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نقش سیستم های مغزی رفتاری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی
نشانههای اضطراب و افسردگی بیماران مبتالبه دیابت نوع 2
لیال عبدالرحیمی نوشاد

۹

 1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیستم های مغزی رفتاری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی نشانه های
اضطراب وافسردگی بیماران مبتال به دیابت نوع  ۲بود .این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است از بین جامعه آماری
پژوهش شامل تمامی بیماران مبتال به دیابت نوع  ۲مراجعه کننده به مراکز دیابت و کلینیکهای تخصصی غدد شهر تبریز در
سهماهه آخر سال  1۴۱ ،193۱بیمار مبتالبه دیابت نوع  ۲پس از تشخیص پزشک معالج ،با لحاظ کردن معیارهای ورود و
خروج به پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامههای سیستم های مغزی رفتاری (کارور رایت  ،) 133۴پرسشنامه راهبردهای تنظیم
شناختی هیج ان و پرسشنامه اضطراب ،افسردگی و استرس (  ) DASS۲1را تکمیل نمودند .نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام
نشان داد که هر سه زیرمجموعهی سیستم فعالساز رفتاری شامل سائق ،پاسخدهی به پاداش و جستجوی لذت نقش عمدهای
در پیش بینی نشانههای اضطراب و افسردگی بیماران مبتال دا رند از بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان نیز
ارزیابی مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و پذیرش و از بین راهبردهای ناسازگارانه ،مالمت خود و مالمت دیگران
توانستند نشانههای اضطراب وافسردگی را پیش بینی نمایند .با توجه به نقش سیستم های مغزی رفتاری و راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان در نشانههای اضطراب افسردگی بیماران مبتالبه دیابت نوع  ،۲لزوم توجه به این دسته از عوامل روانشناختی
در برنامههای درمانی و پیشگیری ضرورت دارد.
واژههای كلیدی :سیستم های مغزی رفتاری ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،اضطراب ،افسردگی ،دیابت نوع ۲
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مقدمه
دیابت از مهمترین بیماریهای عصر کنونی میباشد که افراد زیادی ازا ین بیماری رنج میبرند تخمین زدهشده است که 933
میلیون دیابتی در سراسر جهان وجود دارد ،پیشبینی میشود این رقم در سال  ۲۱9۱به  55۲میلیون برسد .دیابت عامل مرگ
 ۴میلیون نفر در سال  ۲۱11بوده است .در مقایسه با پنجاه سال قبل ،دیابت متوسط امید به زندگی را  3سال کاهش داده
است .در دههی اخیر روانشناسی سالمت بر آسیبشناسی و ریسک فاکتورهای سالمت روانی و جسمی ضعیف در این بیماران
پرداخته است .دیابت به دلیل فشار روانی ز یادی که برای فرد به بار میآورد ،اضطراب و افسردگی زیادی را به همراه دارد از
طرفی نیز اضطراب و افسردگی را از عوامل خطرساز دیابت دانستهاند نشانههای افسردگی ارتباط زیادی با ناتواناییها در افراد
دیابتی دارد درواقع افسردگی به عنوان ریسک فاکتور و از پیامدهای دیابت میباشد اضطراب و افسردگی در افراد دارای دیابت
شیوع زیادی دارد (گریگسبی و همکاران ) ۲۱۱۲ ،که با نتایج درمانی کمتر رابطه دارد .از اختالالت همبود با دیابت که کمتر
موردپژوهش قرارگرفته است اختالالت اضطرابی میباشد که این اختالل نیز با ناتوانیها و نتایج درمانی ضعیفتر ارتباط دارد.
اختالالت اضطرابی شیوع  3۱درصدی در بیماران دیابتی را دارد .نتایج پژوهشها نشان داده است که دیابت باعث افزایش
احتمال ابتال به اختالالت اضطرابی و نشانههای اضطراب میشود .رابطهی بین دیابت و اختالالت اضطرابی دوسویه میباشد و
این رابطه با افسردگی نیز ارتباط دارد .طبق پژوهشهای انجامشده حدود  ۲۱درصد افراد دیابتی از نشانههای اضطراب رنج
میبرند .در مطالعات طولی متعددی نشان دادهشده است که اختالالت اضطرابی و نشانههای اضطرابی با بیماری دیابت رابطه
دارد (چن و همکاران ) ۲۱11 ،اختالالت اضطرابی با نشانههای شناختی ،نشانههای بدنی و مشکالت رفتاری مشخص میشوند
این اختالل مزمن و با عود مکرر میباشد نشانههای اضطرابی در بیماران دیابتی با افزایش شکایات از بیماری ،افزایش درد،
افزایش سطح گلوکز خون ،کاهش کیفیت زندگی ،افزایش افسردگی ،افزایش شاخص توده بدن ناتوانیهای بیشتر (بالهارا و
همکاران .) ۲۱11 ،ارتباط دارد .بیماری دیابت نیز باعث افزایش سطوح استرس و اضطراب در فرد میشود که این تاثیر از
فعالیتهای هورمونی و سوختوسازی در افراد دیابتی ناشی میشود (چن و همکاران.) ۲۱11 ،
یکی از این تفاوتهای فردی که در قالب رگههای شخصیتی مطرحشده است و در بیماریهای پزشکی و نشانههای اضطراب
افسردگی افراد موثر میباشد ،نظریه شخصیتی گری میباشد (راسموسن و همکاران .) ۲۱1۲ ،گری از تئوری خود برای توضیح
چگونگی حساسیتهای زیستی ،به عنوان زمینهای برای رشد اختالالت استفاده کرد .گری (  ) 139۱با بازنگری پژوهشهای
حیوانی در نظریه¬ی حساسیت به تقویت) ، (RSTاز شخصیت یک الگوی زیستی ارائه نمود که تفاوتهای فردی را در سطح
زیستی توضیح میدهد؛ این سیستمهای مغزی رفتاری هر یک موجب فراخوانی واکنشهای هیجانی متفاوت ،مانند ترس و
اضطراب میشود .سیستم بازداری رفتاری ) (BISبه محرکهای شرطی تنبیه و فقدان پاداش و هم¬چنین به محرکهای
جدید و ترس¬آور ذاتی پاسخ میدهد .همچنین این سیستم با عواطف منفی مانند اضطراب ،ناامیدی و غمگینی رابطه دارد.
سیستم بازداری رفتاری بهوسیلهی فعالیت انتقالدهندههای عصبی نورآدرنرژیک و سرتونرژیک پاسخهای بازداری و اجتناب
تولید میکند ،سیستم فعال -ساز رفتاری ) (BASنیز به محرک¬های شرطی پاداش و فقدان تنبیه پاسخ می¬دهد .فعالیت
 ،BASبا عواطف مثبت مانند امیدواری ،آسودگی خاطر و شادی ارتباط دارد سیستم فعال¬ساز رفتاری به سه زیرمجموعه
تقسیمبندی شده است؛ جستجوی لذت ،پاسخدهی به پاداش و سائق .این سیستمهای مغزی رفتاری با عواطف منفی و
افسردگی (مک فارلند و همکاران ) ۲۱۱3 ،فشارخون باال (کارور و وایت  ،) 133۴ ،نشانههای اضطراب افسردگی ،اختالالت
اضطرابی برابطه دارد که همگی این موارد از عوامل خطرساز بروز دیابت میباشند (هال و همکاران.) ۲۱۱9 ،
از دیگر متغیرهایی مرتبط با بیماری دیابت و اختالالت اضطراب و افسردگی  ،تنظیم هیجان میباشد مشکالت تنظیم هیجان با
نتایج درمانی ضعیفتر در بیماران دیابتی رابطه دارد ،یکی از ابعاد مهم هیجان نظم جویی هیجان میباشد نظم جویی هیجان
برای حفظ روابط اجتماعی پایدار و بهزیستی نقش مهمی را در زندگی افراد ایفا میکند .نظم جویی هیجان دارای ابعاد و
جنبههای مختلفی است .یکی از جنبههای مهم فرایند نظم جویی هیجان ،تنظیم تجارب هیجانی از طریق به خدمت گرفتن
عناصر شناختی میباشد .این مفهوم در متون روانشناسی نظم جویی شناختی هیجان نامیده میشود .نظم جویی شناختی
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هیجان داللت بر شیوهی دستکاری ورود اطالعات فراخواننده هیجان دارد (اوکسنر و گروس  .) ۲۱۱5 ،نظم جویی شناختی
هیجان بهتمامی سبکهای شناختی اطالق میشود که افراد از آن بهمنظور افزایش ،کاهش و یا حفظ تجارب هیجانی استفاده
میکنند (گروس  ۲۱۱1به نقل از حسنی .) 199۱ ،بهبیاندیگر ،راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان ،کنشهایی هستند که
نشانگر راههای کنار آمدن فرد با شرایط استرسزا و یا اتفاقات ناگوار است (گارنفسکی و کرایج  ،۲۱۱3به نقل از حسنی.) 199۱ ،
مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان داللت بر شیوه ی شناختی دستکاری ورود اطالعات فراخواننده هیجان دارد (تامپسون
1331 ،؛ اوکسنر و گروس .) ۲۱۱5 ،به عبارتدیگر ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،به نحوهی تفکر افراد پس از بروز یک
تجربهی منفی یا واقعه آسیبزا برای آنها اطالق میگردد.
تنظیم هیجان از عوامل تأثیرگذار در رفتارهای خودمراقبتی و شکایات جسمانی و روانشناختی بیماران دیابتی میباشد (هال و
همکاران .) ۲۱۱3 ،درواقع تنظیم هیجان ،تلفیق احساسات و حمایت هیجانی با رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی رابطه
مستقیمی دارد (گارنفسکی و همکاران .) ۲۱۱1 ،تنظیم شناختی هیجان با نشانههای اضطراب رابطه نیرومندی دارد .در
پژوهشهای قبلی رابطهی راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان با نشانههای اضطراب و اختالل اضطراب و نشانههای
افسردگی و اختالل افسردگی مشخص شده است .راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از عوامل تأثیرگذار در مشکالت
روانشناختی افراد میباشد آلدائو و نولن هوکسیما (  ) ۲۱1۲در پژوهشی نشان دادند که راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی
هیجان با نشانههای اضطراب و افسردگی رابطه دارد و استفاده از راهبردهای سازگارانه رابطهی منفی با این نشانهها دارد .تنظیم
هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرسزای زندگی دارد .نتایج پژوهشها نشان میدهد که ظرفیت افراد در تنظیم
مؤثر هیجانها بر شادمانی روانشناختی ،جسمانی و بین فردی تأثیر میگذارد .به عنوانمثال ،نشانههای نارسایی تنظیم هیجان
در بیش از نیمی از اختالالت محور یک و در تمام اختالالت شخصیتی محور دو اتفاق میافتد (گروس .) 1333
هرچند پژوهشهای زیادی درباره راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سیستم های مغزی رفتاری با آسیبشناسی روانی انجام
شده است ،اما نقش این راهبردها و سیستم های مغزی رفتاری را در پیش بینی نشانههای اضطراب وافسردگی در گروه بیماران
مبتالبه دیابت موردبررسی قرار نگرفته است با توجه به گستردگی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تأثیرات سیستم های
مغزی رفتاری در سالمت روان ،هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سیستم های
مغزی رفتاری در پیضش بینی نشانههای اضطراب وافسردگی بیماران مبتالبه دیابت نوع  ۲بود.
روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد .در این پژوهش  1۴۱بیمار مبتالبه دیابت نوع  ۲در سهماهه آخر سال 193۱
از مراکز دیا بت و کلینیکهای تخصصی غدد شهر تبریز انتخاب شدند این گروه با مالکهای ورود به پژوهش شامل حداقل
سواد خواندن و نوشتن ،دامنهی سنی حداقل  19سال ،عدم بیماریهای جسمی دیگر و عدم وجود اختالالت روان پزشکی
انتخاب شدند و دارای تشخیص بیماری دیابت نوع  ۲و پروندهی پزشکی نزد پزشک معالج خود دریکی از مراکز ذکرشده بودند،
همگی بیماران حداقل یک سال از تشخیص بیماریشان می گذشت و تحت درمانهای دارویی (قرص یا انسولین) بودند پس از
بررسی مالکهای ورود از افراد شرکتکننده رضایت کتبی شرکت در پژوهش اخذ شد و فرایند پژوهش به آنها توضیح داده
شد .در طول مدت پاسخدهی شرکتکنندهها ،پژوهشگر حضور فعال داشت تا از بروز پاسخهای تصادفی جلوگیری نماید و در
صورت لزوم به پرسشهای آنها پاسخ دهد .در این پژوهش از پرسشنامههای زیر استفاده گردید.
پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان ( CERQ؛ گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون : .) ۲۱۱۲ ،این پرسشنامهی چندبعدی جهت
شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورداستفاده قرار میگیرد.
پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان یک ابزار خود گزارش دهی است و  93ماده دارد .اجرای این پرسشنامه بسیار آسان و
برای افراد  1۲سال به باال (افراد بهنجار و جمعیتهای بالینی) قابلاستفاده است .پرسشنامهی شناختی هیجان  3راهبرد
شناختی مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوار گری ،تمرکز مجدد موقعیت ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی
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مجدد مثبت ،دیدگاه گیری ،فاجعه سازی و مالمت دیگران را ارزیابی میکند .دامنه نمرههای مقیاس از یک (تقریباً هرگز) تا
پنج (تقریباً همیشه) است .هر زیر مقیاس شامل چهار ماده است .نمره کل هر یک از زیر مقیاسها از طریق جمعکردن نمره
مادهها به دست میآید؛ بنابراین دامنه نمرههای هر یک از زیر مقیاسها بین  ۴تا  ۲۱است .نسخهی فارسی پرسشنامهی نظم
جویی شناختی هیجان توسط حسنی (  ) 1993تدوینشده است .اعتبار زیر مقیاسهای نسخهی فارسی پرسشنامهی نظم جویی
شناختی هیجان بر اساس روشهای همسانی درونی %۱3تا  % 3۲وبازآزمایی  %51تا  %۱۱و روایی مالکی بر اساس محاسبهی
همبستگی آنبا نمرههای سیاهه دوم افسردگی بک (%۲5 ( ،) 1333تا  )% ۴9و سازه آن بر اساس تحلیل مؤلفهی اصلی با استفاده
از چرخش واریماکس (با تبیین  ۱۴درصد واریانس) مطلوب گزارششده است (حسنی.) 1993 ،
مقیاس سیستمهای بازداری/فعالسازی رفتاری (کارور و رایت :) 133۴ ،این پرسشنامه شامل  ۲۴آیتم است که با روش لیکرت
نمرهگذاری میشوند .از این  ۲۴آیتم ۱ ،آیتم متعلق به مقیاس  BISو  19آیتم متعلق به مقیاس  BASمی باشد .مقیاس
 BASشامل سه خرده مقیاس سائق (  ۴آیتم) ،جستجوی لذت (  ۴آیتم) و پاسخ به پاداش (  5آیتم) میباشد و  ۴آیتم نیز
آیتمهای انحرافی میباشند که نمرهگذاری نمیشوند  .ضرایب آلفای گزارششده برای مقیاس  BISبرابر  %۱۱و برای خرده
مقیاسهای پاسخ به پاداش  ،%۱9سائق  %۱3و جستجوی لذت  %۱1می باشد (کارور ،رایت.) 133۴ ،
مقیاس افسردگی ،اضطراب ،استرس) : (DASSاین مقیاس برای ارزیابی حالتهای عاطفه منفی در افسردگی ،اضطراب و
استرس طی سه هفته گذشته طراحی شده است تحلیل عاملی سه خرده مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس را تائید کرده
است .همچنین ارزش ویژه استرس ،افسردگی و اضطراب به ترتیب  ۲ /93 ،3 /۱۱و  1 /۲9و ضرایب آلفای کرونباخ به همان
ترتیب  ۱ /3۲ ،۱ /3۱و  ۱ /35گزارششده است (آنتونی و همکاران ) 1339 ،در نسخه فارسی پایایی بازآرمایی سه عامل
افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب  ۱ /۱3 ،۱ /9و  ۱ /۱۱و آلفای کرونباخ به همان ترتیب  ۱ /۱۴ ،۱ /91و  ۱ /۱9گزارششده
است (سامانی و جاکور.) ۲۱۱۱ ،
یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکتکنندگان در این پژوهش (  ۴۲ /95 ) ۱ /91بود ،همچنین توزیع جنسیتی (  ۱ /5۴مرد و
 ۱ /۴3زن) ،سطح تحصیالت (  ۱ /۱1ابتدایی ۱ /11 ،راهنمایی ۱ /۲3 ،دیپلم و  ۱ /39دانشگاهی) و میزان تاهل (  ۱ /13مجرد و
 ۱ /91متاهل) به دست آمد.
در ادامه پس از بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کالموگروف -اسمیرنف ،بهمنظور بررسی نقش
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سیستمهای مغزی رفتاری در پیش بینی اضطراب ،افسردگی و استرس بیماران دیابتی ،از
مدل رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده شد .درروند اجرای هرکدام از مراحل مدل رگرسیون چندمتغیره گامبهگام ،کلیه
پیشفرضهای موجود (آزمون دوربین واتسن برای بررسی استقالل خطاها ،آزمون شاخص تحمل و عامل تورم واریانس برای
بررسی همخطی) موردبررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از رعایت این پیشفرضها بودند.
جدول  1نتایج پیش بینی افسردگی بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را نشان میدهد .نتایج آزمون دوربین -واتسن
(  ) 1 /۱۴بهمنظور بررسی استقالل خطاها ،آزمون شاخص تحمل (  ) ۱ /5۱و عامل تورم واریانس (  ) 1 /39برای بررسی هم خطی
متغیرهای پیش بین ،بیانگر رعایت این مفروضهها است.
جدول  1تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی افسردگی بیماران دیابتی بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
R۲
متغیرهای
β
معنیداری
ضریب F
R۲
مدل
T
Beta
df
R
استاندارد
تعدیلشده
پیشبین
1

ارزیابی مجدد

۱/۴5

۱/۲۱

۱/۲۱

()1- 193

**95/33

- ۱/۴5

- 1/۴3

- 3 /۱۱

۱/۱۱۱

۲

ارزیابی مجدد

۱/53

۱/9۲

۱/91

()1- 199

**9۲/99

- ۱/53

- 1/9۱

- ۱/53

۱/۱۱۱
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9

مالمت خود

۱/95

1/۴5

۴/9۱

۱/۱۱۱

ارزیابی مجدد

- ۱/۴۱

- 1/۲9

- ۴/۲9

۱/۱۱۱

۱/۴۱

1/35

5/۴1

۱/۱۱۱

- ۱/۲3

- ۱/۱3

- ۲/33

۱/۱۱3

مالمت خود

۱/53

۱/95

۱/9۴

()1- 19۱

تمرکز بر برنامه

**۲۴/99

نتایج جدول  1نشان میدهد که راهبردهای ارزیابی مجدد ،مالمت و تمرکز بر برنامه ۱ /53 ،از واریانس افسردگی بیماران
دیابتی را تبیین می کنند .در گام اول ،راهبرد ارزیابی مجدد بهتنهایی  ۱ /۴5از واریانس افسردگی را تبیین کرد که با اضافه
شدن راهبردهای مالمت و تمرکز بر برنامه این ضریب تبیین به  ۱ /53رسید .ضرایب بتا برعکس افزایش ضرایب  ،R۲در گام اول
از  - ۱ /۴5به  - ۱ /۲3رسیده است .بر این اساس می توان چنین استنباط کرد که بر مبنای ضرایب استاندارد رگرسیون (،)β
راهبرد ارزیابی مجدد با ضریب بتای  - ۱ /۴5بیشترین سهم را در پیش بینی افسردگی بیماران دیابتی دارد و پسازآن راهبردهای
تنظیم هیجان مالمت و تمرکز بر برنامه قرار دارند.
جدول  ۲نتایج پیش بینی اضطراب بیماران دیابتی بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را نشان میدهد .نتایج آزمون
دوربین -واتسن (  ) 1 /9۴بهمنظور بررسی استقالل خطاها ،آزمون شاخص تحمل ( ) ۱ /93و عامل تورم واریانس ( ) 1 /13برای
بررسی هم خطی متغیرهای پیش بین ،بیانگر رعایت این مفروضهها است.
مدل
1
۲

9

۴

5

جدول  ۲تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی اضطراب بیماران دیابتی بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
R۲
متغیرهای
β
معنیداری
F
ضریب
R۲
T
استاندارد Beta
df
R
تعدیلشده
پیشبین
۱/۱۱۱
- 5/1۴ - 1/51
- ۱/۴۱
(۲3 /۴5** )1- 193
۱/15
ارزیابی مجدد ۱/13 ۱/۴۱
۱/۱۱۱
- 3 /۴۲ - 1/9۱
- ۱/۴3
ارزیابی مجدد
(۲9/93 ** )1- 199
۱/۲۴
۱/۲5 ۱/5۱
۱/۱۱۱
۴/15
1/5۴
۱/9۲
مالمت خود
۱/۱۱۲
- 9/15 - 1/1۱
- ۱/91
ارزیابی مجدد
۱/۱۱۱
۴/93
1/91
۱/9۱
(13/99** )1- 19۱
۱/۲9
م المت خود ۱/9۱ ۱/5۴
۱/۱۱۴
- ۲/35 - 1/۱۲
- ۱/9۱
تمرکز بر برنامه
۱/۱۲۴
- ۲/۲9 - ۱/93
- ۱/۲9
ارزیابی مجدد
۱/۱۱۱
5/۴1
۲/۱۱
۱/۴1
مالمت خود
( 1۱/۲۱** )1- 193
۱/91
۱/99 ۱/59
۱/۱۱1
- 9/۲۱ - 1/1۲
- ۱/9۲
تمرکز بر برنامه
۱/۱۱3
- ۲/91 - 1/۱۲
- ۱/۲1
پذیرش
۱/۱۴۱
- ۲/۱۱ - ۱/۱5
- ۱/۲۱
ارزیابی مجدد
۱/۱۱۱
۴/۱3
1/9۱
۱/9۱
مالمت خود
۱/۱۱۱
- 9/۱۱ - 1/۲9
- ۱/9۱
*15/۱9
()1- 195
۱/99
تمرکز بر برنامه ۱/93 ۱/3۱
۱/۱۱9
- ۲/۱1 - ۱/3۱
- ۱/۲۱
پذیرش
۱/۱91
۲/19
۱/3۱
۱/13
مالمت دیگران

نتایج جدول  ۲نشان می دهد که راهبردهای ارزیابی مجدد ،مالمت خود ،تمرکز بر برنامه ،پذیرش و سالمت دیگران ۱ /93 ،از
واریانس متغیر اضطراب بیماران دیابتی را تبیین می کنند .در گام اول ،ارزیابی مجدد بهتنهایی  ۱ /13از واریانس اضطراب را
تبیین کرد که با اضافه شدن راهبردهای مالمت خود ،تمرکز بر برنامه ،پذیرش و سالمت دیگران ،ضریب تبیین به  ۱ /93رسید.
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میتوان چنین استنباط کرد که بر مبنای ضرایب استاندارد رگرسیون ( ،)βارزیابی مجدد با ضریب بتای  - ۱ /۴۱بیشترین سهم
را در پیش بینی اضطراب بیماران دیابتی دارد و پسازآن به ترتیب اهمیت راهبردهای مالمت خود ،تمرکز بر بر نامه ،پذیرش و
سالمت دیگران قرار دارند.
جدول  9نتایج پیش بینی افسردگی بیماران دیابتی بر اساس سیستمهای مغزی رفتاری را نشان میدهد .نتایج آزمون دوربین -
واتسن (  ) ۲ /۲۴بهمنظور بررسی استقالل خطاها ،آزمون شاخص تحمل ( ) ۱ /53و عامل تورم واریانس (  ) 1 /9۱برای بررسی هم
خطی متغیرهای پیش بین ،بیانگر رعایت این مفروضهها است.
جدول  9تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی افسردگی بیماران دیابتی بر اساس سیستمهای مغزی رفتاری

مدل
1

متغیرهای
پیشبین
سائق

R

R۲

۱/۴3

۱ /۲۴

R۲
تعدیلشده
( ۴5/۲1 ** )1- 193
۱ /۲۴
df

ضریب F

سائق
۲

پاسخ به
پاداش

۱/55

۱ /91

۱ /9۱

( 9۱/۱9 ** )1- 199

β
استاندارد

Beta

T

معنیداری

۱ /۴3

۱ /3۴

3/۱۲

۱ /۱۱۱

۱ /۱۲
- ۱ /99

۱ /39
- ۱ /59

۱ /59
- 9 /5۴

۱ /۱۱۱
۱ /۱۱1

نتایج جدول  9نشان میدهد که سیستمهای فعالساز رفتاری سائق و پاسخ به پاداش ۱ /91 ،از واریانس افسردگی بیماران
دیابتی را تبیین میکنند .در گام اول ،سیستم فعالساز سائق بهتنهایی  ۱ /۲۴از واریانس افسردگی را تبیین کرد که با اضافه
شدن سیستم فعال ساز پاسخ به پاداش این ضریب تبیین به  ۱ /91رسید .ضرایب بتا برعکس افزایش ضرایب  ،R۲در گام اول از
 ۱ /۴3به  - ۱ /99رسیده است .بر این اساس میتوان چنین استنباط کرد که بر مبنای ضرایب استاندارد رگرسیون ( ،)βسیستم
فعالساز سائق با ضریب بتای  - ۱ /۴3بیشترین سهم را در پیش بینی افسردگی بیماران دیابتی دارد و پسازآن سیستم فعالساز
پاسخ به پاداش قرار دارد.
جدول  ۴نتایج پیش بینی اضطراب بیماران دیابتی بر اساس سیستمهای فعال ساز رفتاری سائق ،پاسخ به پاداش و جستجوی
لذت را نشان میدهد .نتایج آزمون دوربین -واتسن (  ) ۲ /۲۴بهمنظور بررسی استقالل خطاها ،آزمون شاخص تحمل (  ) ۱ /5۱و
عامل تورم واریانس (  ) ۲ /۱۴برای بررسی هم خطی متغیرهای پیش بین ،بیانگر رعایت این مفروضهها است.
جدول  ۴تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی اضطراب بیماران دیابتی بر اساس سیستمهای مغزی رفتاری
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مدل
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۱ /91

df
( - 193
)1
( - 199
)1
( - 19۱
)1

β
استاندارد

Beta

T

معنیداری

** ۴۱/9۲

۱ /۴۱

۱ /۱9

3/93

۱ /۱۱۱

** ۲9/۱۱

۱ /33
- ۱ /99

1 /۱۱
- ۱ /39

۱ /۲5
- 9 /۴3

۱ /۱۱۱
۱ /۱۱1

۱ /59
- ۱ /9۱
۱ /۲۱

۴ /۱1 ۱ /91
- 9 /99 - ۱ /۱5
۲ /۱1 ۱ /33

۱ /۱۱۱
۱ /۱۱۱
۱ /۱۱9

ضریب F

** ۲1/3۱

نتایج جدول  ۴نشان میدهد که سیستمهای فعالساز رف تاری سائق ،پاسخ به پاداش و جستجوی لذت  ۱ /9۲از واریانس
اضطراب بیماران دیابتی را تبیین میکنند .در گام اول ،سیستم فعالساز سائق بهتنهایی  ۱ /۲9از واریانس افسردگی را تبیین
کرد که با اضافه شدن سیستم فعال ساز پاسخ به پاداش و جستجوی لذت این ضریب تبیین به  ۱ /9۲رسید .ضرایب بتا برعکس
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افزایش ضرایب  ،R۲در گام اول از  ۱ /۴۱به  ۱ /۲۱رسیده است .بر این اساس میتوان چنین استنباط کرد که بر مبنای ضرایب
استاندارد رگرسیون ( ،)βسیستم فعالساز سائق با ضریب بتای  ۱ /۴۱بیشترین سهم را در پیش بینی اضطراب بیماران دیابتی
دارد و پسازآن سیستم فعال ساز پاسخ به پاداش و جستجوی لذت قرار دارند.
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد راهبرد ناسازگارانه مالمت خود و سازگارانه تمرکز مجدد بر برنامهریزی و ارزیابی مجدد مثبت
نشانههای افسردگی را تبیین میکنند که همسو با نتایج (گارنفسکی و همکاران۲۱۱1 ،؛ ۲۱۱۲؛ ۲۱۱9؛ ۲۱۱۱؛ حسنی1993 ،؛
کرایج  1و همکاران۲۱۱9 ،؛ بردن  ۲و همکاران ) ۲۱15 ،می باشد همچنین راهبردهای سازگارانه ارزیابی مجدد مثبت ،تمرکز بر
برنامهریزی و پذیرش به صورت مستقیم و راهبردهای ناسازگارانه مالمت خود و دیگران بهصورت معکوس نشانههای اضطراب را
پیش بینی می کنند که این نتایج همسو با یافتههای (گارنفسکی و همکاران.) ۲۱۱۱ ،
تنظیم هیجان را باید به عنوان فرایندی در نظر گرفت که از طریق آن ،فرد هیجانهای خود را بهمنظور ارائه پاسخهای متناسب
با فشارهای محیطی به طور هشیار یا ناهشیار تعدیل و تنظیم میکند راهبر دهای تنظیم شناختی ناسازگارانه نسبت به
راهبردهای سازگارانه به طور نیرومندی با آسیبهای روانشناختی ارتباط دارد .درواقع راهبردهای ناسازگارانه ،آسیبزنندهتر و
مخربتر از راهبردهای سازگارانه میباشد (آلدائو و نولن هوکسیما .) ۲۱۱1 ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه
عالوه بر اینکه همایند اختالل افسردگی می باشند به عنوان یک عامل خطر برای عود دورههای افسردگی نیز شناختهشدهاند
(کرینگ  9و همکاران.) ۲۱۱۴ ،
استفاده از راهبردهای مالمت دیگران و مالمت خود با سطح باالی اضطراب وافسردگی همراه هستند این دو راهبرد مانعی برای
سازگاری با رویدادهای استرس آمیز زندگی میباشند ،زمانی که فرد اتفاق بدی را تجربه میکند وقوع آن را ناشی از نقایص و
کمبودهای خود میداند ،خود را سرزنش می کند و در این حالت بیشتر دچار افسردگی میشود این راهبرد با مشکالت هیجانی
و اضطرابی رابطه دارد (گارنفسکی و همکاران .) ۲۱۱3 ،تدسچی  ) ۲۱11 ( ۴در مورد این دو راهبرد بیان میدارد که این راهبردها
5
مانع از انطباق فرد با رویدادهای استرس آمیز و آسیبزا می گردد و فرد را به سمت اختالل هدایت میکند طبق نظر مک گی
و همکاران (  ) ۲۱۱1مالمت خود به عنوان یک راهبرد تنظیم شناختی هیجان همانند سبکهای اسنادی می باشد که بیشتر
درونی ،ثابت وکلی هستند اسناد درونی با حاالت خاص روان شاختی رابطه دارد .راهبرد تمرکز مجدد بر برنامهریزی به افکار
فرد درباره گام هایی که فرد برای مواجهه با رویداد استرس آمیز باید برداشته شود اشاره دارد که استف اده از این راهبرد با سطوح
پایین اضطراب همراه است راهبرد ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی با سطوح پایین نگرانی و سالمت عمومی
( عبدی و همکاران ) ۲۱11 ،رابطه مثبت معنادار و با نشانههای افسردگی ونگرانی (گارنفسکی و همکاران۲۱۱۱ ،؛  ) ۲۱۱3رابطه
منفی معنادار دارند.
از دیگر یافتههای پژوهش این بود که سه زیرمجموعهی سیستم فعال ساز رفتاری شامل سائق ،جستجوی لذت و پاسخدهی به
پاداش میتوانند عاملی برای آسیب پذیری بیماران مبتالبه دیابت نوع  ۲در برابر نشانههای اضطراب و افسردگی باشد؛ که این
نتایج را میتوان همسو با پژوهشهای قبلی رولینس  3و همکاران (  ) ۲۱1۴مبنی بر سیستم فعالساز قوی در این افراد و ارتباط
این سیستم با پرخوری و چاقی دانست همچنین همسو با پژوهش بیوکیانز  ۱و همکاران (  ) ۲۱۱۱مبنی بر ارتباط سیستم
فعالساز رفتاری با نشانههای مانی دانست و ازآنجاییکه مانیا با اضطراب و نشانههای اضطراب ارتباط دارد .میتوان نتیجهگیری
Kraaij
Bardeen
Kring
Tedeschi
Mc Gee
Rollins
Biuckians
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کرد که سیستم فعالساز رفتاری با نشانههای اضطراب وافسردگی رابطه دارد در بیان ای نتیجهگیری که پیش بینی سیستم
فعالساز رفتاری در نشانههای اضطراب و افسردگی توانایی پیش بینی را دارد ناهمسو با پژوهشهای قبلی (ماک  9و همکاران،
 ) ۲۱11می باشد می توان به ارتباط این سیستم با اختالالت خوردن و چاقی پرداخت سیستم فعالساز رفتاری پتانسیل
رفتارهای آسیبرسان را دارا می باشد مانند رژیم غذایی شامل چربی و قند باال که لذت زیادی برای مصرفکننده دارند دیویس
و همکاران (  ) ۲۱۱9میان سیستم فعال ساز رفتاری و شاخص توده بدنی رابطه مثبتی پیدا کردند که نشان میداد این سیستم

3

با پرخوری و رژیم غذایی پرچرب رابطه دارد افرادی که سیستم فعالساز رفتاری قوی دارند حساسیت بیشتری نسبت به
رژیمهای غذایی ناسالم که فرد را مستعد چاقی میکنند رادارند که باعث گرایش به پرخوری و چاقی میشود (رولینس و
همکاران ) ۲۱1۴ ،و همین چاقی و پرخوری عاملی برای دیابت نوع دو محسوب شده است .دیابت درواقع تظاهر بیماری
گستردهتری به نام سندرم متابولیک است که از چند اختالل ( چاقی شکمی ،فشارخون باال ،مقاومت به انسولین و اختالل قند)
تشکیل شده است ،چاقی ریسک دیابت را تا ده برابر افزایش میدهد ،سائق که یک از زیرمجموعههای سیستم فعالساز رفتاری
ی باشد رابطه مستقیمی با رژیم غذایی پرچرب و حساسیت نسبت به غذاهای پرکالری دارد (تاپر و همکاران ) ۲۱1۱ ،سیستم
فعالساز رفتاری با اختالال ت خوردن رابطه مستقیمی دارد ،سیستم فعالساز رفتاری قوی باعث آسیب پذیری به چاقی و
اضافهوزن می شود .از دیگر عوامل دخیل در سیستم فعال ساز رفتاری قوی در این افراد ،سیستم دوپامینرژیکی می باشد
انتقالدهندههای عصبی دوپامینرژیک نیز از عوامل سببشناختی دیابت میبا شد در این بیماری با کاهش سطوح دوپامین روبرو
هستیم .در پژوهشهای قبلی مشخصشده است که در افراد دیابت با کاهش ترشح دوپامین روبرو هستیم ،که همین کاهش
ترشح دوپامین با سطوح باالی سیستمهای فعالساز رفتاری ارتباط دارد و میتواند عاملی برای سیستم فعالساز رفتاری قوی
این افراد باشد (ماتس  1۱و همکاران.) ۲۱1۱ ،
از محدودیتهای پژوهش حاضر می توان به عدم کنترل متغیر جنسیت در بیماران دیابتی ،تعداد کم نمونهها ،ابزار جمعآوری
دادهها و روش نمونهگیری در دسترس که می تواند باعث سوگیری در انتخاب و ناهمگونی نمونه شود اشاره کرد که باعث
محدودیتهایی در تعمیم یافتهها ،تفسیر و تبیین متغیرها میشود که امید است در پژوهشهای آتی این عوامل موردبررسی
قرار گیرند.
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