؤثر بتود استت

در توقدیتتای اسررسها ترشح تیشون یکی تسرن و طتی

انجام ش

در کتاتش اضتررا

تجربه ای تیجانات ،تورتو تا تیتوانن عوو بر تتأثیر بتر

(روش .)1381 ،
افزو بر ای تورد بتا توجته بته اینکته واکتنشتتای
فیتزیولوژیتک نتتاشی اه اضررا

در طیف وسیدی اه عوئم
2. Van Son, J
4. Llorente and Malphurs

سرح قن خو  ،تولی ات انسولی در ب
داد یتتا انریتال شیمیتایتی انسولی در بت

را کاتش یا افزایش
را تغییتر دتنت

1. Harrtman M
3. van Rooijen AJ1, Rheeder P, Eales CJ, Becker PJ

اثربخشی آموزش آرامسازی عضالنی بر افسردگی ،اضطراب و قند خون زنان مبتال به دیابت نوع یک 43 /

(اسنوک و اسکینر .)2006 ،1توقدیتتتتای استررسها باعت
فدال ش

سیسرم سمپاتیک ش

و با اثتر بتر کبت توجتب

تح ودیتتای پ وتش حاضر تیتوا به نمونهگیری اه یتک
جنس (هنا تبرو به دیابت) که تدمیم داد داد تا را تحت ود

افزایش تولی قن و کاتش اسرفاد اه ن در بافتتتای بت
تیشود ،ای پاستخیویی فیزیولتوژیکی تفتر نهایرتاً باعت

تیکن  ،ع م پیییری یافرتهتتای پت وتش ،در نظتر نیترفر
وضدیت اقربادی اجرماعی بیمارا  ،تفاوت در تأت  ،ست و

افزایش تیانیی قن ختو خواتت شت  .بته نظتر تتیرست

سرح تحبیوت اشار کرد که تد ادی اه ای تفاوتتا تانن

ای گونه ت اخوت با فرونشانی یا کاتش ترشح تورتو تتای

تفاوت در س و سال گریزناپذیر است.

اسررس به وی کورتیزول ،تیتوانن به کنررل بهرر قن خو
بیمارا دیابری کمک کنن (اسنوک و اسکینر .)2006 ،بنابرای
با توجه به اینکه اضررا
بر سرح قن خو تحسو

یکی اه تهمتری عوات تأثیرگتذار
تیشتود ،بته نظتر تتیرست در

پ وتش حاضر یکی اه دالی کتاتش در تروست قنت ختو
کاتش اضررا و تورتو تای تربو بته ن باشت چراکته
اضررا  ،فشار خو و قن خو را ،بهعنوا بخشی اه پاستخ
ساهگارانه به اسررس تحت تأثیر قرار تیدتت و ایت اثتر در
بیمارا تبرو بته اختروالت ترابولیتک شت ی تر استت (تتک
گری ی.)2010 ،
اه سوی دییر تیجانات تنفی تیتوانن با ایجاد و تش ی
تغییرات رفراری توجب ع م پایبن ی بیمارا به رژیتمتتای
درتانی -تراقبری ش  ،به شک غیرتسرییم بر تیزا قنت خو
تأثیر بیذارن  ،درحالیکه نتوهشتتایی تمچتو نرامستاهی،
باع بهبود کیفیت هن گی بیمارا دیابری و درنریجه پایبنت ی
بیشرر ننها به درتا تیشود و ای اتر نیتز بتهنوبته ختود بته
کنررل قن خو در سرح ایم کمک تیکن (تحرابتی ،فرتی،
دواهد اتاتی و رجب.)1388 ،
در یک جم بن ی کلی تیتوا گفت نتوهش نرامستاهی
در کاتش اضررا

و قن خو هنا تبرو به دیابت نوع یتک

نریجهبخش است .لزوم دسررسی ترخببا و بیمارا تبترو
به دیابت به روا شناس بتهعنتوا عضتوی اه گترو درتتا
توس انجم دیابت نتریکا تورد تأکی قرار گرفرته استت و
بای در کشور تا نیز در تماتی تراکز دیابت تورد توجه قترار
گیرد.
با توجه به اتمیت رسی گی به ابداد روانی بیماری دیابتت
و تأثیر و تأثر حاالت روانی بر رون بیماری پیشنهاد تیشتود
در پ وتشتای نتی سایر شاخصتای روا شناخری تمچتو
اسررس ،خشم ،پایبن ی به درتا  ،رفرارتای ختود تراقبرتی و
کیتفیتت هنتت گی نیتتز در نظتتتر گترفره شتتود .اه جملتته
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