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اثربخشی درمان راهحلمحور کوتاهمدت بر احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی
دختران مبتال به دیابت نوع یک
هادی اسمخانی اکبرینژاد  ،1فائزه ابراهیمی صدر
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 1گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز (نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

چکیده
مقدمه :در صورت عدم درمان دیابت ،نوجوانان میتوانند به مشکالت جدی ،مانند بیماریهای قلبی و مشکالت بینایی مبتال شوند ،که
همین عوامل بهطور مستقیم و غیرمستقیم هزینه های مادی و اجتماعی سنگینی بر دوش خانوادهها و جامعه میگذارد .هدف پژوهش
حاضر تعیین اثربخشی درمان راهحلمحور کوتاه مدت بر احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی دختران مبتال به دیابت نوع یک بود.
روش :روش پژوهش ،نیمهتجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگری  4ماهه با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را دانشآموزان
دختر مبتال به دیابت نوع یک دوره متوسطه دوم مدارس شهر تبریز در سال تحصیلی  1400-01تشکیل دادند 30 .نفر پس از رعایت
مالکهای ورود و خروج به پژوهش ،با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب ،و بهصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند .اعضای
گروه آزمایش درمان مختص گروه خود را در  6جلسه  1/5ساعته دریافت کردند؛ اما اعضای گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند.
ابزارهای اندازهگیری ،پرسشنامه های احساس انسجام فلنسبرگ و رضایت از زندگی داینر و همکاران بودند .تجزیه و تحلیل یافتهها از طریق
آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر و با کمک نرمافزار آماری  SPSS-24انجام گرفت .یافتهها :میانگین متغیرهای احساس
انسجام روانی و رضایت از زندگی گروه آزمایش در پیشآزمون بهترتیب ( )50/07و ()134/53؛ و میانگین متغیرهای احساس انسجام روانی
و رضایت از زندگی گروه کنترل بهترتیب ( )49/20و ( )133/27بود .نتایج نشان داد که در پسآزمون ،نمره احساس انسجام روانی و
رضایت از زندگی گروه آزمایش بهترتیب ( )55/60و ( )141/00در مقایسه با گروه کنترل ( )49/07و ( )133/00افزایش یافته است
( .)P>0/001همچنین نتایج نشان داد که در مرحله پیگیری ،اثر درمان راهحلمحور کوتاهمدت بر احساس انسجام روانی ( )55/60و
رضایت از زندگی ( )140/87ماندگار است ( .)P>0/001نتیجهگیری :طبق نتایج بهدستآمده میتوان گفت ،درمان راهحلمحور کوتاهمدت
میتواند به عنوان روشی موثر در افزایش احساس انسجام روانی و بهبود رضایت از زندگی دختران مبتال به دیابت نوع یک مورد استفاده قرار
گیرد.

واژههای کلیدی :درمان راهحلمحور کوتاهمدت ،احساس انسجام روانی ،رضایت از زندگی ،دیابت نوع یک
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مقدمه
دیابت یک سندرم متابولیک مزمن ،و شایعترین اختالل اندوکرین در دوران کودکی و نوجوانی است ،که اوج شیوع آن بین
 10تا  15سالگی میباشد ،و در  75درصد مواقع قبل از  18سالگی تشخیص داده میشود (کلیگمن و جمه.)2020 ،
شایع ترین نوع دیابت در کودکان و نوجوانان ،دیابت قندی وابسته به انسولین یا نوع یک است (افشار و همکارن .)1394 ،طی
سالهای اخیر شیوع دیابت پیوسته در حال افزایش است .احتمال داده میشود که در ایران بین  5تا  7میلیون بیمار مبتال به
دیابت وجود داشته باشد که بیش از  50هزار نفر از آنان را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند (افشار و همکارن.)1394 ،
اگرچه تأثیر دیابت در کیفیت زندگی هر دو جنس مشهود است ،ولی این تأثیر در تمام جوانب زندگی دختران نوجوان

برجستهتر است و روی عملکرد عاطفی و ذهنی آنها تأثیر میگذارد (جووانوویک .)2014 ،دیابت ،بهعنوان یک بیماری مزمن،
تمامی ابعاد زندگی فرد مبتال را تحت تأثیر قرار میدهد (عالیی کرهرودی و همکاران .)1394 ،ابتال به دیابت در دوران
نوجوانی ،منجر به نگرانی شدید مبتالیان شده و نوجوانان در تالش خواهند بود تا استقالل خود را بهدست آورند .از طرفی
محدودیتهایی که دیابت برایشان ایجاد میکند؛ آنها را با مشکالت بیشتری مواجه میسازد (افشار و همکارن.)1394 ،
همچنین ،افزایش تعداد جمعیت نوجوانان مبتال به دیابت ،نیاز به برنامههای درمانی دقیق در راستای کاهش عوارض را ایجاب
میکند .درمان دقیق دیابت نوع یک اغلب فعالیت های معمول نوجوان را مختل نموده ،نیاز به رفتارهایی متمرکز بر بیماری از
جانب نوجوان و خانواده داشته و بهصورت بالقوه بر کل رضایت از زندگی اثر میگذارد (داکوستا و ویرا .)2015 ،بیماران مبتال

به دیابت مشکالت روانشناختی زیادی دارند ،که مطالعات نشان میدهند احساس انسجام روانی پایین (حسینی و
عبدخدایی )1395 ،و رضایت از زندگی (داکوستا و ویرا )2015 ،و جزو مهمترین آنها هستند ،و این درگیریها در دختران
بیشتر از پسران است (جووانوویک.)2014 ،
احساس انسجام روانی بهعنوان توانایی فرد در تشخیص استرسورهای زندگی و سپس بهرهبرداری کارآمد از منابع مقابلهای

هماهنگ با استرسورها و حفظ سالمتی (پیِدمونت و همکاران ،)2014 ،یک جهتگیری کلی است که اظهار میکند تا چه حد
فرد دارای احساس اطمینان فراگیر ،با ثبات و پویا است تا محرکهای درونی و بیرونی در طول زندگی را ساختاریافته ،قابل

1- diabetes
2- endocrine
3- Kliegman & Geme
4- Jovanovic
5- life satisfaction
6- da Costa & Vieira
7- sense of psychological coherence
8- Piedmont
380

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش

ISSN: 2588-7513
www.jonapte.ir

سال پنجم ،شماره  ،53آبان 1401

پیشبینی و شفاف بداند و منابع الزم برای رویارویی با این محرکها را در دسترس انگارد و در نهایت این مطالبات برخاسته از
محرکها را چالشهایی ارزشمند بداند و برای آنها انرژی و زمان صرف نماید (ساردو و همکاران.)2012 ،

رضایت از زندگی شاخصی تعیینکننده در میزان سالمتی افراد است (وائوگان و همکاران .)2020 ،بررسی رضایت از زندگی
در نظامهای مراقبت بهداشتی از این جنبه مهم است که این مفهوم در تعامل کامل با سالمتی است و ارتباط تنگاتنگی بین
سالمت جسم و روان و رضایت از زندگی وجود دارد (پارا-ریزو و سانچیز-سولر .)2020 ،رضایت از زندگی بهعنوان یکی از
متغیرهای مهم متأثر از بیماریهای مزمن ناظر بر ادراک رضایت فردی از موقعیت زندگی خود در زمینه فرهنگ و نظامهای
ارزشی است ،که فرد در آن زندگی میکند و در رابطه با هداف ،انتظارات ،معیارها و دلمشغولیهای انتخابی فرد است (روبورِل
دِکلیمِنس و همکاران .)2015 ،از این مفهوم چنین برمیآید که رضایتمندی از زندگی مهمترین مؤلفه بهزیستی روانشناختی
و ذهنی است که مربوط به ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس مالکهای فردی میباشد ،یعنی رضامندی باال از زندگی ،حالتی
است که شرایط ادراکشده توسط فرد با هنجارهای تعیینشده از طرف خود مطابقت دارد (پولونسکی و همکاران.)2015 ،

تأمین سالمت نوجوانان از ملزومات توسعه پایدار کشور است ،و کشور ایران با داشتن سرمایه عظیمی از نوجوانان ،نیازمند
برنامهریزیهای دقیق جهت درمان بیماریهایی نظیر دیابت و توجه به سالمت و رشد آنان میباشد .در صورت عدم درمان
دیابت ،نوجوانان میتوانند به مشکالت جدی ،مانند بیماریهای قلبی و مشکالت بینایی مبتال شوند ،که همین عوامل بهطور
مستقیم و غیرمستقیم هزینههای مادی و اجتماعی سنگینی بر دوش خانوادهها و جامعه میگذارد .مرور تحقیقات قبلی در
زمینه دیابت نشان میدهد که پژوهشهای وسیعی بهبررسی دیابت و عوارض آن از یکسو و درمانهای موثر بر آن در
بزرگسالی پرداختهاند وکمتر به مقطع سنی کودکی و نوجوانی توجه شده است (افشار و همکارن .)1394 ،چون بیماری دیابت
هم جسم و هم روان را درگیر می کند ،باید در درمان و پرداختن به مشکالت افراد مبتال به دیابت ،هم مداخالت دارویی و
فیزیولوژیکی ،و هم مداخالت روانشناختی را مورد توجه قرار داد .در مورد مداخالت روانشناختی ،میتوان به انواع رویکردهای
مشاوره و رواندرمانی ،از جمله درمان راهحلمحور کوتاهمدت اشاره کرد.

درمان راهحلمحور کوتاهمدت یک درمان پسامدرن بوده و اعتقاد دارد که واقعیات از نظر اجتماعی ساخته میشوند و بهجای
اینکه یک واقعیت بیرونی محسوس وجود داشته باشد ،چندین راهحل و واقعیت وجود دارد (کیم .)2006 ،این مدل همچنین
مددجویان را افراد شایسته و متبحری میداند که قادرند مشکالت خود را با حداقل کمک از طرف دیگران حل نماید (کیم،

9- Sardu
10- Vaughan
11- Parra-Rizo & Sanchis-Soler
1- Roborel de Climens
2- Polonsky
3- short-term solution-focused therapy
4- Kim
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 .)2006فرض اساسی و زیربنایی این درمان این است که مشکل یا مسئله موجود که فرد را بهسوی درمان میکشاند ،برای
تعیین جهت ادامه بحث نیاز نیست .زیرا عامل هر مشکلی لزوم ًا با راه حل آن مرتبط نبوده و درمانجویان خودشان منابعی را
دارند که برای ایجاد تغییر آنها را به کار خواهند گرفت (وَند .)2010 ،مطالعات نشان میدهند که این درمان بر کنترل قند

خون و افسردگی (شوتلِوود و ناش ،) 2016 ،امید به زندگی ،معناجویی ،شفقت به خود و کاهش قند خون (احمدی و همکاران،

 ،)1400شوخطبعی ،خودشفقتی ،و انعطافپذیری (گرینوود و همکاران ،)2020 ،مراقبت از دیابت کودکان (گایرز،)2019 ،

کاهش قند خون نوع یک نوجوانان (وینر و همکاران )2020 ،مبتال به دیابت؛ و رضایت از زندگی (اکبری 1393 ،و جمعیان،
 )1397و احساس انسجام (میرهاشمی و نجفی 1393 ،و نصیرنژاد و همکاران )1398 ،بیماران موثر است.
با توجه به مطالب مطرحشده ،بهنظر میرسد درمان راهحلمحور کوتاهمدت میتواند بر کیفیت زندگی و احساس انسجام روانی
دانشآموزان دختر مبتال به دیابت نوع یک تأثیر بگذارد .با اینحال در خصوص اثربخشی این درمان بر کیفیت زندگی و احساس
انسجام روانی افراد مبتال به دیابت ،و همچنین دانشآموزان دختر مبتال به دیابت نوع یک پژوهشی صورت نگرفته است .از
این رو پژوهش حاضر برآن است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد .لذا هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی درمان
راهحلمحور کوتاهمدت بر کیفیت زندگی و احساس انسجام روانی دانشآموزان دختر مبتال به دیابت نوع یک است.

5- Wand
6- Shuttlewood & Nash
7- Greenwood
8- Guyers
9- Viner
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمهتجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه
دانشآموزان دختر مبتال به دیابت نوع یک دوره متوسطه دوم مدارس شهرستان تبریز در سالتحصیلی  1400-1401تشکیل
دادند ،که بهدلیل درگیربودن با بیماری دیابت توسط مربیان بهداشت مدارس شناسایی شده (باتوجه به اطالعات مندرج در
پرونده سالمت دانش آموزان) و به اداره آموزش و پروش شهر تبریز معرفی شده بودند .جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری
غیراحتمالی دردسترس مبتنی بر هدف استفاده شد .پس از کسب رضایت از مسئولین و دانشآموزان ،پرسشنامههای احساس
انسجام فلنسبرگ و رضایت از زندگی داینر و همکاران در بین  119دانشآموز دختر مبتال به دیابت نوع یک که مایل
بهشرکت در پژوهش بودند اجرا شد ،و از بین آنهایی که در این پرسشنامهها یک انحراف معیار پایینتر از میانگین نمره کسب
کردند ( 81نفر) 30 ،نفر بهصورت تصادفی ،و با در نظر گرفتن مالکهای ورود به مطالعه چون  )1استفاده از انسولین و تزریق
آن بیش از دو سال )2 ،پذیرش داوطلبانه برای شرکت در پژوهش )3 ،شرکت کامل در جلسات درمانی )4 ،دانشآموز دختر
مبتال به دیابت نوع یک مقطع متوسطه دوره دوم شهر تبریز ،و مالکهای خروج از مطالعه چون  )1ابتال به بیماری جدی دیگر
به غیر از دیابت نوع یک همچون ام .اس ،سرطان و )2 ،...استفاده از داروهای روانپزشکی )3 ،برخورداری از جلسات مشاوه و
رواندرمانی فردی و گروهی انتخاب ،و با استفاده از گمارش تصادفی (بهشیوه قرعهکشی) به دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل
( 15نفر) تقسیم شدند .تعداد  15نفر برای هر گروه بر اساس نرمافزار تعیین حجم نمونه  G Power 3و با در نظر گرفتن
پارامترهای زیر محاسبه شد .اندازه اثر= 0/38؛ ضریب آلفا= 0/05؛ توان آزمون= 0/68؛ Repetitions=2؛
Noncentrality parameter λ=15/311؛ Critical F=3/356؛ Numerator df=1؛ Denominator df=29؛
Actual power=0/81؛  .Pillai V=0/28پیش از تقسیم تصادفی ،کلیه افراد گروهها از نظر ویژگیهای جمعیتشناسی نظیر
سن و مدت زمان استفاده از انسولین همسان شدند .همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است .شرکتکنندگان اجازه
داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند .اطالعات آنها محرمانه نگه داشته شدند و در پایان درمان ،گروه کنترل
نیز تحت مداخله قرار گرفتند.
ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرگ ( :)2006این پرسشنامه حاوی  35سوال است که بهصورت  3گزینهای طراحی شده
است .گزینهها با مقیاس سهدرجهای ( 1خیر)( 2 ،نمیدانم) و ( 3بلی) نمرهگذاری میشوند .این پرسشنامه با سواالتی مانند (آیا
احساس میکنید آدم صادق و صریحی هستید و حرفهای خودتان را راحت میگویید؟) به سنجش احساس انسجام میپردازد.
در این پرسشنامه حداقل نمره ( 35احساس انسجام پایین) و حداکثر نمره ( 105احساس انسجام باال) میباشد .نسخه 29

سوالی و  13سوالی این پرسشنامه توسط آنتونوسکی ساخته شده بود که توسط فلسنبرگ-مدسن و همکاران در سال
 2006تجدیدنظر شد .در این مطالعه از نوع  35سوالی آن استفاده شد .زیرمقیاسهای این پرسشنامه شامل فهمپذیری

1- Flensberg
2- Diener
3- Antonovsky
4- Flensborg-medsenm
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(توانایی درک) ،توانایی مدیریت و معناداری است؛ که در پژوهش حاضر تنها نمره کل احساس انسجام در نظر گرفته شده است
(فلسنبرگ-مدسن و همکاران .)2006a ،قبل از توزیع پرسشنامه ،آزمونگر از آزمودنیها خواست تا در کمال آرامش و
بهصورت کامل بهپرسشنامه پاسخ دهند (چون در صورت مخدوشبودن پرسشنامه باید آن را کنار میگذاشتیم) .سپس
پرسشنامهها در هر سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری توسط آزمودنیها و با نظارت آزمونگر تکمیل شدند .پایایی
پرسشنامه طبق گزارش فلسنبرگ و همکاران (فلسنبرگ-مدسن و همکاران )2006b ،با روش آلفای کرونباخ  ،0/87و در
پژوهشی دیگر  0/86گزارش شده است .میزان همسانی درونی این مقیاس در پژوهشی ،با روش آلفای کرونباخ  0/87و پایایی
آن با روش تنصیف و دونیمهسازی  0/89بهدست آمد (احتشامزاده و همکاران .)1392 ،پایایی این مقیاس در این مطالعه با روش
آلفای کرونباخ  0/83بهدست آمده است.
پرسشنامه رضایت از زندگی ( :)1985این مقیاس توسط داینر و همکاران ( )1985تهیه و از  5گذاره ،که مولفه شناختی
بهزیستی فاعلی را اندازهگیری میکند تشکیل شده است .آزمودنیها اظهار میدارند که برای مثال چقدر از زندگی خود راضیاند
و یا چه قدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است .این مقیاس متشکل از  ۴8سوال است که میزان رضایت از زندگی و
بهزیستی را منعکس میکند و تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیل شده است 10 .سوال آن با رضایت از زندگی مرتبط
بود که پس از بررسیهای متعدد در نهایت به  5سوال کاهش یافت و بهعنوان یک مقیاس مجزا مورد استفاده قرار گرفت (بیانی و
همکاران .)1386 ،این پرسشنامه هفت گزینه دارد و از  1تا  7نمرهگذاری میشود (کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم (( ))7بیانی و
همکاران .)1386 ،کمترین نمره در این پرسشنامه  ۴8و بیشترین نمره  336است .هرچهقدر نمره فرد بیشتر باشد نشاندهنده
رضایت از زندگی بیشتر در فرد است .در خصوص اعتبار این مقیاس نیز ضریب آلفا برابر  0/87و ضریب باز آزمایی آن ،برابر
 0/82گزارششده است .پایایی (آلفای کرونباخ برابر  )0/85و روایی (به شیوه همگرا و افتراقی) مطلوبی برای مقیاس گزارش
کردند (داینر و همکاران .)1985 ،در پژوهش بیانی و همکاران ( )1386اعتبار این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ بر روی
نمونهای از  109دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر  0/83بهدست آوردهاند .اعتبار این مقیاس به روش باز آزمایی 0/69
به دست آمد .روایی سازه نیز از طریق روایی همگرا با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد  OHIو فهرست افسردگی بک BDI

برآورد شد که با فهرست شادکامی همبستگی مثبت و با فهرست افسردگی بک ،همبستگی منفی نشان داد .بر اساس نتایج این
پژوهش ،مقیاس رضایت از زندگی یک مقیاس مفید در پژوهشهای روانشناختی ایرانی است (بیانی و همکاران .)1386 ،پایایی
این مقیاس در این مطالعه با روش آلفای کرونباخ  0/72بهدست آمده است.
روش اجرا
پس از اجرای پیشآزمون ،اعضای گروه آزمایش ،طی  6جلسه  90دقیقهای ( 1/5ماه ،هفتهای یک جلسه) درمان راهحلمحور

کوتاهمدت را بهصورت گروهی ،طبق برنامه درمانی دِ شاژر )1994( دریافت کردند (جدول  .)1برای جلوگیری از تبادل

اطالعات بین افراد گروه کنترل و آزمایش ،از آنها خواسته شد تا  4ماه پس از اتمام درمان ،درباره محتوای جلسات با یکدیگر
گفتوگویی نداشته باشند .جلسات درمانی ،توسط  1مشاور با درجه دکتری تخصصی مشاوره و  1روانشناس بالینی با درجه
کارشناسی ارشد در یک مرکز مشاوره خصوصی در شهر تبریز ،از ساعت  4الی  5:0عصر برگزار شد .طی  4ماه انتظار برای

1- DD DDDDDD
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پیگیری ،هیچ ارتباطی با اعضای گروهها وجود نداشت؛ و خانوادهها هیچ دخالتی در جلسات درمانی نداشتند .بعد از اتمام
جلسات (پسآزمون) ،و  4ماه پس از اتمام درمان (پیگیری) ،اعضای هر دو گروه با استفاده از ابزارهای اندازهگیری ارزیابی
شدند .جهت جلوگیری از ریزش اعضای گروهها ،حین مصاحبه اولیه با تکتک آنها ،از اعضا خواستیم تعهد خود را نسبت
به شرکت در کل جلسات حفظ کنند .این امر در طول جلسات هم رصد میشد و همبستگی گروهی که بین اعضا ایجاد شده
بود ،مانع ریزش افراد گروه شد و همه  15نفر عضو گروه آزمایش ،بدون هیچ غیبتی در همه جلسات شرکت داشتند .برای
تجزیه و تحلیل آماری از نسخه  24نرمافزار  SPSSاستفاده شد .جهت بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل واریانس با
اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .در این پژوهش سطح معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.

جدول  :1محتوای جلسات و پروتکل درمان راهحلمحور کوتاهمدت
جلسه

شرح جلسات

اول

اجرای پیشآزمون -هدف :آشنایی گروه با هم و با درمانگر گروه ،بیان قواعد گروه و تعیین چهارچوبها و بیاان اصاول کلای درماان
راهحلمحور کوتاهمدت .تکلیف :شرکتکنندگان موظف شدند برای جلساه بعاد هادفهای ماوردنظر خاود را از شارکت در جلساات
نوشته و بهگروه بیاورند .این اهداف باید متمرکز بهتغییراتی باشد که در گروه ایجاد خواهند شد.
هدف :کمک بهشرکتکنندگان تا بتوانند هدفهای خود را بهصورتی مثبت ،معین ،ملموس و قابلاندازهگیری تادوین کنناد .تکلیاف:
از شرکتکنندگان درخواست شد برای جلسه بعد انتظارات و هدفهای دیگری را کاه از خاود و زندگیشاان دارناد بصاورتی مثبات،
دقیق ،ملموس و قابلاندازهگیری نوشته و بهجلسه آینده بیاورند.
هدف :کمک بهشرکتکنندگان تا دریابند که از یک واقعه تعابیر متفاوتی وجود دارد ،و بتوانند تلقای خاود از مشاکالت پیشآماده را
بهشکل مفیدتر تغییر دهند .کمک بهآنها تا بهقابلیتها و منابع خود پیبرده و بتوانند یکدیگر را تحساین کنناد .تکلیاف :از اعضاای
گروه درخواست شد که در طول هفته جاری بههیچ وجه از خود ایراد نگیرند ،و در عوض هر و کار فعالیات مثبتای کاه از خودشاان
می بینند را مورد تحسین و قدردانی قرار دهند و گزارش آن را بهجلسه بیاورند
هدف :کمک بهشرکتکنندگان تا استثنائات مثبت در زندگی خود را تشخیص داده ،و بر این اساس در خودشان امیاد ایجااد شاده و
بتوانند حوزه مشکالت خود را کاهش دهند .تکلیف :از شرکتکنندگان درخواست شد که بهسواالت مطرحشده بیشتر فکار کنناد و
لحظات استثنائی مثبت در زندگیشان را تشخیص داده و بهجلسه بعد بیاورند.
هدف :برهمزدن الگوهاای رفتااری مختلای کاه شارکتکنندگان طراحای کارده اناد باا اساتفاده از پرساش معجزهآساا .تکلیاف :از
شرکتکنندگان درخواست شد درباره سوال مطرحشده در جلسه در منزل فکر کنند و پاسخها را برای جلسه بعد بیاورند.
هدف :کمک بهاعضا برای اینکه راههای دیگری برای تفکار ،احسااس و رفتاار باهجای آنچاه االن انجاام میدهناد را پیادا کارده ،و
احساسات جدیدی را تجربه کنند با استفاده از واژه مهم بهجای .جمعبندی و نتیجهگیری ،و تعیین اینکه آیاا اعضاا بهاهاداف خاود
دست یافتهاند؟ اجرای پسآزمون

دوم

سوم

چهارم

پنجم
ششم

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان در مطالعه  16/93±0/78سال ،و میانگین و انحراف معیار مدت زمان استفاده از
انسولین آنها  4/33±0/61بود .در جدول  ،2میانگین و انحراف معیار سن و مدت زمان استفاده از انسولین آزمودنیها مقایسه
شده است .نتایج نشان می دهد که بین دو گروه از نظر سن و مدت زمان استفاده از انسولین تفاوت معنیداری وجود ندارد.
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار سن و مدت زمان استفاده از انسولین آزمودنی ها (تعداد در هر گروه  15نفر)
گروه

انحراف معیار  ±میانگین

آزمایش
کنترل
کل
آزمایش
کنترل
کل

16/67±0/72
17/20±0/77
16/93±0/78
4/33±0/61
4/20±0/67
4/27±0/640

متغیر
سن

مدت زمان استفاده از انسولین
(بهسال)

p
0/061

0/577

آزمون t :مستقل ،اختالف معنیدار p>0/05

در بررسی پیشفرضهای آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر ،آزمون شاپیرو ویلک نشان داد پیشفرض
نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه در نمونه مورد مطالعه محقق شده است ،چرا که مقادیر  zمحاسبهشده در سطح
( )p<0/05معنیدار نیست .در آزمون ام باکس ،چون  Fاحساس انسجام روانی ( )F=1/543و رضایت از زندگی ()F=2/577
بهترتیب در سطح ( 0/217و  )0/434معنادار نبودند ،بنابراین میتوان گفت که مفروضه همسانی ماتریس واریانس-کوواریانس
برای متغیرها برقرار شده است .در آخر ،آزمون کرویت موخلی نشان داد چون مقدار کرویت موخلی ( )0/450احساس انسجام
روانی در سطح خطای دادهشده ( )0/230و مقدار کرویت موخلی ( )0/550رضایت از زندگی در سطح خطای دادهشده
( )0/450معنیدار نیست ،لذا میتوان کرویت ماتریس واریانس -کواریانس متغیرهای وابسته را پذیرفت .پس ،این پیشفرض
نیز برقرار است .در آخر ،نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیرهای
پژوهش نشان داد که با توجه به عدممعنیداری مقدار  Fهمه متغیرها در سطح خطای کوچکتر از ( )0/05در همه متغیرها،
میتوان گفت که واریانس خطای متغیرهای پژوهش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با هم برابر بوده و از این جهت فرض
همسانی واریانسهای خطا برقرار است.
جدول  3نشان می دهد که بین نمرات متغیر احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی در سه بار اجرای پیشآزمون ،پسآزمون
و پیگیری ،تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)P>0/001همچنین نتایج نشان میدهد نمرات احساس انسجام روانی و رضایت از
زندگی گروه آزمایش در پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون تفاوت معنیداری دارد ( .)P>0/001عالوه بر آن ،تأثیر
درمان راهحلمحور کوتاه مدت بر احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی دختران مبتال به دیابت نوع یک بعد از  4ماه
پیگیری نیز ماندگار بوده است ( .)P>0/001نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان داد اختالف میانگین نمره احساس
انسجام روانی و رضایت از زندگی گروه آزمایش با گروه کنترل معنیدار میباشد (.)P>0/001

جدول  :3میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در پیش آزمون ،پسآزمون و پیگیری
سطح
معنیداری
تغییرات
داخل
گروهی

پسآزمون

پیگیری

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار ±
میانگین

انحراف معیار ±
میانگین

55/60±3/35

55/60±3/35

*>0/001
P

49/07±3/59

48/80±3/66

P<0/8

پیشآزمون
متغیر

گروه

احساس
انسجام
روانی

آزمایش

50/07±3/61

کنترل

49/20±3/57
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سطح معنیداری در
هر مقطع اندازهگیری
بین گروهها

رضایت از
زندگی

p<0/512

*p>0/001

*p>0/001

-

آزمایش

134/53±5/79

141/00±5/43

140/87±5/54

*>0/001
P

کنترل

133/27±6/98

133/00±7/15

132/87±7/00

P<0/8

سطح معنیداری در
هر مقطع اندازهگیری
بین گروهها

p<0/593

*p>0/002

*p>0/002

-

*P>0/001

-

-

نوع آزمون :تحلیل واریانس آمیخته * p >0/05اختالف معنیدار

چون آزمون اثر پیالی در موقعیتهای عملی قدرت بیشتری نسبت بهسایر آزمونها دارد ،نتایج آن گزارش شده است (جدول
 .)4اطالعات مربوط به متغیر احساس انسجام روانی بیان میکند که بین نمرات این متغیر در سه بار اجرای پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بخش دوم اطالعات مربوط به متغیر احساس انسجام روانی نشان
داد که بین نمرات این متغیر در سه بار اجرای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری
وجود دارد .بهعبارتی بین زمان و مداخله تعامل وجود دارد .اندازه اثر بهدستآمده برای متغیر احساس انسجام روانی ()0/49
نشان میدهد که  %49از تغییرات این متغیر مربوط به اثربخشی درمان راهحلمحور کوتاهمدت بوده است .و نیز ،اطالعات
مربوط به متغیر رضایت از زندگی بیان میکند که بین نمرات این متغیر در سه بار اجرای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بخش دوم اطالعات مربوط به متغیر رضایت از زندگی نشان داد که بین نمرات این متغیر
در سه بار اجرای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .بهعبارتی بین زمان
و مداخله تعامل وجود دارد .اندازه اثر بهدستآمده برای متغیر رضایت از زندگی ( )0/41نشان میدهد که  %41از تغییرات این
متغیر مربوط به اثربخشی درمان راهحلمحور کوتاهمدت بوده است.
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل کوو اریانس چندمتغیره در نمرات متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

تأثیر

احساس
انسجام روانی
رضایت از
زندگی

زمان
زمان*مداخله
زمان
زمان*مداخله

اثر پیالیی
اثر پیالیی
اثر پیالیی
اثر پیالیی

مقدار

F

فرضیه درجه
آزادی

خطای
درجه آزادی

سطح
معنیداری

مجذور اتا

0/481
0/495
0/504
0/418

1/002
1/150
1/269
1/510

2/000
2/000
2/000
2/000

27/000
27/000
27/000
27/000

0/001
0/001
0/001
0/001

0/481
0/495
0/504
0/418

بحث
هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی درمان راهحلمحور کوتاه مدت بر احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی دختران مبتال
به دیابت نوع یک بود .تحلیل دادهها نشان داد که درمان راهحلمحور کوتاهمدت بر ک احساس انسجام روانی و رضایت از
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زندگی دختران مبتال به دیابت نوع یک تأثیر دارد ،و تأثیر آن در مرحله پیگیری نیز ماندگار است .همچنین ،یافتهها نشان داد
که تغییرات نمره احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی در زمانهای مورد بررسی در گروهها متفاوت بوده و اثر زمان
معنیدار است؛ یعنی اثر متقابلی بین زمان و مداخله وجود دارد و با گذشت زمان از شروع مداخله ،نمرات احساس انسجام
روانی و رضایت از زندگی افزایش یافتند و تأثیرات ناشی از حضور در گروه آزمایشی با نزدیکشدن به پایان مداخله بر روی
نمرات احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی دختران افراد در گروه آزمایشی مثبت بود.
تطابق نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های مشابه که از لحاظ موضوعی با این پژوهش تطابق داشته باشد ،بهدلیل در
دسترس نبودن اثربخشی این درمان بر احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی دختران مبتال به دیابت نوع یک ،مقدور نبود؛
ولی میتوان گفت که نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای مطالعات زیر همسو میباشد .همچنین ،الزم بهذکر است که در
هیچ پژوهشی نتایج مغایر با نتایج پژوهش حاضر بهدست نیامده تا دلیل ناهمسویی را مورد بحث قرار دهیم.
شوتلِوود و ناش ( ،)2016احمدی و همکاران ( ،)1400گرینوود و همکاران ( ،)2020گایرز ( ،)2019وینر و همکاران ()2020؛
(اکبری 1393 ،و جمعیان )1397 ،و میرهاشمی و نجفی ( ،)1393و نصیرنژاد و همکاران ( )1398در پژوهشهای
جداگانه خود نشان دادند که درمان راهحلمحور کوتاهمدت بر کنترل قند خون و افسردگی ،امید به زندگی ،معناجویی ،شفقت
به خود و کاهش قند خون ،شوخطبعی ،خودشفقتی ،و انعطاف پذیری ،مراقبت از دیابت کودکان ،و کاهش قند خون نوع یک
نوجوانان مبتال به دیابت؛ و رضایت از زندگی ،و احساس انسجام بیماران اثربخش است که نتایج این پژوهشها بهنوعی با نتایج
پژوهش حاضر همسو میباشد.
در جلسات درمانی راهحلمحور کوتاهمدت ،زمانی که بهواسطه فنون تغییرمدار راهحل محور ،بیماران مبتال به دیابت تمرکز خود
را از مشکالت بهسمت راهحلها تغییر دادند ،توانستند با کمک درمانگر راهحلهای مناسبی جهت حل مشکالتشان پیدا کنند.
هنگامی که مراجعان به راهحلهای گوناگونی برای حل مشکالتشان دست پیدا کردند و تغییرات کوچک را در پی بهکار گیری
این راهحلها در زندگی و روابط شان مالحظه نمودند ،امیدواری برای ایجاد تغییرات بزرگتری در آنها ایجاد گردید .همچنین
با کشف و استخراج استثنائات زندگی ،بیماران دریافتند که زمانهایی در زندگی آنها وجود داشته که مشکالت به این گونه که
هم اکنون با آن مواجه هستند وجود نداشته یا با شدت کم تری وجود داشته است و پی بردند که در آن موقعیتها رفتارهایی
داشتهاند و کارهایی انجام میدادهاند که مشکالت کنونی وجود نداشتهاند ،حال در فرآیند جلسات درمان آموختند که هم اکنون
نیز میتوانند لحظههای استثنایی بدون مشکل در زندگیشان را دوباره ایجاد نمایند (کیم .)2006 ،در مجموع جلسات درمانی
راه حلمحور به بیماران مبتال به دیابت کمک نمود تا خود برای مشکالت شخصی و روابط بینفردی خود راهحلهای جدیدی
پیدا کنند و با این احساس که خود قادر بهکاهش مشکالتشان هستند ،عزت نفس و احساس انسجام آنها افزایش پیدا کند.
یافتههای پژوهش حاضر حمایت تجربی قابلقبولی برای رویکرد راهحلمحور فراهم میآورد .درمان راهحلمحور کوتاهمدت در
مقایسه با رویکردهای مشکلمحور که تمرکز اصلیشان بر مشکالت مراجعان است ،تمرکزش بر یافتن راهحلهای مختلف برای
حل مشکالت مراجعان میباشد .این دیدگاه یک رویکرد قابلیتمحور است و بهتوانمندیهای افراد برای حل مشکالتشان اعتقاد
دارد .از آنجا که در این رویکرد تمرکز بر مسایل قابلتغییر میباشد و نه مسایل غیرقابل تغییر ،لذا تغییر در مراجعان امری
اجتنابناپذیر است و بدون شک اتفاق خواهد افتاد .این رویکرد بهدلیل دیدگاه غیربیماری شناختی ،کوتاهمدتبودن،
کاربردیبودن و تکنیکهای ساده و مؤثر قابلیت آموزش بهتمامی مراجعان با مسایل گوناگون بالینی را دارد و از آنجا که
مراجعان همیشه بهدنبال تغییرات سریع و زود هنگام هستند ،این رویکرد بهدلیل کوتاهمدتبودن فرآیند درمان برای بسیاری از
مراجعان ازجمله افراد مبتال به دیابت مفید میباشد (گرینوود و همکاران .)2020 ،فنون و تکنیکهای درمان راهحلمحور
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موجب گردید تا مراجعان تفکر و نگرش خود را درباره مسائل و مشکالت زندگی تغییر دهند و با ایجاد احساس خوب در
مراجعان نسبت به خودشان و با نمایانکردن نقاط قوت و موفقیتهای آنان تمرکز مراجعان را از مشکل و ضعفهای ناشی از آن
بهسمت راهحلهای موجود هدایت کرده و از این طریق به مراجعان کمک میشود که خودشان را فردی توانمند ارزیابی کرده
که بهنوبه خود مراجعان به لحاظ روانی در شرایط بهتری قرار میگیرند و به این ترتیب امید به بهبودی و تالش برای انجام
فعالیتهای مفید در مراجعان قوت مییابد .الزم بهذکر است که درمان حاضر توانست اثرات درمانی خود را در راستای بهبودی
و ارتقاء رضایت از زندگی در مرحله پیگیری حفظ کند .این موضوع میتواند ناشی از این باشد که حضور بیماران در یک گروه
درمانی متشکل از همتایان و درمانگر منجر به درک بهبودی در رضایت از زندگی شده باشد که با اتمام درمان رضایت از زندگی
در سطح بهبودی مانده است (میرهاشمی و نجفی.)1393 ،
نمونه پژوهش حاضر را دانشآموزان دختر مبتال به دیابت نوع یک دوره متوسطه دوم ( 16تا  18ساله) مدارس شهر تبریز در
سالتحصیلی  1400-01تشکیل دادند که این مورد یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر است و تعمیم یافتهها به دانشآموزان
دختر سایر مقاطع تحصیلی و دانشآموزان پسر را دشوار میسازد .همچنین ،در این پژوهش جمعآوری دادهها توسط
پرسشنامه انجام شد که بهدلیل خودگزارشیبودن ابزارها ،سوگیری در پاسخدهی محتمل است .عالوه بر اینها ،آزمودنیهای
پژوهش حاضر از منظر متغیرهایی نظیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی همتا نشدهاند که این مورد نیز یکی از محدودیتهای
پژوهش حاضر است .پیشنهاد می شود پژوهش حاضر در جوامع آماری مختلف و در سایر شهرها اجرا گردد و از سایر روشهای
گردآوری اطالعات نظیر مشاهده و مصاحبه نیز استفاده شود.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت که درمان راهحلمحور کوتاهمدت ،با کاربرد فرآیندها و فنون خود ،سبب افزایش
احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی دختران مبتال به دیابت شده است .با توجه به نقش مهم دختران در خانواده و جامعه،
و از طرفی لزوم توجه به سالمت جسمانی و روانشناختی آنها پیشنهاد میشود که در انجمنهای دیابت ،و در کلینیکهای
روانشناسی بیمارستانها و کلنیکهای دولتی و خصوصی ،از درمان راهحلمحور کوتاهمدت فردی و گروهی در زمینه افزایش
احساس انسجام روانی و رضایت از زندگی دختران مبتال به دیابت نوع یک استفاده شود.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند از شرکتکنندگان در پژوهش حاضر تقدیر و تشکر نمایند.
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Abstract
Background: If diabetes is not treated, Adolescents can have serious problems, Such as heart
disease and vision problems, which directly and indirectly impose heavy material and social
costs on families and society. The aim of this study was to determine the effectiveness of
short-term solution-focused therapy on sense of psychological coherence & Life Satisfaction
of girls with type 1 diabetes. Materials and Methods: The method of this study was semiexperimental with pre-test, post-test and 4-month follow-up with the control group. The
population of the study consisted of female students with type 1 diabetes in the secondary
schools of Tabriz city in the academic year 2021-2022. DD DDDDl, 30 people after observing the
criteria for entering and leaving the research, They were selected by using Purposeful
sampling method, and randomly divided into two groups. Members of experimental group
received their own treatment in 6 sessions of 1.5 hours; But the members of the control group
did not receive any treatment. The measurement tools were Flensberg sense of coherence and
life satisfaction questionnaires by Diener et al. Analysis of findings through repeated
measures analysis of variance test; And was done with the help of SPSS-24 DDDDDDDDDDl
software. Results: The mean variables of sense of psychological coherence and Life
Satisfaction of the experimental group in the pre-test were (50.07( DDD )134.53(,
respectively; The mean variables of sense of psychological coherence and Life Satisfaction in
the control group were (49.20) and (133.27), respectively. The results showed that in the posttest, the score of sense of psychological coherence and Life Satisfaction in the experimental
group increased (55.60) and (141.00) compared to the control group (49.07) and (133.00),
respectively (P<0.001). The results also showed that in the follow-up phase, the effect of
short-term solution-focused therapy on sense of psychological coherence (55.60) and Life
Satisfaction (140.87) is lasting (P<0.001). Conclusion: According to the obtained results, it
can be said that short-term solution-oriented treatment can be used as an effective method in
increasing the feeling of psychological coherence and improving the life satisfaction of girls
with type 1 diabet.
Keywords: Short-term Solution-focused Therapy, Sense of Psychological Coherence, Life
Satisfaction, Diabetes
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