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Abstract
Aims: The aim of the current study is to examine the predictive role of Emotion 
Cognitive Regulation through mindfulness and social support in patients with 
Type 2 Diabetes.
Materials & Methods: In this correlative study, the population consists of 4020 
patents with Type2 Diabetes, 221 of which were selected as the available sample. 
For the purpose of data collection, the researcher has used Granefski et al.’s Scale 
for Emotion Cognitive Regulation (2001), Freiburg’s Mindfulness Questionnaire 
(2001), and Philips’ Social Support Questionnaire (1986). Data were analyzed 
using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis.
Findings: Findings of the study confirmed a positive relationship between 
mindfulness and positive strategies for emotion cognitive regulation, a negative 
relationship between mindfulness and negative strategies for emotion cognitive 
regulation, a positive relationship between social support and positive strategies 
for emotion cognitive regulation, and a negative relationship between social 
support and negative strategies for emotion cognitive regulation. Moreover, results 
of multiple regression analysis showed that mindfulness and social support can 
predict emotion cognitive regulation in patients with Type2 Diabetes.
Conclusion: With regard to the findings, mindfulness and social support are 
effective in selecting and applying positive strategies for emotion cognitive 
regulation in patients with Type2 Diabetes. 

Keywords:
Metacognition [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2009719];
Mindfulness [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68064866];
Social Support [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68012944];

*Corresponding Author
Tel: +98(35)38284339
Fax: +98(35)38284339
Address: Psychology Branch, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
Mahdiop@yahoo.com
Received: 29 Apr 2017         Accepted: 02 May 2018         ePublished: May 16, 2018



پیش بینی مدیریت هیجان براساس ذهن آگاهی و حامیت اجتامعی بیامران دیابتی نوع 2 شهر یزد

Volume 24, Issue 2, Spring 2018Horizon of Medical Sciences

پیش بینی مدیریت هیجان براساس ذهن آگاهی و 
حمایت اجتماعی بیماران دیابتی نوع 2 شهر یزد

MSc   فرزانه میرحسینی
گروه روان شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی یزد، ایران.

PhD محمدحسین فالح
گروه روان شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی یزد، ایران.

چکیده
اهــداف: هــدف پژوهــش حاضــر، بررســی نقــش پیش بیــن تنظیــم شــناختی 
ــه  هیجــان از طریــق ذهــن آگاهــی و حمایــت اجتماعــی در بیمــاران مبتــال ب

دیابــت نــوع 2 بــود. 
ــه پژوهــش حاضــر  ــه همبســتگی، جامع ــن مطالع ــا: در ای ــواد و روش ه م
شــامل 4020 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 مراجعه کننــده بــه 
ــری  ــه روش نمونه گی ــر ب ــا 221 نف ــان آن ه ــه از می ــود ک ــزد ب ــت ی ــز دیاب مرک
ــم  ــاس تنظی ــا از مقی ــع آوری داده ه ــرای جم ــدند. ب ــاب ش ــترس انتخ در دس
شــناختی هیجــان گرانفســکی و همــکاران )2001(، پرسشــنامه ذهــن آگاهــی 
فرایبــورگ )2001( و پرسشــنامه حمایــت اجتماعــی فیلیپــس)1986( اســتفاده 
شــد. داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل 

ــد.  ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــه م ــیون چندگان رگرس
ــت  ــای مثب ــی و راهبرده ــن آگاه ــن ذه ــه بی ــان داد ک ــج نش ــا: نتای یافته ه
تنظیــم شــناختی هیجــان رابطــه مســتقیم، بیــن ذهــن آگاهــی و راهبردهــای 
منفــی تنظیــم شــناختی هیجــان رابطــه معکــوس، بیــن حمایــت اجتماعــی و 
راهبردهــای مثبــت تنظیــم شــناختی هیجــان رابطــه مســتقیم،  بیــن حمایــت 
ــوس  ــه معک ــان رابط ــناختی هیج ــم ش ــی تنظی ــای منف ــی و راهبرده اجتماع
ــه  ــان داد ک ــه نش ــیون چندگان ــل رگرس ــج تحلی ــن، نتای ــود دارد. همچنی وج
ذهــن آگاهــی و حمایــت اجتماعــی می تواننــد تنظیــم شــناختی هیجــان را در 

ــد. ــی نماین ــوع دو پیش بین ــت ن ــه دیاب ــال ب ــاران مبت بیم
ــت  ــی و حمای ــن آگاه ــش ذه ــج پژوه ــه نتای ــه ب ــا توج ــری: ب نتیجه گی
اجتماعــی در انتخــاب و اســتفاده از راهبردهــای مثبــت تنظیــم شــناختی 

ــت.  ــم اس ــوع دو مه ــت ن ــه دیاب ــال ب ــاران مبت ــان بیم ــان در می هیج
حمایــت  و  آگاهــی  ذهــن  هیجــان،  شــناختی  تنظیــم  کلیدواژه هــا: 

اجتماعــی.
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مقدمه
مزمنــی  بیماری هــای  شــایع ترین  از  یکــی  دیابــت  بیمــاری 
ــه افزایــش نهــاده اســت  اســت کــه در دهــٔه اخیــر شــیوع آن رو ب
و نقــش عوامــل روان شــناختی مؤثــر بــر آن موردتوجــه قرارگرفتــه 
ــن  ــرف ای ــده از ط ــکالت تحمیل ش ــد مش ــت[1]. هرچن ــده اس ش
ــی،  ــت بدن ــی و فعالی ــم غذای ــت در رژی ــد محدودی ــاری مانن بیم
ــود  ــولین، وج ــه انس ــق روزان ــون، تزری ــد خ ــی قن ــش تهاجم پای
ــوط  ــای مرب ــد خــون؛ نگرانی ه ــرل قن ــد در کنت ــی ب ــج کلینیک نتای
ــران  ــت، بح ــمی دیاب ــن جس ــوارض مزم ــیب ها و ع ــروز آس ــه ب ب
ــت را  اجتماعــی، خانوادگــی و افــت اقتصــادی حادث شــده از دیاب
ــروز مشــکالت روان شــناختی متعــددی  ــد و  باعــث ب ــاد می کن زی
ــناختی  ــل روان ش ــوب، عوام ــٔه معی ــک چرخ ــا در ی ــردد.  ام می گ
باعــث کنتــرل ضعیف تــر قنــد خــون،  بــا دیابــت  بــود  هــم 
ناپیــروی از رژیم درمانــی، کارکــرد ضعیف تــر جســمی و روانــی، 
عــوارض جســمی بیشــتر و به تبــع آن مراجعــه بــه مراکــز درمانــی 

افزایــش هزینه هــای مراقبــت  و بســتری شــدن های مکــرر و 
ــه  ــک و دو ب ــوع ی ــت ن ــود[2،3]. دیاب ــاران می ش ــتی در بیم بهداش
اســترس و هیجان هــای منفــی ماننــد تــرس و خشــم کامــاًل 
حســاس هســتند و مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری در کنتــرل اســترس 
ــدود  ــند[4] ح ــکل می باش ــار مش ــود دچ ــای خ ــم هیجان ه و تنظی
20 تــا 40 درصــد مبتالیــان ســرپایی دیابــت، درجاتــی از پریشــانی 
ــه  ــی اضطــراب و افســردگی را تجرب ــی و نشــانه های عموم هیجان
ــی اســت  ــد. هیجــان حالتــی ذهنــی و فیزیولوژیــک و بدن می کنن
ــد  ــاالت می توان ــن ح ــد. ای ــی می باش ــات مختلف ــامل درج ــه ش ک
ــی  ــد و از طرف ــی باش ــم منف ــت و خش ــردگی، عصبانی ــد افس مانن
می توانــد ماننــد حالــت شــادی و لــذت، بخشــی مثبــت باشــد. ایــن 
ــش  ــد تپ ــی مانن ــمانی و بدن ــرات جس ــد تغیی ــا می توان حالت ه
ــزان تنفــس، خشــکی دهــان، افزایــش نبــض،  ــب، افزایــش می قل
رنگ پریدگــی و... را ایجــاد کنــد[5].  ازجملــه مؤلفه هــای مهــم کــه 
در رفتــار خودمراقبتــی افــراد دیابتــی نقــش دارد، مدیریــت هیجانی 
در ایــن بیمــاران می باشــد. مدیریــت هیجانــی شــامل اســتفاده از 
ــان  ــر در مدت زم ــرای تغیی ــناختی ب ــاری و ش ــتراتژی های رفت اس
یــا شــدت تجربــه یــک هیجــان اســت و مشــخص شــده اســت کــه 
افــراد در مواجهــه بــا رویدادهــای اســترس زا، از راهبردهــای تنظیــم 
هیجــان متفاوتــی بــرای اصــالح یــا تعدیــل تجربــٔه هیجانــی خــود 
اســتفاده می کننــد. یکــی از متداول تریــن ایــن راهبردهــا، تنظیــم 
هیجــان بــا اســتفاده از راهبردهــای شــناختی اســت، شــناخت ها یــا 
ــد کــه هیجان هــا و  ــراد کمــک می کن ــه اف فرآیندهــای شــناختی ب
احســاس های خــود را تنظیــم نمــوده و توســط شــدت هیجان هــا 
مغلــوب نشــود، تنظیــم شــناختی هیجان هــا، بــه شــیوه شــناختی 
مدیریــت، دســت کاری و ورود اطالعــات، فراخواننــدٔه هیجــان، 
ــی  ــورت فرآیندهای ــوان به ص ــان را می ت ــم هیج ــاره دارد.  تنظی اش
ــه  ــه چ ــر این ک ــد ب ــراد می توانن ــق آن، اف ــه از طری ــرد ک ــف ک تعری
هیجانــی داشــته باشــند و چــه وقــت آن هــا را تجربــه و ابــراز کننــد، 
ــالالت  ــت اخت ــز، عل ــن نی ــای نوی ــد[6]. در رویکرده ــر بگذارن تأثی
هیجانــی بــه نقــص در کنترل هــای شــناختی نســبت داده می شــود، 
ــود  ــی از وج ــی ناش ــان منف ــرل هیج ــی در کنت ــه ناتوان به طوری ک
افــکار و باورهــای منفــی دربــاره نگرانــی و  اســتفاده از شــیوه های 
ــوان انتظــار  ــه لحــاظ نظــری می ت ــه ای اســت[7]. ب ناکارآمــد مقابل
ــای  ــادی رفتاره ــد من ــان می توان ــم هیج ــدم تنظی ــه ع ــت ک داش
مشــکل آفرینی همچــون خشــونت باشــد[8]. مطالعــات نشــان 
ــب در  ــرد مناس ــا عملک ــوب ب ــی مطل ــم هیجان ــه تنظی ــد ک داده ان
انجــام تکالیــف شــناختی در بزرگســاالن[9،10] و بیــن پذیــرش 
بــدون قضــاوت و توانایــی کنتــرل تکانه هــا در افــراد رابطــه وجــود 
ــوان  ــان، ت ــناختی هیج ــم ش ــایی در تنظی ــص و نارس دارد[11]. نق
مدیریــت و تنظیــم هیجان هــای شــدید و منفــی را تضعیــف 
می شــود[12]،   اضطــراب  و  نگرانــی  تشــدید  باعــث  و  می کنــد 
تنظیــم هیجــان موفــق همــراه بــا دســتاوردهای مثبــت می باشــد، 
ــه  ــت هــای اجتماعــی[13] را ب دســتاوردهایی چــون رشــد صالحی

ــراه دارد.  هم
ــم  ــا تنظی ــد ب ــه می توان ــی ک ــی از عوامل ــد یک ــر می رس ــه نظ ب
شــناختی هیجــان در بیمــاران دیابتــی رابطــه داشــته باشــد، ذهن 
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آگاهــی اســت.  النجــر واژه ذهــن آگاهــی را بــرای توصیــف یــک 
رویکــرد تحقیــق علمــی بــه کاربــرد. ذهــن آگاهــی بــه مدیتیشــنی 
اشــاره دارد کــه در آن بــر حضــور و آگاهــی درزمــان حــال تأکیــد 
در  هدفمنــد،  توجــه  طریــق  از  آگاهــی  ذهــن  می شــود[14]. 
ــارب  ــه تج ــبت ب ــه نس ــاوت گون ــر قض ــون، و غی ــا و هم اکن اینج
لحظه به لحظــه پدیــدار می شــود. عناصــر کلیــدی ایــن تعریــف از 
ذهــن آگاهــی  شــامل آگاهــی ارادی، اینجــا و هم اکنــون و بــدون 
هیچ گونــه قضــاوت می باشــد[15].  مفهــوم ذهــن آگاهــی بــه ایــن 
ــی را لحظه به لحظــه  ــا زندگ ــد ت ــرد کمــک می کن ــه ف ــه ب ــل ک دلی
ــد،  ــته باش ــت داش ــا واقعی ــری ب ــاس نزدیک ت ــد و تم ــه کن تجرب
ــر ســالمت و روان شــناختی و حتــی ســالمت  به طــور مســتقیم ب
ــژه در  ــیاری به وی ــگران بس ــت و پژوهش ــذار اس ــمانی تأثیرگ جس
ــج  ــد[16]. نتای ــد نموده ان ــوع را تایی ــن موض ــر، ای ــال های اخی س
ــش  ــث افزای ــد باع ــی می توان ــن آگاه ــه ذه ــد ک ــان می ده نش
هیجانــات مثبــت شــود و باعــث افزایــش انعطاف پذیــری در 
پاســخ بــه محرک هــای محیطــی شــود[17]. همچنیــن تحقیقــات 
نشــان داد ذهــن آگاهــی بــا توانمنــدی بــرای تنظیــم هیجانــات 
ــا رفتارهــای  ــد ت ــرد کمــک می کن ــه ف ــاط دارد، به طوری کــه ب ارتب
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــتری ب ــی بیش ــد و توانای ــان نده ــی نش واکنش
شــرایط دشــوار داشــته باشــد[18]. ذهــن آگاهــی توجــه و آگاهــی 
فــرد را نســبت بــه احساســات فیزیکــی و روانــی بیشــتر می کنــد 
و احســاس اعتمــاد در زندگــی، دلســوزی عمیــق، احســاس عشــق 
عمیــق بــه دیگــران و پذیــرش واقعــی رخدادهــای زندگــی را بــه 
دنبــال دارد[19] در مجمــوع یافته هــای پژوهشــی نشــان داد، 
ــناختی  ــی روان ش ــانه های منف ــی از نش ــن آگاه ــراد دارای ذه اف
کمتــری برخوردارنــد، ســعی می کننــد تــا امــور را بــه همــان 
شــکل واقعــی کــه هســت و اتفــاق می افتــد مشــاهده و توصیــف 
ــد و در فعالیت هــای  ــور بپرهیزن ــی و قضــاوت ام ــد، از ارزیاب کنن

روزمــره خــود بــا آگاهــی و بینــش مناســب برخــورد کننــد[20].
بیمــاری دیابــت تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از قبیــل عوامــل 
زیســتی، روانــی- اجتماعــی و حمایــت اجتماعــی اســت. در ایــن 
میــان حمایــت خانــواده به عنــوان یکــی از مهم تریــن منابــع 
حمایــت اجتماعــی، بیشــترین تأثیــر بــر بیمــاری را دارد[21]. 
حمایــت اجتماعــی می توانــد بــه ایــن صــورت تعریــف می شــود: 
درک در مــورد دســترس بــودن افــرادی کــه احســاس می کنیــم بــه 
مــا اهمیــت می دهنــد، اطمینــان از این کــه افــرادی وجــود دارنــد 
کــه بتــوان در هنــگام نیــاز روی کمــک آن هــا حســاب کــرد باعــث 
ــت  ــیم[23،22]. حمای ــته باش ــی داش ــاس خوب ــه احس ــود ک می ش
ــردگی و  ــترس، افس ــش اس ــزایی در کاه ــه س ــر ب ــی تأثی اجتماع
ــاری  ــول بیم ــش ط ــا کاه ــتقیم ب ــاط مس ــانی دارد و ارتب پریش
دارد[24]. حمایــت اجتماعــی بــرای افــراد منابــع روان شــناختی و 
محسوســی را فراهــم می کنــد تــا بتواننــد بــا شــرایط اســترس زای 
زندگــی و مشــکالت روزانــه کنــار بیاینــد[25]. شــواهد مطالعــات 
متعــدد نشــان داده انــد کــه حمایــت اجتماعــی نقــش مهمــی در 
حفــظ ســالمتی افــراد بــازی و در کاهــش آثــار منفی اســترس های 
ــش دارد.  ــوند نق ــب می ش ــه کس ــط و جامع ــه از محی ــی ک فراوان
همچنیــن بــا افزایــش میــزان حمایــت اجتماعــی از میــزان 

ــمانی و  ــای جس ــروز ناراحتی ه ــته و ب ــاران کاس ــر بیم مرگ ومی
ــی را می کاهــد[26]. روان

ــوع 2 یکــی از معضــالت  ــت ن ــه این کــه بیمــاری دیاب ــا توجــه ب ب
ــران  ــور ای ــن در کش ــان و همچنی ــر جه ــتی در سراس ــده بهداش عم
ــا کیفیــت  ــزد نه تنه ــاالی آن در اســتان ی ــه شــیوع ب ــا توجــه ب و ب
ــی  ــه ناتوانای ــه ب ــاخته بلک ــر س ــدیدًا متأث ــاران را ش ــی بیم زندگ
ــر بســیاری  ــش مرگ ومی هیجــان و معلولیت هــای زودرس و افزای
ــی از  ــداد کم ــود تع ــن وج ــا ای ــت، ب ــده اس ــر ش ــان منج از مبتالی
پژوهش هــا بــه بررســی عوامــل روان شــناختی مؤثــر بــر پیشــگیری 
و درمــان ایــن بیمــاری پرداخته انــد. هــدف پژوهــش حاضــر 
ــن  ــاس ذه ــان  براس ــناختی هیج ــم ش ــی تنظی ــی پیش بین بررس
آگاهــی و حمایــت اجتماعــی بیمــاران دیابتــی شــهر یــزد بــود کــه 
در پژوهش هــای قبلــی کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت. پژوهــش 
حاضــر بــا بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای تنظیــم شــناختی 
ــه را  ــد زمین هیجــان، ذهــن آگاهــی و حمایــت اجتماعــی می توان
بــرای پژوهش هــای آزمایشــی و مداخلــه ای بعــدی فراهــم نمایــد 
و باعــث پیشــگیری های مؤثرتــری در بیمــاران دیابتــی و کــم 

ــردد.  ــی گ ــای درمان ــدن هزینه ه ش
ــدف  ــوق، ه ــی ف ــری و تجرب ــی نظ ــه مبان ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
پژوهــش حاضــر بررســی نقــش پیش بیــن تنظیــم شــناختی 
هیجــان از طریــق ذهــن آگاهــی و حمایــت اجتماعــی در بیمــاران 

ــود. ــوع 2 ب ــت ن ــه دیاب مبتالب

مواد و روش ها 
ایــن پژوهــش توصیفــی،  از نــوع همبســتگی و  جامعــه آمــاری 
پژوهــش شــامل کلیــه  بیمــاران مبتالبــه دیابــت نــوع 2 در 
ــه، 221  ــرای تعییــن حجــم نمون ــر(. ب ــود )4020 نف ســال 1395 ب
ــنی  ــدودٔه س ــه در مح ــوع 2 ک ــت ن ــه دیاب ــاران مبتالب ــر از بیم نف
25 تــا 55 ســال بودنــد و عقب ماندگــی ذهنــی،  اختالل هــای 
روان شــناختی پیــش از بیمــاری دیابــت نداشــتند و همچنیــن بــه 
بیمــاری روان شــناختی شــدید پــس از تشــخیص دیابــت مبتــال 
نبودنــد،  بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و به صــورت در دســترس 
انتخــاب شــدند، و بــا رضایــت آگاهانــه بــرای شــرکت در پژوهــش 

ــد.   ــنامه ها پرداختن ــل پرسش ــه تکمی ب
در ایــن پژوهــش،  بــرای ســنجش متغیرهــای موردنظــر از 3 

ــد. ــتفاده ش ــنامه اس پرسش
تنظیــم شــناختی هیجــان: از آنجایــی کــه بــرای ســنجش 
مدیریــت هیجــان پرسشــنامه مناســبی وجــود نداشــت لــذا در ایــن 
ــم  ــرای ســنجش مدیریــت هیجــان از پرسشــنامه تنظی پژوهــش ب
شــناختی هیجــان گرانفســکی و همــکاران )2001( اســتفاده شــد. 
و  گرانفســکی  توســط  تنظیــم شــناختی هیجــان  پرسشــنامه 
همــکاران[28] تدویــن شــده اســت، ایــن پرسشــنامه، پرسشــنامه ای 
ــاده  ــه دارای 36 م ــزار خــود گزارشــی اســت ک ــک اب چندبعــدی و ی
اســت و دارای فــرم ویــژه بزرگســاالن و کــودکان می باشــد. مقیــاس 
تنظیــم شــناختی هیجــان نــه )9( راهبــرد شــناختی مالمــت 
خویــش، پذیــرش، نشــخوارگری، تمرکــز مجــدد مثبــت، تمرکــز 
ــری،  ــدگاه پذی ــت، دی ــدد مثب ــی مج ــزی، ارزیاب ــر برنامه ری ــدد ب مج
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فاجعــه انــگاری و مالمــت دیگــران را ارزیابــی می کنــد. گارانفســکی 
ــنامه  ــن پرسش ــرای ای ــی را ب ــی مطلوب ــار و روای ــکاران اعتب و هم
گــزارش کرده انــد. ایــن پرسشــنامه شــامل 36 پرســش مــدرج پنــج 
نمــره ای )از همیشــه یــا هرگــز( می باشــد کــه هــر چهــار پرســش یــک 
عامــل را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد. نتایــج پژوهــش ســامانی و 
صادقــی[27] نشــان داد، ضریــب آلفــا و بازآزمایــی ایــن پرسشــنامه 
ــب  ــار مناس ــی از اعتب ــه حاک ــرار دارد ک ــا 0/88 ق ــه 0/75 ت در دامن
ایــن پرسشــنامه بــود. ضریــب آلفــا بــرای خــرده مقیاس هــای ایــن 
پرسشــنامه به وســیله گرانفســکی و همــکاران )2002( در دامنــه 
ــرا  ــی همگ ــی روای ــرای بررس ــت. ب ــده اس ــزارش ش ــا 0/81 گ 0/71 ت
واگــرای ایــن پرسشــنامه در ایــران از مقیــاس افســردگی، اضطــراب، 
ــاًل  ــره ای )از کام ــار نم ــدرج چه ــش م ــامل 21 پرس ــه ش ــترس ک اس
شــبیه مــن تــا کامــاًل متفــاوت از مــن( می باشــد، اســتفاده شــد کــه 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــل افســردگی، اســترس و اضطــراب زا م ســه عام
ــالل  ــک عامــل اخت ــک پرســش ی ــاس هــر ی ــن مقی می دهــد، در ای

ــد. ــرار می ده ــی ق ــورد ارزیاب ــی را م هیجان
ــاه  گاهــی : به منظــور ســنجش ذهــن آگاهــی از فــرم کوت ذهــن آ
پرسشــنامه ذهــن آگاهــی فرایبــورگ اســتفاده شــد.این پرسشــنامه 
دارای 14 گویــه اســت و از آزمودنــی خواســته شــد کــه بــر روی یــک 
ــؤاالت  ــه س ــدرت )1( ب ــا به ن ــه )4( ت ــر ت از همیش ــاس لیک مقی
ــکاران[29]،  ــه و هم ــمی جوبن ــی قاس ــی پژوهش ــد. ط ــخ ده پاس
فــرم کوتــاه پرسشــنامه ذهــن آگاهــی فرایبــورگ ابتــدا بــه فارســی 
ــرار گرفــت.  ــی آن مــورد بررســی ق ترجمــه و ســپس روایــی و پایان
ــا مقیاس هــای خودکنترلــی و تنظیــم هیجانــی  روایــی هم زمــان ب
در ســطح معنــی داری 0/01 مناســب گــزارش شــد.نتایج مــدل تحلیل 
عاملــی تأییــدی نشــان داد کــه ســاختار پرســش نامه بــرازش قابــل 
ــی برخــوردار  ــی مطلوب ــی عامل ــا داده هــا داشــته و از روای ــی ب قبول
ــب  ــتفاده از ضرای ــا اس ــده ب ــی محاسبه ش ــن پایای ــت. همچنی اس
ــی 0/93 و  ــای ترتیب ــاخ 0/92، تت ــای کرونب ــرای آلف به دســت آمده ب
پایایــی بازآزمایــی بــه فاصلــه چهــار هفتــه 0/83 به دســت آمــد[29]. 
نســخه کوتــاه 14 آیتمــی ایــن پرســش نامه بــه زبــان فرانســه 
ــروس الرد و همــکاران[30] ترجمه شــده اســت، پژوهــش  توســط ت
ــنامه  ــن پرسش ــرای ای ــبی را ب ــی مناس ــی و پایای ــز روای ــا نی آن ه

ــاخ، 0/74(.  ــد )آلفــای کرونب گــزارش کردن
حمایــت اجتماعــی: بــرای ســنجش حمایــت اجتماعــی از 
ــن  ــد. ای ــتفاده  ش ــس اس ــی فیلیپ ــت اجتماع ــنامه حمای پرسش
پرسشــنامه توســط واکــس، فیلیپس،هالــی، تامپســون، ویلیامــز و 
ــت  ــوب از حمای ــف ک ــای تعری ــر مبن ــتوارت، در ســال 1986 ب اس
اجتماعــی ســاخته شــد. بنابــر تعریــف کــوب، حمایــت اجتماعــی 

ــای  ــه اعض ــاعدت و توج ــت، مس ــورداری از محب ــزان برخ ــه می ب
ــنامه  ــن پرسش ــاره دارد. ای ــراد اش ــایر اف ــتان و س ــواده، دوس خان
ــاس  ــک مقی ــر اســاس ی ــاس ب ــن مقی ــاده اســت. ای دارای 23 م
پنــج درجــه ای از کامــاًل مخالفــم )یــک( تــا کامــاًل موافقــم )پنــج( 
ساخته شــده اســت )دامنــه نمــرات بیــن 115-23 قــرار دارد(. بــاال 
بــودن نمــره در ایــن مقیــاس مبیــن حمایــت اجتماعــی باالتــر و 
ــر اســت.  ــت اجتماعــی پایین ت ــودن نمــره بیانگــر حمای پاییــن ب
ایــن آزمــون در مطالعــه ابراهیمــی قــوام )1371( بــر روی 100 
ــه  دانشــجو و 200 دانش آمــوز اجــرا شــد. پایایــی آزمــون در نمون
دانشــجویی در کل مقیــاس 0/90 و در نمونــه دانش آمــوزی 0/70 
و در آزمــون مجــدد در دانــش آمــوزان پــس از شــش هفتــه 0/81 
ــن آزمــون  ــی ای ــی درون ــش )1389( ضرایــب پایای ــه بخ ــود. ش ب
را در یــک گــروه 300 نفــری از دانشــجویان دانشــگاه عالمــه 
ــکاران  ــاز و هم ــش خب ــرد. در پژوه ــبه ک ــی 0/66 محاس طباطبای
)1390( ضریــب آلفــای محاسبه شــده بــرای ایــن پرسشــنامه 

0/74 بــه دســت آمــد[31]. 

یافته ها 
از تعــداد 221 نفــر، 134 نفــر زن و 87 نفــر مــرد بودنــد. همچنیــن 
ــر  ــم، 69 نف ــر دیپل ــم، 105 نف ــر دیپل ــر دارای تحصیــالت زی 43 نف
کارشناســی و 4 نفــر باالتــر از کارشناســی بودنــد. میانگیــن تنظیــم 
ــی ±10/13  ــت اجتماع ــان 16/30± 115/62، حمای ــناختی هیج ش
44/16 و ذهــن آگاهــی 6/00± 30/42 بــود. بــا اســتفاده از آزمــون 
ــل از  ــای حاص ــع داده ه ــد، توزی ــوم گردی ــمیرنوف معل کلمو-اس
ــاوت  ــال تف ــع نرم ــا توزی ــال اســت و ب متغیرهــای پژوهــش نرم

معنــاداری نــدارد. 
بیــن ذهــن آگاهــی و راهبردهــای منفــی تنظیــم شــناختی 
هیجــان )r=-0/263(،  حمایــت اجتماعــی و راهبردهــای  منفــی 
تنظیــم شــناختی هیجــان )r=-0/171( همبســتگی منفــی و  بین 
ــم شــناختی هیجــان  ــت تنظی ذهــن آگاهــی و راهبردهــای مثب
ــم  ــت تنظی ــای مثب ــی و راهبرده ــت اجتماع )r=0/668(، حمای
شــناختی هیجــان )r=0/527( همبســتگی مثبــت وجــود داشــت. 
تحلیــل  از  متغیرهــا  پیش بینــی  قــدرت  بررســی  به منظــور 
رگرســیون چندگانــه اســتفاده شــد کــه ذهــن آگاهــی و حمایــت 
ــناختی  ــم ش ــن و تنظی ــای پیش بی ــوان متغیره ــی به عن اجتماع
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــه ش ــر گرفت ــالک در نظ ــوان م ــان به عن هیج
ــناختی  ــم ش ــه تنظی ــوط ب ــرات مرب ــب R2،   11/5% از تغیی ضری
هیجــان توســط  متغیرهــای ذهــن آگاهــی و حمایــت اجتماعــی 

تبییــن شــد ) F=14/191؛  P= 0/01؛ جــدول 1(. 

جدول 1( نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون تنظیم شناختی هیجان با ذهن آگاهی، حمایت اجتماعی
سطح 

معناداری F میانگین 
مجذورات R ² R درجه آزادی مجموع 

مجذورات
منبع 

تغییرات
0/001 14/191 3367/836 0/115 0/339 2 6735/673 رگرسیون

237/322 218 51736/155 خطا
220 58471/828 کل
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 )t=14/771( بیــن متغیرهــای ذهن آگاهــی و حمایــت اجتماعــی
در ســطح معنــاداری P>0/05 بــا متغیــر تنظیــم شــناختی هیجــان 
رابطــه وجــود داشــت  کــه بــا توجــه بــه مقــدار بتــا ســهم نســبی 
متغیــر  پیش بینــی  در  را  پیش بیــن  متغیرهــای  از  هرکــدام 
ــه تنظیــم  ــوط ب وابســته را بررســی می کنــد. از کل واریانــس مرب
ذهــن  متغیــر  به وســیلٔه  درصــد   %25/3 هیجــان،  شــناختی 
ــن  ــی تبیی ــت اجتماع ــیلٔه حمای ــد به وس ــی و 13/2% درص آگاه

شــد )جــدول 2(. 
جدول 2( خالصه نتایج مربوط به ضریب تعیین و ضرایب رگرسیون

سطح 
معناداری

t

ضرایب 
استاندارد 

شده
ضرایب استاندارد 

نشده متغیر های 
پیش بین

Beta خطای 
استاندارد

B

0/001 14/771 0/779 85/367 مقدار ثابت

0/001 3/423 0/253 0/201 0/687 گاهی ذهن آ

0/075 1/786 0/132 0/119 0/212 حمایت 
اجتماعی

بحث 
نتایــج نشــان داد کــه بیــن راهبردهــای مثبــت تنظیــم شــناختی 
هیجــان و ذهــن آگاهــی رابطــه مســتقیم وجــود دارد.  بــه ایــن 
معنــا کــه  ذهــن آگاهــی می توانــد اســتفاده از راهبردهــای 
ــه  ــوان نتیج ــد. می ت ــی کن ــی پیش بین ــراد دیابت ــت را در اف مثب
گرفــت کــه بــا افزایــش ذهــن آگاهــی در موقعیت هــای هیجانــی 
اســتفاده  روبــرو می شــوند، می تــوان  دیابتــی  بیمــاران  کــه 
ــای  ــا یافته ه ــج ب ــن نتای ــرد.  ای ــاال ب ــت را ب ــای مثب از راهبرده
ــون  ــکاران[33]، دیویدس ــر و هم ــکاران[32]،  اورن ــون و هم آندرس
ــن  ــود. در تبیی ــو ب ــر[35]  همس ــچ و برون ــکاران[34] و الن و هم
ــق  ــد از طری ــوان گفــت: ذهــن آگاهــی می توان ــن نتیجــه می ت ای
ــی  ــم شــناختی هیجان ــای تنظی ــت مهارت ه ــق مثب ــش خل افزای
ــش  ــا افزای ــی ب ــن آگاه ــن ذه ــد، همچنی ــود می ده ــراد را بهب اف
ــر فــرد عــارض  توجــه، هوشــیاری و پذیــرش هیجان هایــی کــه ب
می شــود، راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجانــی افــراد را تعدیــل 
ــی  ــش توانای ــیله افزای ــد به وس ــی می توان ــن آگاه ــد، ذه می کن
فــرد در چرخــش توجهــش ازآنچــه مفیــد یــا مؤثــر نیســت )ماننــد 
تمرکــز روی افــکار منفــی در فــرد( و توجــه بــه آنچــه مفیــد و مؤثر 
ــی  ــه عبارت ــا ب ــی ی ــٔه هیجان ــل تجرب ــه تعدی ــد ب ــت، می توان اس
ــی  ــد. ذهــن آگاهــی مبتن ــری توجــه در او کمــک کن انعطاف پذی
ــودن و عــاری از قضــاوت  ــرا ب ــه، آگاهــی، پذی ــر ســه فــرض پای ب
ــاده  ــال وقــوع اســت، بنــا نه بــودن ازآنچــه کــه اکنــون در ح
ــه  ــه افزایــش توجــه و آگاهــی نســبت ب شــده اســت، به طوری ک
افــکار، هیجانــات و تمایــالت عملــی از جنبه هــای مثبــت ذهــن 
آگاهــی اســت و باعــث هماهنــگ شــدن رفتارهــای ســازگارانه و 

حالت هــای روان شــناختی مثبــت می شــود. 

نتایــج نشــان داد کــه بیــن راهبردهــای مثبــت تنظیــم شــناختی 
هیجــان و حمایــت اجتماعــی رابطــه مســتقیم وجــود دارد. به این 
معنــا کــه  حمایــت اجتماعــی می توانــد اســتفاده از راهبردهــای 
مثبــت تنظیــم شــناختی هیجــان  را در افــراد دیابتــی پیش بینــی 
کنــد. می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا افزایــش حمایــت اجتماعــی 
ــرو  ــا آن  روب ــی ب ــاران دیابت ــه بیم ــی ک ــای هیجان در موقعیت ه
ــرد.  ــاال ب ــوان اســتفاده از راهبردهــای مثبــت را ب می شــوند، می ت
ایــن نتایــج بــا یافتــه ســیاح ســیاری و همــکاران[36]، اکوچیــان و 
همکاران[37]،گــروس[38]، ســارنی[39]، تــوگاد و فریدرکســون[40]، 
ــه  ــن یافت ــن ای ــود. در تبیی ــو ب ــن[41] همس ــن تی ــو و ه تالجام
می تــوان گفــت کــه افــرادی کــه از راهبردهــای شــناختی ســازگارانه 
ــه از راهبردهــای شــناختی  ــه کســانی ک ــد نســبت ب ــره می گیرن به
ناســازگارانه اســتفاده می کننــد غالبــا حمایــت اجتماعــی بیشــتری 
از خانــواده دریافــت می کنــد. برخــورداری از راهبردهــای ســازگارانه 
در تنظیــم هیجانــات بــدون وجــود منابــع مؤثــر و ســالم حمایــت 
اجتماعــی کمتــر میســر اســت. وجــود منابــع حمایتــی در ابعــاد 
مختلــف هیجانــی، معنــوی، اطالعاتــی، عاطفــی و غیــره بــه افــراد 
ــرایط  ــوار و ش ــات ناگ ــا اتفاق ــورد ب ــر الزم را در برخ ــش خاط آرام
ــه نظــر می رســد حمایــت  ــد. ب ــی نامناســب فراهــم می کن هیجان
اجتماعــی هنــگام بــروز اســترس یــا هیجان هــای ناخوشــایند در 
ــع از  ــد و مان ــل می کن ــظ عم ــپر محاف ــک س ــد ی ــی همانن زندگ
تشــدید خلــق منفــی و یــا راهکارهــای غیرعاقالنــه بــرای مقابلــه 
بــا اســترس، می شــود. حمایــت اجتماعــی به عنــوان یکــی از 
روش هــای مقابلــه ای عاطفه نگــر می توانــد بــا پیشــگیری از 
وقــوع موقعیت هــای پرتنــش افــراد را مــورد حفاظــت قــرار دهــد 
ــی  ــه صورت ــش را ب ــع پرتن ــا وقای ــد ت ــک کن ــا کم ــه آن ه ــا ب و ی
ارزیابــی نماینــد کــه جنبــه تهدیدکننــده ای کمتــری داشــته باشــد. 
نتایــج نشــان داد کــه بیــن راهبردهــای منفــی تنظیــم شــناختی 
ــن  ــود دارد.  ذه ــوس وج ــه  معک ــی رابط ــن آگاه ــان و ذه هیج
تنظیــم  منفــی  راهبردهــای  از  اســتفاده  می توانــد  آگاهــی 
کنــد.  پیش بینــی  دیابتــی  افــراد  در  را  هیجــان  شــناختی 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا افزایــش ذهــن آگاهــی در 
ــرو می شــوند،   ــی روب ــه بیمــاران دیابت ــی ک موقعیت هــای هیجان
اســتفاده از راهبردهــای منفــی و ناکارآمــد را پاییــن بــرد. نتایــج 
به دســت آمده بــا امیــدی و همــکاران[42]، گلدیــن و گــروس[43]، 
تنیتــو و نگویــن[44]، تیــزدل[45]، هاســتون و همــکاران[46] و 
ــج  ــن نتای ــن ای ــود. در تبیی ــچرورز و همــکاران[47]  همســو ب س
ــی را  ــی، بافت ــن آگاه ــه ذه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت ب ــوان گف می ت
ــد ارتباط هــای  ــه در آن می توان ــد ک ــرای بیمــاران فراهــم می کن ب
ــرورش  ــا پ ــه هیجان ه ــه تجرب ــری را نســبت ب ــی کمت ــر منف کمت
ــد.  ــوش کنن ــی را خام ــدٔه قدیم ــی و بازدارن ــاط منف ــد و ارتب دهن
ذهــن آگاهــی تمرکززدایــی بیمــاران از قضــاوت روی افــکار، 
تســهیل  را  ناراحت کننــده  بدنــی  احساســات  و  هیجانــات 
ــد  ــد کــه می آین ــی ســاده ای می بین ــع ذهن ــد و آن هــا وقای می کن
و می رونــد به جــای آن کــه آن هــا را قســمتی از خودشــان یــا 
انعکاســی از واقعیــت در نظــر بگیرنــد. همچنیــن ذهــن آگاهــی 
و مراقبــه حضــور ذهــن، اساســًا در کاهــش نشــخوار فکــری موثــر 
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هســتند و ایــن کاهــش بــه نوبــه خــود، می توانــد باعــث کاهــش 
محتــوای شــناختی ناســازگار و نشــانه های عاطفــی گــردد. ذهــن 
ــای  ــالح فراینده ــا اص ــراد را ب ــی اف ــخ های هیجان ــی، پاس آگاه
شــناختی-عاطفی تغییــر می دهــد و باعــث نمــرات پایین تــر 
و  تــرس  هیجــان،  شــناختی  تنظیــم  منفــی  راهبردهــای  در 
ــی  ــوان یک ــی به عن ــن آگاه ــود. ذه ــا می ش ــاب از هیجان ه اجتن
از راهبردهــای تنظیــم کاهشــی ایمــن هیجــان شناخته شــده 
اســت، ذهــن آگاهــی مجــزا شــده اشــاره بــه ایــن دارد کــه آنچــه 
ــدون  ــرد ب ــرار می گی ــی ق ــد موردبررس ــاق می افت ــرد اتف ــرای ف ب
ــرد  ــن راهب ــه از ای ــردی ک ــود. ف ــر ش ــاق فک ــارٔه آن اتف ــه درب اینک
اســتفاده می کنــد، تجزیــه تحلیــل نمی کنــد، تفســیر نمی کنــد و 
ســعی در کنتــرل واکنش هــای هیجانــی خــود نــدارد، فکــر کــردن 
و نگــران شــدن بایــد کنتــرل و متوقــف شــوند، توجــه بــه ســمت 
ــده نیســت، ایــن امــر  چیــزی ســوق داده می شــود کــه تهدیدکنن

ــود.  ــی می ش ــات منف ــع هیجان مان
ــناختی  ــم ش ــی تنظی ــای منف ــن راهبرده ــان داد  بی ــج نش نتای
هیجــان و حمایــت اجتماعــی رابطــه معکــوس وجــود دارد. 
ایــن نتایــج بــا  یافته هــای صالحــی و همــکاران[48]، اســتوکر و 
همــکارن[49]، بــال و همــکاران[50]، استاکســیارینی و تروکول[51] 
ــود. در تبییــن ایــن نتیجــه  و گرانفســکی و کــراج[52] همســو ب
از  یکــی  می تــوان  را  اجتماعــی  حمایــت  گفــت  می تــوان 
مهم تریــن عوامــل پیش بینــی کننــده ســالمت جســمانی و 
روان شــناختی افــراد از کودکــی تــا بزرگســالی دانســت کــه  منابــع 
ــراد  ــود اف ــب می ش ــواده، موج ــل خان ــذاری مث ــی تأثیرگ حمایت
بــه هنــگام مواجهــه بــا موقعیت هــای اســترس زا جهــت کاهــش 
اســترس خــود بــه آن رجــوع کننــد، ایــن مراجعــه می توانــد بــرای 
ــوه تعامــل  ــرد منبــع اطالعاتــی الزم را جهــت آگاهــی از نح ف
ــای جدیــد هیجانــی را فراهــم کنــد. همچنیــن  بــا موقعیت ه
ــه  ــت ک ــه اس ــای مدبران ــامل موقعیت ه ــی ش ــت اجتماع حمای
ســبب می شــود راهبردهــای کارآمدتــری بــرای جلوگیــری از آثــار 
ــود و وی را در  ــه ش ــه کار گرفت ــرد ب ــط ف ــترس توس ــرب اس مخ
ــد ســازد و افــرادی کــه  ــا اســترس های محیطــی توانمن ــه ب مقابل
حمایــت اجتماعــی الزم را از خانــواده دریافــت نمی کننــد گرایــش 
بــه راهبردهــای ناســازگارانه هیجانــی در ایــن افــراد بیشــتر 
ــر از  ــاال کمت ــی ب ــت اجتماع ــراد دارای حمای ــواًل اف ــود. اص می ش
ــود را  ــی خ ــده زندگ ــع عم ــی از وقای ــای منف ــایرین گزارش ه س
ارائــه می کننــد، درواقــع احتمــااًل کســانی کــه حمایــت اجتماعــی 
ــراد  ــر دچــار اســترس می شــوند، برعکــس اف ــد کمت ــری دارن باالت
ــن نامالیمــات و مشــکالت  ــت اجتماعــی کوچک تری ــد حمای فاق
ــارت  ــه عب ــا ب ــد ی ــزارش می کنن ــترس گ ــوان اس ــی را به عن زندگ
حمایــت  اصــواًل  می ســازند.  کاهــی، کوهــی  از  آن هــا  بهتــر 
اجتماعــی روی فرآینــد ارزیابــی شــناختی کــه در ایجــاد اســترس 
ــم  ــوان ه ــر را می ت ــن تأثی ــذارد. ای ــر می گ ــت تأثی ــت اس بااهمی
در ارزیابــی اولیــه و هــم در ارزیابــی ثانویــه مالحظــه کــرد. یعنــی 
ــی را  ــع منف ــد وقای ــی دارن ــی باالی ــت اجتماع ــه حمای کســانی ک

ــد.  ــی می کنن ــترس زا ارزیاب ــر اس کمت
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه ذهــن آگاهــی و حمایــت 

اجتماعــی می توانــد تنظیــم شــناختی هیجــان را در بیمــاران 
ــش  ــای پژوه ــا یافته ه ــج ب ــن نتای ــد. ای ــی کن ــی پیش بین دیابت
رومــر و همــکاران[53]، کریســتینا و همــکاران[54]، اســتانتون 
و همــکاران[55]، تولجامــو[41] همســو بــود. در تبییــن ایــن 
یافته هــا می تــوان گفــت کــه ذهــن آگاهــی باعــث ایجــاد 
ــردد،  ــال می گ ــان ح ــش در زم ــه هیجانات ــبت ب ــرد نس ــی ف آگاه
تنظیــم  در  می توانــد  خــود  به نوبــه  احساســات  تمایــز  ایــن 
شــناختی هیجانــات بــه فــرد کمک کننــده باشــد. همچنیــن ذهــن 
ــز  ــن تمای ــراد و همچنی ــناخت های اف ــد روی ش ــی می توان آگاه
به این ترتیــب  باشــد،  تأثیرگــذار  افــراد  هیجانــی  تجربه هــای 
ســطوح بــاالی ذهــن آگاهــی می توانــد بــه تنظیــم هیجــان افــراد 

باشــد.  یاری رســان  در موقعیت هــای هیجانــی 
ــه  ــود ک ــث ش ــد باع ــن می توان ــن ذهــن آگاهــی همچنی همچنی
فــرد در زمــان رویارویــی بــا هیجان هــای منفــی، آگاهانــه از 
راهبردهــای ســازگارانٔه تنظیــم شــناختی هیجــان اســتفاده کــرده 
و هیجان هــا را به خوبــی مدیریــت کنــد و درگیــر رفتارهــای 
هدفمنــد شــود و بــه بهبــود راهکارهــای کارآمــد تنظیــم شــناختی 
هیجــان )تمرکــز مجــدد مثبــت، ارزیابــی مجــدد مثبــت، پذیــرش، 
ارزیابــی مجــدد مثبــت و دیــدگاه پذیــری( و کاهــش راهبردهــای 
ناکارآمــد آن )راهبردهــای فاجعــه ســازی، نشــخوار ذهنــی، 
مالمــت خــود و مالمــت دیگــران( کمــک کند.همچنیــن حمایــت 
تشــویق  را  ســالمت  مثبــت  رفتارهــای  می توانــد  اجتماعــی 
کــرده، رفتارهــای خطرنــاک و نیــز واکنــش روانــی بــه اســترس را 
کاهــش دهــد، صحبــت در مــورد مســائل مربــوط بــه بیمــاری در 
یــک فضــای غیــر انتقــادی و حمایتــی، بــه افــراد اجــازه می دهــد 
ــد. ــاری را بیاموزن ــا بیم ــه ب ــای مقابل ــد مهارت ه ــر بتوانن ــا بهت ت

مطالعــات بیمــاران مزمــن نشــان داده انــد کــه حمایــت اجتماعی، 
ســپری در مقابــل پــی آمــده ای منفــی بیمــاری اســت، حمایــت 
شــناختی  و  عاطفــی  فیزیولوژیــک،  مســیرهای  از  اجتماعــی 
حمایــت  همچنیــن  دارد.  تأثیــر  ســازگاری  شــاخص های  بــر 
احساســات  و  اعتمادبه نفــس  افزایــش  طریــق  از  اجتماعــی 
مثبــت ممکــن اســت از ایــن طریــق ســبب بهبــودی راهبردهــای 
تنظیــم شــناختی هیجــان می شــود، حمایــت اجتماعــی بــه 
از  برخــورداری  طرفــی  از  می کنــد،  بیمــاری کمــک  پذیــرش 
حمایــت اجتماعــی مطلــوب بــه بهبــود راهبردهــای تنظیــم 
ــه نظــر می رســد حمایــت اجتماعــی  شــناختی کمــک می کنــد. ب
ــت  ــت، حمای ــی اس ــار دیابت ــی بیم ــترس های زندگ ــر اس ضربه گی
ــم های  ــر مکانیس ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــور مس ــی به ط اجتماع
ــرد  ــف ف ــه ای و رفتارهــای مختل شــناختی، اســتراتژی های مقابل
ــناختی  ــم ش ــد در تنظی ــق می توان ــن طری ــذارد و از ای ــر می گ اث

ــد. ــذار باش ــی تأثیرگ هیجان
ــورت  ــزد ص ــهر ی ــی ش ــاران دیابت ــًا روی بیم ــش صرف ــن پژوه ای
و  دیگــر   جامعه هــای  بــه  تعمیم یافته هــا  عــدم  گرفــت 
متغیرهــای  فقــدان کنتــرل  بیرونــی،  اعتبــار  در  محدودیــت 
تأثیرگــذار و مزاحــم موجــود در پژوهــش نظیــر شــرایط اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی بیمــاران و اســتفاده از طــرح همبســتگی، 
درنتیجــه نامشــخص بــودن رابطــٔه علــی از محدودیت هــای 
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ایــن پژوهــش بــود. کنتــرل متغیرهــای مداخله گــری نظیــر 
مطالعــات  در  خانوادگــی  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  وضعیــت 
ــراد دیابتــی پیشــنهاد  ــرای اف ــی ب ــٔه آمــوزش هیجان ــده و ارائ آین
ــت  ــه دیاب ــراد مبتالب ــه اف ــن راهبردهــا ب می گــردد، اســتفاده از ای
کمــک می کنــد تــا هیجان هــای خــود را دقیق تــر تشــخیص 
ــناختی  ــم ش ــای تنظی ــه راهبرده ــه این ک ــه ب ــا توج ــد و ب دهن
عمومــًا در کودکــی آموختــه و در پایــان نوجوانــی تقریبــًا بــه 
ســبک خــودکار شــناختی فــرد تبدیل شــده و تقریبــًا تثبیــت 
ــذا پیشــنهاد می شــود کــه آمــوزش توقــف اســتفاده  می شــوند، ل
از راهبردهــای منفــی و اســتفاده از راهبردهــای مثبت و ســازگارانه 
در ســنین کودکــی و توســط والدیــن آغــاز شــده و از طریــق 
تکمیــل  مــدارس  در  هیجــان  تنظیــم  مهارت هــای  آمــوزش 
گــردد. همچنیــن بــا توجــه بــه رابطــٔه حمایــت اجتماعــی و 
تنظیــم شــناختی هیجــان در بیمــاران دیابتــی، می تــوان بــا 
ــت  ــور تقوی ــاران به منظ ــن بیم ــی در ای ــت اجتماع ــت حمای تقوی
میــزان پایبنــدی بیمــاران دیابتــی بــه توصیه هــای پزشــکی 
و رژیم درمانــی، به عنــوان یــک راهبــرد مهــم در مداخله هــای 
رفتــاری ضــروری بــه نظــر می رســد. اســتفاده از نتایــج پژوهــش 
ــرای مدیریــت هیجــان دانــش آمــوزان در  در طراحــی آموزشــی ب

می گــردد. پیشــنهاد  آموزش وپــرورش کشــور 

نتیجه گیری 
 بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ذهــن آگاهــی و حمایــت اجتماعی 
ــم شــناختی  ــت تنظی ــای مثب در انتخــاب و اســتفاده از راهبرده
هیجــان در میــان بیمــاران مبتالبــه دیابــت نــوع دو مهــم اســت.

تشــکر و قدردانــی: از کلیــه بیمــاران دیابتــی و تمامــی افــرادی 
ــکر و  ــن پژوهــش را فراهــم کردنــد، تش ــام ای کــه امــکان انج

قدردانــی می شــود. 
تأییدیــه اخالقــی: اطمینــان دهــی از محرمانــه مانــدن اطالعات 

از نــکات اخالقــی رعایــت شــده در ایــن پژوهــش بــود. 
تعارض منافع: موردی از سوی نویسندگان بیان نشد.

ســهم نویســندگان: فرزانــه میرحســینی )نویســنده اول( )50%(؛ 
محمدحســین فــالح )نویســنده دوم( )%50(.  

منابــع مالــی: کلیــه منابــع مالــی از طــرف نویســندگان پژوهش 
تأمین شــده اســت. 

منابع
1- Snock  FJ, Nicols  CW, Ven  VD, Lubach  C. Cognitive  
behavioral  group  training  for  poorly  controlled  
type 1  diabetes  patients: a psychoeducational  
approach. Diabetes  Spectrum. 1999;12:147-9.
2-  Williams LE, Miller DR, Fincke G, Lafrance GP, 
Etzioni R, Maymard Ch, et al. Depresstion and 
incident lower limb amputation in veterance 
with diabetes. J Diabetes Complications. 
2011;25(3):175-82.
3-  Papelbam M, Lemos HM, Duchesne M, Kupfer 
R, Moreira RO, Countinho WF. Theassociation 

between quality of life, depressive symptoms 
and glycemiccontrol in a group of type 2 diabetes 
patients. Diabetes Research and Clinical Practice. 
2009;89:227-30.
4- Taylor SE. health Psychology. 9th edition 
Blacklick, Ohio: McGraw Hill; 2014.
5-  Radfar Sh, Hamidi F, Lorestani F, Ebrahimi 
B, Mirzaei J. Emotions management, Tehran, 
Research center of medical science and 
engineering of the veterans. 2007. [Persian]
6- Gross JJ. Emotion regulation: Past, present, 
future. J Cognit Emot. 1999;13(5):551-73.
7-   Wells  A. Cognition  about  cognition: 
metaconition  therapy  and  chang  in  generalized  
anxiety  disorder  and  social  phobia.  Cognitive  
and  Behavioral  Practice. 2007;14(1):18-25.
8-   Dillon  DG, Ritchey  M, Johnson   BD, La-Bar  
Ks. Dissciable  effects  of  conscious  emotion 
regulaton   strategies   on  explicit   and  implicit  
memory. Emotion. 2007;7(2):345-62.
9-  Hamilton NA, Karoly P, Gallagher M,  Stevens 
N, Karlson C, McCurdy D. The assessment of 
emotion regulation in  cognitive context: the 
emoti amplification  and reduction scales. Cogn 
Ther Res. 2009;33(7):255-63.
10-  Graziano PA, Reavis Rd, Keane SP, Calkins  Sd. 
The role of emotion regulation in  children's early 
academic success. J School Psychol. 2007;45(1):3-19.
11- Herwitz C, Damon E, Weiss J, Waltz J. 
Relationship between mindfulness and emotion 
regulation. The University  of  Montana, Department  
of  Psychology. Researchgate. Net. 2014.
12- Suveg C, Morelen D, Brewer GA, Thomassin 
K. The emotion dysregulation model of anxiety: 
a preliminary path  analytic examination. Anxiety 
Disord. 2010;24:924-30.
13-  Eisenberg  N. Emotion regulation  and  moral  
development.  Annu Rev  Psychol. 2000;51:665-97.
14- Ludwig DS, Kabat-Zinn J. Mindfulness in 
medicine. JAMA. 2008;300(11):1350-2.
15-  Gehart  D,(2013).Mindfulnessand acceptance 
in couole and family  terapy. New York: Springer; 
2013. pp. 39-48.
16-   Kabat – Zinn J. Coming  to our senses . New 
York: Hyperion; 2005. pp. 45-61.
17- Erisman SM, Roemer L. A preliminary 
investigation of the effects of experimentally-
induced mindfulness on emotional responding to 
film clips. Author  Manuscript. 2010;10(1):72–82. 
18-   Keng  S, Smoski  M, Robins C.  Effects of 
mindfulness on psychological healh: a review of 
empirical  studies. Clinical  Psychology  Review. 
2011;31(6):1041-56.
19-   Mace  C. Mindfulness  and  mental  health: 
theory ٫and science. America  New York:  
Routledgepres; 2008. pp.35-6.
20- Narimani M, Zahed A, Gol Pour R. The 

159



پیش بینی مدیریت هیجان براساس ذهن آگاهی و حامیت اجتامعی بیامران دیابتی نوع 2 شهر یزد

Volume 24, Issue 2, Spring 2018Horizon of Medical Sciences

relationship of mindfulness, coping styles and 
emotional intelligence with mental health of 
university students. Journal of Educations. 2012, 
5(19):91-105. [Persian]
21- Trief  PM, Hims  CL, Orendroff  F, Weinstock  
Rs. The  marital  relationship  and  psychosocial  
adaptation  and  glycemic  control  of  individuals  
with  diabetes. Diabets Care. 2001;24:1384-9.
22- Thoits P. Social  support  and  psychological  
Well-being: theroreticalpossibities. In: IG. Sarason 
& BR. Sarason (Eds.). social  support: theory/
research  and  applications; 1985. pp. 51-72. 
23- Cobb S. Social support  as  a  moderator  of  life 
stress. Psychosomatic Medicine. 1976;38:300-14.
24- Naseh M, Ghazi N, Jaghtayi M, Nojoumi M, 
Richter Y. Persian version of social support 
questionnaire. Journal of Social Welfare. 
2011;11(41):251-66. [Persian]
25- Hekmatipour N, Taheri N, Hojati H, Rabiei 
Sh. The relationship between social support and 
life quality of elderly patients with diabetes. 
2015;3(1):42-50. [Persian]
26-  Zaman Zadeh V, Heidarzadeh M, Ashvandi Kh, 
Lak D. The relationship between life quality and 
social support in hemodialysis patients. Journal 
of Medical University of Tabriz. 2007,29(1):29-
54. [Persian] 
27- Samani S, Sadeghi L. Appropriateness of 
psychometric indices of the questionnaire of 
cognitive regulation of emotion. Journal of 
Psychological Models and Methods. 2010,1(1):51-
62. [Persian]
28- Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative 
life events,  cognitive emotion regulation, and 
emotional problems. Personality  and  Individual  
Differences. 2001;30:1311-27. 
29- Ghasemi R, Arab Zadeh M, Jalili Nikou S, 
Mohammadalipour Z, Mohsen Zadeh F. Examining 
the validity and reliability of the Persian version 
of the short form of Freiburg’s mindfulness 
questionnaire. Journal of Medical University of 
Rafsenjan. 2015;137:150. [Persian]
30- Trousselard  M, Steiler D, Raphel C, Cian C, 
Duymedjian R, Claverie D, et al.   Validation of 
a French version of the Freiburg mindfulness 
inventory-short version: relationships between 
mind fulness and stress in an adult population.
Biopsychosoc Med. 2010;4(8):1-11.
31- Torabi Z. Investigating the relationship 
between social support and academic burnout 
among the students of Payam Nour university of 
Abarkouh. B.S thesis. Payam Nour university of 
Abarkouh. 2014.
32- Anderson ND, Lau MA, Segal ZV, Bishop SR. 
Mindfulness-based stress  reduction and attentional 
control. Clinical Psychology & Psychotherapy. 
2007;14(6):449-63.33- Ortner CNM, Kilner SJ, 

Zelazo PD. Mindfulness meditation and reduced 
emotional interference on a cognitive task. 
Motivation and Emotion. 2007;31:271–83.
34- Davidson RJ, Kabat-Zinn J, Schumacher 
J, Rosenkranz  M, Muller  D, Santorelli SF, et 
al(). Alterations in brain and immune function 
produced by mindfulness meditation.  Psychosom 
Med. 2003;65(4):564-70.
35- Lynch TR, Bronner LL. Mindfulness and 
dialectical behavior therapy: application with 
depressed olderadults with personality disorders. 
New York: Elsevier; 2006.
36- Sayah Sayari N, Hossein Shahi H, Ranjgar B, 
The relationship between identity and social 
support of the parents among teenagers. Journal 
of Thoughts and Behavior. 2010;16(4):67-74. 
[Persian]
37- Ecochian Sh, Rouh Afza H, Hazan Zadeh A, 
Mohammad Sharifi H. The relationship between 
social support and strategies for coping with 
stress in psychiatric nurses. Journal of Medical 
University of Gilan. 2010;18 (69): 41-6. [Persian]
38- Gross  JJ. Emotion  regulation:  affective,  
cognitive  and  social  consequences.  
Psychophysiology. 2002;39:191-281. 
39- Saarni C, Mumme DL, Campos JJ. Emotional  
development: Action, communication, and 
understanding. In: W.Damon & N.Eisenberg 
(Eds.). Handbook of Child Psychology; 1998. 
pp.237-309.
40- Tugade MM, Frederickson BL. Positive 
emotions and emotional intelligence. America, 
New York: The Guilford Press; 2002. pp. 319-40.
41- Toljamo  M, Hentinen  M. Adherence to 
selfcareand social support. Journal of Clinical 
Nursing. 2001;10(5):618-27.
42- Omidi A, Mohammadi A, Zargar F, Akasheh G. 
Comparing the efficacy of cognitive therapy based 
on combinatory mindfulness with that of cognitive 
and classical genitive-behavioral therapies in 
declining ineffective attitudes in patients with 
basic depression. Journal of Medical University of 
Birjand. 2013,20(4):383-92. [Persian]
43- Goldin PR, Gross JJ. Effects of mindfulness-
based stress reduction (MBSR) on emotion  
regulation in social anxiety disorder. Emotion. 
2010;10(1),:83-91.44- Toneatto  T, Nguyen  L. 
Does mindfulness meditation improve anxiety 
and mood symptoms? A  review of the controlled 
research. Can J Psychiatry. 2007;52(4):260-6.
45- Teasdale JD, Segal ZV, Williams JM, Ridgeway 
VA, Soulsby JM, Lau MA.  Prevention of relapse/
recurrence in major depression by mindfulness-
based cognitive therapy. J Consult Clin Psychol. 
2000;68(4):615-23.
46- Huston DC, Garland  EL, Farb NA S. 
Mechanisms of  Mindfulness in  Communication 

160



فرزانه میرحسینی و محمدحسین فالح

دوره 24، شامره 2، بهار 1397فصل نامه علمی-پژوهشی افق دانش         

Training. Journal of Applied Communication 
Research. 2011;39(4):406-21. doi:  10.1080/ 
00909882.2011.608696
47- Schroevers M, Vivia K, Garnefski  N. Goal 
disturbance, cognitive coping strategies, and  
psychological adjustment to different types of 
stressful life event. Personality and Individual 
Differences. 2007;43(2):413-23.
48- Salehi A, Baghban I, Bahrami F, Ahmadi A. 
The relationship between cognitive strategies of 
emotion and emotional problem with regards to 
individual and family factors. Seasonal Journal of 
Family Consultant and Psychotherapy. 2011,1(1): 
1-18. [Persian]
49- Stocker  CM, Richmand MK. Family emotional 
processes and adolescent’s adjustment. Social 
Development. 2007;2:310.
50- Bal S, Crombez   G, Van OP. The role of social 
support in well-being and coping with self-
reported stressful events in adolescents. Child 

Abuse and Neglect. 2003;27:1377-95.
51- Stacciarini JM, Troccoli BT. Occupational  
stress  and  constructive  thinking: Health  and  
Job  stathsfaction.  J Adv Nurs. 2004;46(5):480-7.
52- Granefski N, Kraaij V. Conitive  emotion   
regulation  strategies  and  depressive  sysptoms: 
A  comparative  study   of  five  specific  sample. 
PersIndiv  Diff. 2006;(40):1659-69.
53- Roemer L, Lee JK, Salters-Pedneault K, 
Erisman SM. Mindfulness and emotion regulation 
difficulties in generalized anxiety disorder: 
Preliminary evidence for independent and 
overlapping contributions. Behavior  Therrapy. 
2009;40(2):142-54.
54- Hill CL, Updegraff JA. Mindfulness and its 
relationship to emotional regulation. Emotion. 
2012;12(1):81-90.
55- Stanton AL, Revenson TA, Tennen H. Health 
psychology: psychological adjustment to chronic 
disease. Annu Rev Psychol. 2007;58:565-92. 

161


