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Abstract
Background and Objective: Diabetes is a group of chronic diseases
that as a debilitating disease has many negative consequences for the
patient. This study aimed to compare the effectiveness of autogenic
training and affect regulation training on improving blood sugar indices
in women with type 2 diabetes.
Materials and Methods: The design of the present study was quasiexperimental with a pretest-posttest and control group. The population
of the present study included all women referred to the Iranian
Endocrine Institute located in 2019. As a sample group, 33 patients
were selected by convenient sampling methods and randomly assigned
into two groups of autogenic training and affect regulation training and
a control group was assigned. Before and after the intervention
sessions, blood glucose indices including two-hour blood sugar and
fasting blood sugar (FBS) were taken from all participants. Data were
analyzed using SPSS-24 software and analysis of covariance.
Results: The results showed that autogenic training and affect
regulation training were effective in reducing blood sugar indices in
women with type 2 diabetes (P <0.05) but there was no significant
difference between the effectiveness of these two interventions.
Conclusion: According to the results of this study, autogenic training
and affect regulation training can be effective interventions in reducing
blood sugar indices in women with type 2 diabetes.
Keywords: Autogenic training, Affect regulation training, Blood sugar
indices, Diabetes
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چکیده
مقدمه و هدف :دیابت از گروه بیماریهای مزمن است که بهه نوهنای یهی بیمهاری اها نایکووهده بها
پیامدهای موفی بسیاری برای بیمار همراه است .پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آمهنز
وش زدایی خندزاد بر اصالح شاخص های قود خنی زاای مبهلال بهه دیابهت

وظیم ناطفه و آمنز
انع دوم ااجام شد.
مناد و رو ها :طرح پژوهش حاضر ایمه جربی با پیش آزمنی  -پس آزمنی و گروه کولرل بند.
جامعه پژوهش حاضر شامل مامی زاای مراجعه کووده به ااسلیلنی غدد ایرای واقه در رهرای در
بازه زماای مرداد ماه ها مرهر  8931بهند کهه بهه نوهنای گهروه امناهه عهداد  99بیمهار بهه شهینه
امناهگیری در دسلرس االخاب شده و به صنرت صادفی در دو گروه مداخله آمنز وشزدایهی

خندزاد و گروه آمنز وظیم ناطفه و یی گروه گناه قهرار گرفلوهد .قبهل و بعهد از ا مهام جلسهات
مداخله از مام شرکت کوودگای ،شاخصهای قود خنی شامل قود خنی دو سانله و قود خهنی ااشهلا
دریافت:

1911/11/52

آخرین اصالحها:

1033/39/59

پذیرش:

1033/39/91

( )FBSگرفله شد .دادههای به دست آمده با ارمافزار  SPSS-24و آزمنی حلیل کنواریااس منرد
جزیه و حلیل قرار گرفلود.
ال هایج :الههایج اشههای داد کههه آمههنز وظههیم ناطفههه و آمههنز ههوش زدایههی خههندزاد بههر کههاهش
شاخصهای قود خنی زاای مبلال به دیابت انع دوم اثربخش است ( )P>5/50ولی فاوت معوهاداری
میای اثربخشی این دو مداخله وجند اداشت.
الیجه گیری :طبق الایج حاصل از این مطالعه ،آمنز وظیم ناطفه و آمنز وش زدایهی خهندزاد
می نااود مداخال ی مؤثر در کاهش شاخصهای قود خنی زاای مبلال به دیابت انع دوم باشود.
واژه های کلیدی :وظیم ناطفه ،وش زدایی خندزاد ،شاخصهای قود خنی ،دیابت

هرمزي شیخ طبقی و همکاران

مقدمه

عادی ،دو برابر بیشتر در معرض ابتال به افسردگي هستند

دیابت 1از گروه بیماریهای مزمن ،یک مشکل هزینهبر،

( .)1همچنین شیوع اضطراب در افراد مبتال به دیابت نوع
دوم در مقایسه با کساني کهاین بیماری را ندارند ،باالتر

پیچیده و ناتوان کننده است و به عنوان بزرگترین

است ( .)3پریشاني روانشناختي همچون عالئم افسردگي
و اضطراب در مبتالیان به دیابت از نگرانيهای مرتبط

اپیدميقرن شناخته شده است ( .)1طبق آخرین تخمین
سازمان بهداشت جهاني ،بیش از  643میلیون نفر از مردم
جهان به دیابت مبتال هستند و اگر هیچ مداخلهای صورت

بااین بیماری ناشي ميشوند.این افراد معموالً با پاسخهای
هیجاني منفي در مقابل بیماری و تقاضاهای آن ظاهر

نگیرد تا سال  0262این میزان دو برابر خواهد شد (.)0

ميشوند ،به طور مثال نسبت به تشخیص بیماری با

تعداد افراد مبتال به دیابت درایران در سال  1631حدود

چهار میلیون نفر گزارش شده است و کارشناسان پیش-

واکنش خود سرزنشي واکنش نشان ميدهند ( .)9همچنین
در معرفي عوامل خطر دیابت نوع  0عالوه بر عوامل

مبتال به دیابت خواهند بود ( .)6گفته ميشود تغییرات

محیطي نظیر چاقي ،سبک زندگي کم تحرک ،تغذیه

بیني ميکنند تا سال  1422بیش از  10میلیون نفر درایران
سبک زندگي ناشي از تغییر و تحوالت اجتماعي –

نامناسب و عوامل ژنتیکي بر عوامل روانشناختي همچون
استرس و اضطراب و نقش آن در بروز این بیماری و
تشدید آن به صورت افزایش سطح قند خون تاکید

اقتصادی منجر به افزایش سریع شیوع دیابت نوع دوم در
سراسر جهان شده است .دیابت بیماری پیچیده و ناتوان
کنندهای است که در صورت عدم کنترل ،عواقب منفي و

ميشود ( .)12براین اساس مشخص است که عوامل خطر
روانشناختي همچون استرس ،اضطراب و عواطف منفي

قابل توجهي برای سالمت فردی و اجتماعي به دنبال

در مدیریت و کنترل قند خون در بیماران دیابتي نقش

خواهد داشت .بر همین اساس الزم است به منظور کاهش

مهميایفا ميکنند و باید به دنبال شناسایي مداخالت مؤثر
در جهت کاهشاین آسیبهای روانشناختي به منظور

از پیامدهای منفي بهداشتي ناشي از دیابت ،افراد مبتال
توانایي مدیریت خود را بهبود بخشیده و سبک زندگي
خود را تنظیم کنند ( .)4این در حالي است که این بیماری

کنترل قند خون در بیماران دیابتي بود.
مطالعات نشان ميدهد که افرادی که از بیماری مزمن رنج

به خودی خود چالش برانگیز هست و ماهیت پیچیده و

ميبرند ،در مقایسه با سایر افراد به احتمال بیشتری از
آرامسازی و سایر روشهای تمرینات ذهني – بدني برای

محدود کننده آن ميتواند عوارض خلقي و عاطفي به
دنبال داشته باشد که موجب عدم انگیزه و انرژی بیمار
دیابتي برای تبعیت از رژیم درماني و تغییر سبک زندگي

سازگاری با بیماری استفاده کرده و بهره ميبرند (.)11،10
این روشها در رابطه با مراقبتهای پزشکي مرسوم به

و در نتیجه تشدید مشکالت جسماني و روانشناختي در

عنوان بخشي از مدیریت بیماری برای تسکین عالئم

وی گردد ( .)5طبق شواهد موجود ،بخشي از موانع عدم

مرتبط با بیماری مزمن ،در جهت تقویت سالمت و
بهزیستي ،استفاده ميشوند ( .)11-14یکي از این

دستیابي به کنترل مطلوب قند خون مربوط به خصوصیات
شخصي ،کمبود اطالعات و دانش درباره دیابت ،عدم
پذیرش و پیروی از رژیم درماني و غذایي و کمبود

روشها ،آموزش تنشزدایي

خودزاد0

است .آموزش

تنشزدایي خودزا یک روش آرامسازی استاندارد است که

مهارتهای فردی و همچنین بخشي مربوط به عوامل

توسط شولتز در سال  1962توسعه یافته و از تکرار ذهني

رواني و اجتماعي است (.)6

شش تمرین منظم

بیماران مبتال به دیابت به طور همزمان از مشکالت
سالمتي روانشناختي و یا اجتماعي رنج ميبرند و

آرام

قلب،5

تنظیم

(سنگیني ،6گرمي،4

تنفس،3

عملکرد منظم و

گرمي در ناحیه باالی

شکم1

و

مشکالت روانشناختي مانند افسردگي ،اضطراب و
2

پریشاني روانشناختي ناشي از بیماری برایاین افراد،

)Autogenic Training (AT
heaviness
4 warmth
5 calm and regular heart function
6 self-regulation of respiration
7 warmth in the upper abdomen area
3

مسألهساز است ( .)3افراد مبتال به دیابت نسبت به افراد
Diabete

1
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خنک شدن قابل قبول پیشاني )1به منظور ایجاد ارتباط

درمانهای هیجان محور ،مداخالت مبتني بر ذهنآگاهي،

عموميارگانیزم ،طراحي شده است .انجام مکرر این

رویکردهای عصب  -روانشناختي ،اصول مورد استفاده در

تمرینات باعث افزایش ظرفیت فرد برای ایجاد آرامش

روشهای حل مسئله و مداخالت متمرکز بر قدرت را در

عمیقتر و افزایش مزایای درماني ميشود ( .)15مکانیسم
عملاین تکنیک آرامسازی ،بر خالف پاسخ به استرس ،در

هم ادغام و یک برنامه آموزشي استاندارد و مؤثر را معرفي
کرده است ( .)00دراین روش هفت مهارت به افراد

پاسخ به آرامش نهفته است؛ که شامل تعامل پیچیدهای از

آموزش داده ميشود که عبارتند از :آرامسازی عضالني،6
تنفسي،4

آگاهي

غیرقضاوتي،5

پذیرش و

سیستمهای غدد درونریز ،ایمني ،عصبي و روانشناختي

آرامسازی

است ( .)13افرادی که روزانه بین  15تا  02دقیقه به طور

تحمل ،3خود حمایتگری مشفقانه ،1تحلیل هیجانات 3و

منظم یک بار در روز تنشزدایي اتوژنیک را تمرین مي-
کنند ،شرایط بهداشتي و حاالت هیجاني متعادلتر،

( .)06شواهد تجربي نشان ميدهد که
تعدیل
نقص در تنظیم عاطفه به رشد و پایداری طیف گستردهای

مهارتهای بهتر سازگاری ،بهبود کیفیت خواب و کاهش

از اختالالت رواني کمک ميکند و بسیاری از اختالالت

سطح اضطراب را نشان ميدهند ( .)11،13طبق یافته

رواني و مشکالت مربوط به سازگاری با کمک مداخالت

مطالعات متعدد AT ،دارای اثرات مثبتي بر عالئم خاص
بیماری و پریشاني روانشناختي در افرادی است که از

مبتني بر ارتقای تنظیم عاطفه ،با موفقیت بهبود ميیابند
(.)00-05

چندین بیماری مزمن و مشکالت سالمتي مثل سردردهای

دیابت به عنوان یک بیماری مزمن با عوارض متعددی در

تنشي ،فشار خون باال ،آسم ،درد ،اضطراب ،افسردگي و

ابعاد جسمي ،رواني ،عاطفي ،اجتماعي و شغلي همراه

اختالالت خواب رنج ميبرند (.)19

است .بر همین اساس الزم است تا مداخالت مؤثر در

از سوی دیگر ،از آنجایي که افرادی که با مشکالت
جسمي مزمن ،دست و پنجه نرم ميکنند ،دچار آشفتگي-

جهت کنترل قند خون در بیماران دیابتي شناسایي و بکار
گرفته شوند .به نظر ميرسد تنشزدایي خودزاد و آموزش

های روانشناختي بیشتری شده و هیجانات و عواطف

تنظیم عاطفه به عنوان مداخالت مؤثر در تنظیم استرس و

منفي بیشتری را تجربه ميکنند ( ،)02به نظر ميرسد که

عواطف منفي ميتوانند در تنظیم و کنترل قند خون در

توانایي درک ،شناسایي ،پذیرش و تنظیم احساسات منفي
و شدید ،نقش مهمي در سالمتي و بهزیستي ایفا کند

بیماران دیابتي مؤثر باشند .بر همین اساس مطالعه حاضر
به دنبال بررسي مقایسه اثربخشي آموزش تنظیم عاطفه و

( .)01آموزش تنظیم عاطفه )ART( 0برای پرورش

تنشزدایي خودزاد بر اصالح شاخصهای قند خون زنان

مهارتهای تنظیم احساسات در افرادی که از اختالالت

مبتال به دیابت نوع دوم بود.

هیجانات9

رواني رنج ميبرند و یا در معرض ابتال به آنها هستند و
یا به تنهایي ميخواهند یاد بگیرند در زندگي روزمره
چطور با هیجانات چالش برانگیز خود کنار بیایند ،طراحي

مواد و روشها
مطالعه حاضر نیمه آزمایشي با پیشآزمون و پس آزمون و
دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود .برای اجرای این

شده است (.)01این درمان از ابتدای رشد خود ،بر تقویت
توانایي تنظیم هیجانات ،به عنوان یک راهبرد بهبود

مطالعه در ابتدا مجوز الزم از کمیته اخالق دانشگاه آزاد

سالمت روان عمومي و رفع نارسایي در مهارتهای تنظیم

اسالميبا کد  IR.IAU.SRB.REC.1398.144اخذ گردید.

هیجاني که در بسیاری از افراد مبتال به اختالالت رواني

جامعه پژوهش حاضر شامل تماميزنان مراجعه کننده به
انستیتوی غدد ایران واقع در تهران در بازه زماني مرداد ماه

وجود دارد ،متمرکز شده است .برای بهبود مهارتهای
تنظیمي ART ،به طور منظم ،رویکردهای مختلف
رواندرماني

مانند

درمانهای

3

Muscle Relaxation
4 Breathing Relaxation
5 Nonjudgmental Awareness
6 Acceptance & Tolerance
7 Compassionate Self-Support
8 Analyzing Emotions
9 Modifying Emotions

شناختي-رفتاری،

رویکردهای مبتني بر شفقت ،درمانهای دیالکتیکي،
agreeable cooling of the forehead
)Affect Regulation Training (ART

1
2
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تا مهر  1693بود .با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه

پژوهش بسته به درخواست اکثریت یکي از دو مداخله

برای گروههای مقایسهای نیمه آزمایشي با گروه کنترل ،از

 ARTو  ATبرای ایشان ارائه شد.

میان تماميبیماران زن مبتال به دیابت نوع دو مراجعهکننده

شاخصهای قند خون

به انستیتوی غدد ایران 66 ،بیمار به شیوه غیرتصادفي و
در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفي با استفاده

سنجش متغیرهای بیوشیمیایي قند خون ،از طریق آزمایش

از روش تصادفيسازی محدود و قانون تخصیص تصادفي

قند خون گلوکز پالسمای دو ساعته ( )2HPPو قند خون
ناشتا ( )FBSبه دست آمد .مقادیر آزمایشگاهي قند خون

در دو گروه مداخله آموزش تنشزدایي خودزاد و آموزش

ناشتا با روش آنزیماتیک گلوکز اکسیداز با استفاده از

تنظیم عاطفه و یک گواه قرار گرفتند (هر گروه  11نفر).

دستگاههای اندازهگیری همچون

معیارهای ورود شامل تمایل و رضایت آگاهانه ،تشخیص
دیابت نوع دو ،دامنه سني بین  05تا  52سال ،داشتن

اندازهگیری شد .برای انجام آزمایش  FBSفرد آزمایش
دهنده باید  3ساعت ناشتا باشد .در صورتي که مقدار قند

تحصیالت باالی دیپلم ،عدم بارداری و شیردهي ،عدم

خون ناشتا مساوی یا بیشتر از  103میليگرم در لیتر و

مصرف انسولین ،عدم وجود بیماری جسماني دیگر و

میزان قند خون دو ساعت بعد مساوی یا بیش از 002

عدم وجود اختاللهای روانشناختي بود .معیارهای
خروج شامل تشخیص دیابتهایي غیر از دیابت نوع 0
(دیابت نوع  ،1دیابت بارداری و ،)...عدم تمایل در
شرکت در مداخالت ،ترک جلسات آموزشي و غیبت
بیش از دو جلسه در جلسات آموزشي بود .آزمودنيهای
گروه  ARTبه مدت  12هفته هر هفته یک جلسه 92
دقیقهای آموزشهای مرتبط با تنظیم عاطفه و آزمودني-
های گروه  ATبه مدت  12جلسه  92دقیقهای آموزش-
های مرتبط با تنشزدایي خودزاد را دریافت کردند .قبل و
پس از اتمام مداخالت ،از تمامياعضای نمونه آزمایش
قند خون گرفته شد .جهت رعایت مالحظات اخالقي در
پژوهش ،ابتدا به تمامي آزمودنيها توضیحات کلي در
مورد هدف پژوهش و روند کلي جلسات آموزشي و سایر
اطالعات مورد نیاز ،ارائه شد .سپس از تماميآزمودنيها
رضایت نامه کتبي گرفته شد .به شرکت کنندگان اطمینان
داده شد که اطالعات آنها به صورت محرمانه حفظ مي-
شود .همچنین آزمودنيها اجازه داشتند در هر زمان از
روند پژوهش که مایل به ادامه همکاری نبودند ،از ادامه
همکاری انصراف دهند .تمامي هزینههای مادی و معنوی
آزمایشهای بر عهده پژوهشگر بود و جهت آرامش و
راحتي شرکت کنندگان ،بهترین شرایط ممکن فراهم شد.

Technic on RA-1000

میليگرم در لیتر باشد ،تشخیص دیابت داده ميشود (.)03
بر اساس نتایج  ،ANOVAشاخصهای قند خون (قند
خون ناشتا ( )FBSو قند خون دو ساعته) ،سن و طول
مدت ابتال به دیابت (ماه) پیشآزمون آزمودنيهای سه

گروه تفاوت معنادار نداشتند ( ، P< 2/25در جدول شماره

 6در بخش یافتهها جزئیات این نتایج به تفصیل ارائه شده
است).
جلسات آموزش تنظیم عاطفه ()ART

برنامه تنظیم عاطفه (هیجان)

توسط Whitley & Berking

( )06طراحي شده است .این برنامه ،برنامهای  12هفتهای
(به اضافه یک جلسه ارزیابي اولیه و یک جلسه ارزشیابي)
بود که هر جلسه  92دقیقه به طول ميانجامید و جلسات
به صورت هفتگي برگزار شد که در جدول  1جزئیات آن
ارائه شده است.
جلسات آموزش تنشزدایی خودزاد ()AT

 ATیک برنامه  92دقیقهای 12 ،هفتهای است که توسط
 Sadighطراحي شده است ( .)01هر جلسه آموزشي 92
دقیقه به طول ميانجامید که هفتهای یکبار ،طي ده هفته
متوالي (هفتهای یک جلسه) به اضافه دو جلسه برنامه
ارزیابي و ارزشیابي برای مراجعان اجرا شد .رئوس مطالب
هر جلسه در جدول  1ارائه شده است.

گروه گواه ،در لیست انتظار قرار گرفتند و پس از اتمام
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جدول  :1رئوس مطالب برنامه آموزش تنظیم عاطفه ( )22و جلسات آموزش تنشزدایی خودزاد ()22

رئوس جلسات برنامه آموزش تنظیم عاطفه

جلسه
جلسه 1

معرفي ارتباط ذهن-بدن و الگوی بیماریهای مزمن جسماني

جلسه 0

آموزش رواني :ماهیت کارکردهای عاطفه یا هیجان

جلسه 6

مهارت اول و دوم :آموزش تنشزدایي عضالني همراه با تنظیم تنفس

جلسه 4

آموزش رواني :اهمیت تمرین نظمدهي عاطفي

جلسه 5

مهارت سوم :آموزش آگاهي بدون قضاوت

جلسه 3

مهارت چهارم :آموزش پذیرش و تحمل عواطف

جلسه 1

مهارت پنجم :آموزش خودحمایتگری دلسوزانه (با شفقت)

جلسه 3

مهارت ششم :آموزش تحلیل عواطف

جلسه 9

مهارت هفتم :آموزش تعدیل و اصالح عواطف

جلسه 12

تمرینهای بیشتر مقابلهای روی حالتهای عاطفي و هیجاني
رئوس جلسات آموزش تنشزدایي خودزاد

جلسه
جلسه 1

معرفي ارتباط ذهن -بدن و منطق تنشزدایي خودزاد

جلسه 0

تمرینهای اولیه ،دستورالعملهای کلي

جلسه 6

تمرین استاندارد اول :سنگیني

جلسه 4

تمرین استاندارد دوم :گرما

جلسه 5

تمرین استاندارد سوم :قلب

جلسه 3

تمرین استاندارد چهارم :تنفس

جلسه 1

تمرین استاندارد پنجم :گرمای شکمي

جلسه 3

تمرین استاندارد ششم :سرد شدن پیشاني

جلسه 9

آموزش تنشزدایي خودزاد پیشرفته

جلسه 12

آموزش مراقبه اتوژنیک

دادههای به دست آمده با استفاده از نسخه  04نرمافزار

گروه ( 43/30 ARTبا انحراف معیار  ،)1/13گروه

 SPSSو آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل

( 43/22با انحراف معیار  )1/03و گروه کنترل ( 49/16با

قرار گرفتند.

انحراف معیار  )0/61بود .طول مدت بیماری در سه گروه
 AT ،ARTو کنترل به ترتیب  00/01 ،63/10و  00/99ماه

یافتهها

بود .در گروه مداخله  ARTدرصد آزمودنيهای با سطح

بر اساس اطالعات جمعیت شناختي مربوط به دو گروه

تحصیالت دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس و فوق لیسانس به

مداخله و یک کنترل که هر یک  11نفر شرکت کننده

ترتیب  63/4 ،9/1 ،45/5و  9/2درصد ،در گروه  ATبه
ترتیب  13/4 ،01/1 ،45/5و  9/2و در گروه کنترل به

داشتند .مشخصات جمعیت شناختي شرکت کنندگان در
جدول  0آورده شده است .میانگین سني آزمودنيهای

ترتیب  13/0 ،13/0 ،54/5و  9/2درصد بودند.
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جدول  .0مقایسه مشخصات جمعیت شناختي در بین سه گروه مورد مطالعه

ART

AT

کنترل

متغیر
میانگین±انحراف معیار

43/30±1/13

43/22±1/03

49/16±0/61

طول مدت بیماری میانگین±انحراف معیار

63/10±15/20

00/01±1/10

00/99±06/55

سن

(ماه)
تحصیالت

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)

دیپلم
فوق دیپلم

)%45/5( 5
)%9/1( 1

)%54/5( 3
)%2( 2

)%54/5( 3
)%9/1( 1

تعداد (درصد)

لیسانس

)%63/4( 4

)%13/0( 0

)%13/0( 0

تعداد (درصد)

فوق لیسانس

)%9/1( 1

)%01/6( 6

)%13/0( 0

 )Fو طول مدت ابتال به دیابت به ماه ( P< 2/25و

همچنین تفاوت شاخصهای قند خون (قند خون ناشتا

( P<2/25( )FBSو  ،)F = 1/456قند خون دو ساعته

 )F = -0/231پیشآزمون آزدمونيهای سه گروه بر اساس

( P< 2/25و  ،)F = 2/464سن ( P< 2/25و = 2/056

نتایج  ANOVAتفاوت معنادار نداشتند.

آمارههای توصیفي شامل میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنيهای سه گروه در شاخصهای قند خون مورد مطالعه در
جدول  6ارائه شده است.

جدول  .2ویژگیهاي توصیفی میزان قند خون ناشتا ( )FBSو قند خون دو ساعته به تفکیک گروه

شاخص
()FBS

()2HPP

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

تفاوت میانگین

M
140/4545

SD
M
SD
M
SD
02/22001 62/9291 14/33351 111/5455 04/53193

()AT

161/3634

19/46343 03/6363 10/31124 129/0101 13/44599

کنترل

166/2929

0/65314 -0/3130 11/41362 165/9291 11/31523

()ART

115/0101

02/99531 140/0101 03/53126

14/34531

()AT

131/1313

04/13014 61/3130 16/03120 109/6363 03/40113

کنترل

132/9291

1/44231 -9/1313 05/33993 112/2929 03/14143

()ART
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همانگونه که مشاهده ميشود میانگین میزان قند خون ناشتا

نیست ( .)P<2/25نتایج آزمون تعقیبي شفه برای مقایسه

( )FBSو قند خون دو ساعته ( )2HPPدر پسآزمون در

زوجي تفاوت میانگین میزان قند خون دو ساعته به تفکیک

مقایسه با پیشآزمون در گروههای آموزش تنظیم عاطفه

در سه گروه تنظیم عاطفه ،آموزش اتوژنیک و کنترل نشان

( )ARTو آموزش تنشزدایي خودزاد ( )ATکاهش یافته
است ،ولي در گروه کنترلاین مقادیر یا تغییری نداشته و یا

داد که مقایسه تفاوت میزان قند خون دو ساعته در گروه
تنظیم عاطفه با گروه کنترل معنادار بود (.)P>2/25

اندکي افزایش داشته است.

همچنین تفاوت میزان قند خون دو ساعته در گروه آموزش

به منظور مقایسه سه گروه در نمرات شاخصهای قند

اتوژنیک در مقایسه با گروه کنترل نیز معنادار بود

()P>2/25؛ اما این تغییر در مقایسه گروه آموزش اتوژنیک

خون ،از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد .پیش
از انجام این تحلیل ،مفروضههای نرمال بودن دادهها،
همگني واریانسها همگني و شیب رگرسیون بررسي شد

با گروه تنظیم عاطفه معنادار نیست ()P<2/25؛ به عبارت
دیگر ،در گروههای تنظیم عاطفه و آموزش اتوژنیک میزان

که بر اساس نتایج موجود ،هر سه مفروضه در مورد این

قند خون ناشتا و میزان قند خون دو ساعته به طور معنادار

متغیر رعایت شده است .آزمون کولموگروف-اسمیرنف

در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است؛ اما این کاهش

( )Kolmogoro-smirnovحاکي از نرمال بودن دادهها
( )P>0/25بود .نتایج آزمون لوین نیز حاکي از همگني

در دو گروه مذکور با هم تفاوت معنادار نداشته است.

واریانس نمرات قند خون ناشتا ( )FBSو قند خون دو

بحث

ساعته ( )2HPPبود ( .)P>2/25بررسي شیب رگرسیون نیز

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشي آموزش تنظیم

گویای تعامل غیر معنيدار بین متغیرهای کواریته

عاطفه و تنشزدایي خودزاد بر اصالح شاخصهای قند

(پیشآزمون) و گروه بود؛ بنابراین آزمون تحلیل
کوواریانس تک متغیری انجام شد .نتایج آزمونهای تک

خون زنان مبتال به دیابت نوع دوم انجام شده است .نتایج
این پژوهش حاکي از تأثیر معنيدار آموزش تنظیم عاطفه و
آموزش تنشزدایي خودزاد بر کاهش شاخصهای قند

متغیره برای بررسي تفاوت میانگین میزان قند خون ناشتا
( )FBSو قند خون دو ساعته ( )2HPPدر وهله اندازهگیری

خون زنان با دیابت نوع دوم بود .این یافته با مطالعات قبلي

پسآزمون با کنترل اثر پیشآزمون به تفکیک در سه گروه
آموزش تنظیم عاطفه ( )ARTو آموزش تنشزدایي خودزاد

در زمینه اثربخشي درمان تنشزدایي خودزاد و سایر
درمانهای مبتني بر تنشزدایي بر کاهش شاخصهای قند
خون و سایر بیماریهای مزمن ،همسو بود ( .)03-61نتایج

( )ATو کنترل بیانگر تغییرات معنادار میزان قند خون ناشتا
( P> 2/25( )FBSو  )F = 14/353با اندازه اثر  49/3%و

به دست آمده همچنین با مطالعات در زمینه اثربخشي

قند خون دو ساعته ( P> 2/25( )2HPPو  )F = 04/30با

درمان تنظیم عاطفه بر شاخصهای قند خون و سایر

اندازه اثر  30/6%بود.
نتایج آزمون تعقیبي شفه برای مقایسه زوجي تفاوت

بیماریهای مزمن ،همسو بود ( .)60-64پاسکالي و
همکاران در یک مطالعه به بررسي اثرات درماني آموزش
ریلکسیشن در بیماران دیابتي نوع یک پرداختند و نشان

میانگین میزان قند خون ناشتا ( )FBSدر پیشآزمون و
پسآزمون به تفکیک در سه گروه آموزش تنظیم عاطفه،

دادند که در این بیماران ،آموزش مهارت ریلکسیشن

آموزش تنشزدایي خودزاد و کنترل نشان داد که مقایسه

ميتواند در کنترل سطح قند خون مؤثر عمل کند(.)03

تفاوت میزان قند خون ناشتا در گروه آموزش تنظیم عاطفه

در مقایسه با گروه کنترل نیز معنادار است (.)P>2/25

کومار و همکاران در یک مطالعه به اثربخشي آموزش
ریلکسیشن از طریق بیوفیدبک در تنظیم قند خون در

تفاوت میانگین میزان قند خون ناشتا گروه آموزش

بیماران دیابتي نوع دو پرداختند و نشان دادند که این

تنشزدایي خودزاد با گروه کنترل نیز معنادار است

آموزش ميتواند با کاهش میزان استرس تجربه شده در

()P>2/25؛ اما این تغییر در مقایسه گروه آموزش
تنشزدایي خودزاد با گروه آموزش تنظیم عاطفه معنادار

بیماران ،در کاهش سطح قند خون مؤثر باشد ( .)09زماني
الویجه و همکاران در مطالعهای به بررسي تأثیر آموزش
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مدیریت استرس بر روی بیماران دیابت نوع دوم پرداختند

پاراسمپاتیک کامل ميشود ( AT .)61در تغییر عملکرد

و نشان دادند که آموزش مدیریت استرس در این بیماران با

خودمختار ناکارآمد به عملکرد سالم ،مفید است .ضربان

کمک به آنها در کنترل میزان استرس ،موجب کاهش سطح

قلب ،هضم ،تنفس ،برانگیختگي جنسي ،بلع ،جریان خون،

قند خون ميشود ( .)61تریسي و همکاران در مطالعهای به
بررسي عوامل دخیل در افزایش سطح قند خون در بیماران

همگي عملکردهای خودمختاری هستند که با تکنیکهای
کالسیک  ATميتوانند خود را تنظیم کنند .در حین انجام

دیابت نوع یک پرداختند و نشان دادند که در این بیماران،

 ،ATفرد ميتواند فعالیتهای فیزیولوژیکي را با استفاده از

ناتواني در تنظیم هیجان و عواطف منفي سهم عمدهای در

اراده غیرفعال ،تقویت کند ( .)11بدین ترتیب ،از آنجا که

کیفیت خواب ضعیف و افزایش سطح قند خون دارد (.)66

 ATباعث ایجاد خودهیپنوتیزمي ميشود ،فعالیت سیستم

فیشر و همکاران در مطالعهای به بررسي نقش تنظیم و
مدیریت عواطف و هیجانات در دیسترس دیابت و میزان

سمپاتیک را کاهش داده و توانایي دفاع در برابر بیماری را
افزایش ميدهد که یکي از نتایج آن ميتواند کاهش قند

قند خون در بیماران مبتال به دیابت نوع یک پرداختند و

خون در بیماران دیابتي باشد .به طور کلي روشهای

نشان دادند که دراین بیماران ،بکارگیری مداخالت تنظیم

درماني آرامسازی همچون  ATميتوانند با کاهش فعالیت

عواطف و هیجان ميتواند به آنها در کاهش دیسترس ناشي
از بیماری دیابت و همچنین کنترل قند خون کمک کند

سیستم عصبي سمپاتیک با تغییر در ادراک استرس ،به ثبات
رواني یک بیمار دیابتي کمک کند و زمینه مدیریت بهتر قند

(.)64

خون را فراهم آورد (.)13

در زمینه اثربخشي آموزش تنشزدایي خودزاد نیز ميتوان

از سویي دیگر و طبق نتایج ،آموزش تنظیم عاطفه توانست

چنین گفت که این درمان نوعي درمان جسماني و ذهني

به مدیریت و کنترل قند خون در بیماران دیابتي کمک کند.

است که بر مبنای این عقیده عمل ميکند که ذهن از طریق
مفهوم خودشفابخشي ،بر بدن تأثیر ميگذارد و بنابراین

در تبیین این مسئله ميتوان گفت احساسات نقش مهمي
در سازگاری با تغییرات زندگي و وقایع استرسزا دارند

آرامسازی خودزاد از طریق تعامل پاسخهای فیزیولوژیکي

( )6و تنظیم عاطفه شکل مهمي از خودتنظیمي 1است.

و رواني کار ميکند ( .)03بیماری دیابت با افزایش فعالیت

تنظیم هیجان و تنظیم خلق نیز گاهي به جای تنظیم عاطفه

دستگاه سمپاتیک و افزایش سطح گلوکز همراه است و
هورمونهایي تنظیم کننده سطح قند خون ،با هورمونهایي

استفاده ميشوند ،اما تنظیم عاطفه ،مفهوميگستردهتر است
که اشاره به مدیریت حاالت احساسي شخص به طور کلي

که در موقعیتهای استرسزا ترشح ميشوند ،یکي هستند.

دارد .هدف اصلي تنظیم عاطفه دستیابي به بهزیستي ذهني

به این ترتیب که در حین تجربه استرس ،هورمونها بر

به وسیله افزایش عواطف مثبت و کاهش عواطف منفي

سطح قند خون تأثیر گذاشته و ميتوانند تولیدات انسولین

است ( .)06مدیریت مؤثر هیجانات شامل مواردی همچون

در بدن را تغییر دهند ( .)09همچنین موقعیتهای
استرسزا ،سبب افزایش ترشح کورتیزول ميشوند ( )01و

کاهش زمان اضطراب ،خودکنترلي ،مدیریت خشم ،کنترل
تکانه ،ابراز احساسات در زمان و مکان مناسب ،جلوگیری

از آنجا که کورتیزول با اثر بر کبد موجب افزایش تولید قند

از استرس ،عصبانیت و افسردگي ،مدیریت ناکاميها و

و کاهش استفاده از آن در بافتهای بدن ميشود،اینگونه

مشکالت اجتنابناپذیر زندگي ،جلوگیری از تأثیر

آموزشها با کاهش یا فرونشاني ترشح کورتیزول ،به کنترل

چشمگیر احساسات منفي بر توانایي قضاوت و حل مسئله

بهتر قند خون بیماران دیابتي کمک ميکنند ( .)62این در

و پذیرش و ارزشگذاری شخصي ،ميباشد که این مواد با

حالي است که آرامش عمیق عضالني – مهارت اصلي که

کاهش استرس و فشار عصبي ناشي از شرایط بالقوه

در درمان تنشزدایي خودزاد آموزش داده ميشود -سبب

استرس زا ميتوانند با ایجاد ثبات و آرامش رواني زمینه

واژگوني پاسخ «حمله یا گریز» ميشود که این مسئله به

کاهش قند خون را در بیماران دیابتي فراهم کنند (.)60

کاهش حداکثری ضربان قلب و فشار خون زیر سطح
طبیعي استراحت ،ميانجامد .در چنین شرایطي غلبه سیستم

ارزیابي مجدد شناختي به عنوان یک راهبرد سازگارانه در
Self -regulation
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آموزش تنظیم عاطفه مورد تاکید است که با کمک به فرد

زندگي بیماران دیابتي و کاهش سطح قند خوناین دسته از

دیابتي برای تنظیم عاطفه خود به وسیله تغییر معنای ذهني

بیماران ،کمک ميکند (.)09

وضعیت موجود ميتواند زمینه کاهش فعالیت سیستم

نتیجه گیری

سمپاتیک و در نتیجه کاهش قند خون را فراهم کند ،چرا
که کاربرد این راهبرد به طور مناسب ميتواند واکنشهای

طبق نتایج این مطالعه ،آموزش تنظیم عاطفه و تنشزدایي
خودزاد بر اصالح شاخصهای قند خون زنان مبتال به

شخص را نسبت به شرایط تحریک آمیز تعدیل کرده و
انعطافپذیری روانشناختي و بهزیستي عاطفي را تقویت

دیابت نوع دوم مؤثر است .با این حال ،باید در تعمیم نتایج
این مطالعه احتیاط کرد ،چرا که پژوهش حاضر دارای

تکنیکهایي که به شناسایي و ابراز عواطف کمک ميکند
سعي دارد با سرکوب به عنوان یک استراتژی تنظیم عاطفه

محدودیتهایي نیز هست .به عنوان مثال نمونهگیری به

کند ( .)66همچنین آموزش تنظیم عاطفه با استفاده از

شیوه غیرتصادفي و در دسترس انتخاب شد و در نتیجه
احتمال دخالت برخي متغیرهای مزاحم وجود دارد.
همچنین اثرات بلند مدت مداخالت  ATو  ARTمورد

ناسازگارانه که به محض شروع تجربه عاطفي ،توسط فرد
استفاده ميشود مقابله کند و راهبردهای تنظیم هیجان

بررسي قرار نگرفت .جامعه آماری نیز تنها زنان دیابتي نوع

سالمتر و سازگارانه تر را جایگزین آن نماید .سرکوب
عواطف منفي در فرد و جلوگیری از عدم تجربه آنها

دو را شامل ميشد و بنابراین در تعمیم این نتایج به سایر
بیماران دیابتي و همچنین سایر بیماریهای مزمن باید

موجب عدم تعادل رواني و هیجاني فرد و شدت یافتن

احتیاط کرد؛ بنابراین به پژوهشگران آینده پیشنهاد ميگردد
در مطالعات آتي به تکرار نتایج پژوهش حاضر در سایر

استرس ميشود ( )05که در یک بیمار دیابتي ميتواند
موجب افزایش قند خون گردد .به طور کلي ميتوان گفت

جوامع و با شرایط کنترل شدهتر پرداخته و همچنین

که درمانهایي همچون تنشزدایي خودزاد با افزایش
فعالیت سیستم پاراسمپاتیک و کاهش چرخه ترشح

درمانگران و سیستم درماني از مداخالت مذکور جهت
کمک به بیماران دیابتي بهره گیرند.

کورتیزول و آموزش تنظیم عاطفه با کمک به توقف و
شکستن چرخه معیوب آمیگدال و مشابه تنشزدایي

تعارض منافع

خودزاد ،افزایش فعالیت پاراسمپاتیک ،به کاهش قند خون
و سطوح گلوکز در جریان خون ،کمک ميکنند .همچنین

هیچ گونه تعارضي در منافع وجود ندارد.

از آنجا که هیجانات منفي ميتوانند با تشدید تغییرات
رفتاری و عدم پایبندی بیماران دیابتي به رژیمهای درماني

تشکر و قدردانی

و مراقبتي ،به شکل غیر مستقیم بر میزان قند خون تأثیر

از تماميشرکت کنندگان در پژوهش که ما را در انجام
پژوهش یاری نمودند ،تشکر و قدرداني ميشود.
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