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 دهيچک
هدد  ايدن ملال ده ت يدين اشرب شدي      بنابراين، . ويژه در زمينه سالمت مواجه هستند راواني بهبا مشكالت ف 2مبتاليان به ديابت نوع : زمينه و هدف

 .آموزش شفقت بر سرس تي سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان بود

ديابت شهر اهواز در انجمن  2مبتاليان به ديابت نوع جام ه پژوهش . آزمون با گروه کنترل بود پس -آزمون تجربي با طرح پيش اين ملال ه نيمه: روش

. صورت تصادفي در دو گروه مسداوي جدايگزين شددند    گيري دردسترس انت اب و به نفر از آنها با روش نمونه 61بودند که  0411فصل زمستان سال 

سدياهه   هدا بدا   داده. قدرار گرفدت و گدروه کنتدرل در فهرسدت انتظدار بدراي آمدوزش ماندد         آموزش شفقت اي تحت  دقيقه 91جلسه  0گروه آزمايش 

دو، تدي مسدتقل و تحليدل     هداي یدي   آوري و بدا آزمدون   تجديدنظرشده سرس تي سالمت، مقياس شفقت و پرسشنامه تنظيم رفتاري هيجان جمد  

 .کوواريانس چندمتغيري تحليل شدند

تفاوت م ناداري  رفتاري هيجانسرس تي سالمت، شفقت و تنظيم هاي آزمايش و کنترل از نظر هر سه متغير  نتايج نشان داد که بين گروه: ها یافته

 .شد 2آموزش شفقت باعث افزايش سرس تي سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان در مبتاليان به ديابت نوع به عبارت ديگر، . وجود داشت

بدراي   مؤشرهاي آموزشي  شتوانند از روش آموزش شفقت در کنار ساير رو هاي اين ملال ه، مت صصان و درمانگران مي با توجه به يافته: گيری نتيجه

 .استفاده کنند شنایتي روانهاي  بهبود ويژگي
 

 شيرين ورزي، ديابت شفقت هيجاني، یود تنظيم: ها کليد واژه

 
 مقدمه

هاي بهداشتي افدزايش   سيستم 20هاي قرن  ترين چالش يكي از بزرگ

هاي مزمن از جمله ديابت با شيوع کمدابيش بداو و در    بار ناشي از بيماري

اين بيماري براساس نقد  در ترشدی يدا عملكدرد     ( 0)ال افزايش است ح

ميزان قند یدون ناشدتاي بداوتر از    (. 2)شود  انسولين و يا هر دو ايجاد مي

درصد مبتال  6-01ليتر نشانه ديابت است و حدود  گرم در دسي ميلي 025

(. 3)هستند 2درصد مبتال به ديابت نوع  91-96به ديابت نوع يک و حدود 

در جهدان   2109المللي ديابدت در سدال    ر اساس گزارش فدراسيون بينب

شدود ايدن آمدار در     بيني مي ميليون نفر مبتال به ديابت بودند و پيش 453

ديابت به دليدل عدوار    (. 4)ميليون نفر شود  011بيشتر از  2146سال 

باعث ايجاد مشكالت زيادي از جمله کاهش  شنایتي روانباوي جسمي و 

عنوان يدک منبد  مقابلده در     سرس تي به(. 6)شود  سالمت ميسرس تي 

(. 5)کندد   انگيز عمل مدي  زا و چالش زا، تنش مواجهه با رويدادهاي استرس

مفهوم سرس تي سالمت را براسداس مفهدوم سرسد تي    ( 0909)پووک 

هاي  ملرح کرد که به م ناي ميزان ت هد به انجام ف اليت( 0909)کوباسا 

زاي  ندي کنترل سالمت و ادراک رويددادهاي اسدترس  محور، توانم سالمت

افدراد داراي سرسد تي   (. 0)باشد  عنوان فرصتي براي رشد مي سالمتي به

تري از وض يت سدالمتي یدود دارندد، در     سالمت باو، اغلب ارزيابي مثبت

اي  زا از راهبردهداي مقابلده   ها و شدراي  اسدترس   هنگام مواجهه با بيماري

تدري   ندد، از سدالمت و کيفيدت زنددگي مللدوب     کن مناسب اسدتفاده مدي  

 (.0)پندارند  ها را فرصتي براي رشد مي بریوردارند و بيماري

کده  ( 9)يكي ديگر از مشكالت مبتاليان به ديابت، افت شفقت اسدت  

شامل مهرباني، قضاوت منصفانه، اشتراکات انساني، بهوشياري و احسداس  

ي نسبت به یود هنگدام  شفقت به م ناي دلسوز(. 01)باشد  پيوستگي مي
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 2در ديابت نوع  اشرب شي آموزش شفقت بر سرس تي سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان

 653/فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت  ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

گيدري   ها است که يدک جهدت   ها و عدم کفايت ها، نق  مواجهه با شكست

باشدد، زمداني کده همده چيدز بدد پديش         کلي مثبت نسبت به یدود مدي  

داراي اضدلراب، افسدردگي و    م مدووا افراد داراي شفقت باو (. 00)رود مي

ي بيشتر گراي آوري و برون بيني، تاب نش وار فكري کمتر، شادکامي، یوش

طور م مدول بدا مهربداني و     زا به باشند و در مواجهه با رويدادهاي تنش مي

نق  در تنظيم رفتاري هيجان يكي ديگر از (. 02)کنند  للافت بریورد مي

طورکلي دو شيوه تنظيم هيجان  به(. 03)مشكالت مبتاليان به ديابت است 

ارد کده  شامل تنظيم شنایتي هيجان و تنظيم رفتداري هيجدان وجدود د   

تنظديم  (. 04)تنظيم رفتاري هيجان کمتر مورد توجه قدرار گرفتده اسدت    

اي آگاهانه و شنایتي  اي از راهبردهاي مقابله شنایتي هيجان به مجموعه

اي از  ها و تنظيم رفتاري هيجان به مجموعه براي کنترل و مديريت هيجان

هدا   هيجدان  اي آگاهانه و رفتاري براي کنترل و مدديريت  راهبردهاي مقابله

تنظيم رفتاري هيجان به م ناي راهبردهداي رفتداري يدا    (. 03)اشاره دارد 

دهدي بده رويددادهاي     هاي رفتاري است که فرد از آنها بدراي پاسد    سبک

اقددام بده   : کند کده شدامل   آفرين استفاده مي زا، تهديدآميز و تنش استرس

ي حمايدت  گيري، رويارويي ف دال، جسدتجو   هاي ديگر، کناره انجام ف اليت

 (.04)باشد  گرفتن مي اجتماعي و ناديده

هداي بسدياري وجدود     روش شدنایتي  روانهاي  براي بهبود ويژگي

توان آموزش  درماني مي هاي برگرفته از موج سوم روان دارد که از روش

ها و  اين روش به دنبال آن نيست که از هيجان(. 06)شفقت را نام برد 

لوگيري کندد  بلكده بده دنبدال آن     رفتارهاي نامللوب و آزاردهنده ج

صورت مهربانانه مورد پذيرش قدرار   ها و رفتارها را به است که احساس

هداي منفدي و دردنداک     هدا و هيجدان   بنابراين، از احساس(. 05)دهد 

شددود  بلكدده بددا مهربدداني، درک اشددتراکات انسدداني و   اجتندداب نمددي

هداي مثبدت    ها و هيجدان  آگاهي به آنها نزديک و آنها به احساس ذهن

هدد  آمدوزش شدفقت يدادگيري راهكارهدا و      (. 00)شوند  تبديل مي

راهبردهاي کليدي مثل استدول براي شدفقت، رفتارهداي مهربانانده،    

هدداي مشددفقانه اسددت و باعددث بهبددود بهزيسددتي   تصدداوير و احسدداس

، تحمددل آشددفتگي، همدددلي و رضددايت از زندددگي     شددنایتي روان

ه اشرب شدي آمدوزش شدفقت    هاي اندکي دربدار  پژوهش(. 00)شود مي

شده و پژوهشي دربداره اشرب شدي آن بدر سرسد تي سدالمت و       انجام

نتايج پژوهش حسدني و  براي مثال . تنظيم رفتاري هيجان يافت نشد

همكاران نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت باعث افزايش رضايت 

آوري در پرستاران با نشدانگان دلزدگدي    جنسي، تنظيم هيجاني و تاب

سيدج فري و همكاران ضدمن پژوهشدي بده ايدن     (. 09)شويي شد زنا

آوري و  نتيجه رسيدند که درمان متمرکز بر شفقت باعث افزايش تداب 

نتدايج  همچندين،  (. 21)شد  2اميد به زندگي مبتاليان به ديابت نوع 

پژوهش روحاني و هاروني حاکي از اشرب شي درمان متمرکز بر شفقت 

ن مبتال بده مولتيلدل اسدكلروزيس بدود     بر افزايش شفقت یود بيمارا

در پژوهشي فراستادوتير و دورجي گدزارش کردندد کده هدر دو     (. 20)

آگاهي و درمان متمرکز بر شفقت  روش درمان شنایتي مبتني بر ذهن

آگاهي و شفقت و کاهش  در مقايسه با گروه کنترل باعث افزايش ذهن

ن مبدتال بده   نش وار فكري و استرس، اضلراب و افسردگي در بيمدارا 

عالوه بر آن، نتايج پژوهش (. 22)استرس، اضلراب و افسردگي شدند 

و همكاران نشان داد کده هدر دو روش درمداني زوج درمداني     تيموري 

مدار و درمان شفقت یود باعث افزايش تنظيم هيجاني زوجين  هيجان

رحماني و همكاران ضمن پژوهشي به اين نتيجه رسيدند (. 23)شدند

قت باعث کاهش حساسديت اضدلرابي و بهبدود تنظديم     که درمان شف

 (.24)هيجان در پرستاران زن ب ش اعصاب و روان شد 

از يک سو شيوع ديابت در همه کشورهاي در حال توس ه مانند ايران 

درصد ايرانيان مبتال بده ديابدت    3/01در حال افزايش است  به طوري که 

پيش رونده اسدت کده   هستند و از سوي ديگر ديابت يک بيماري مزمن و 

مبتاليدان  (. 3)هستند  2درصد آنها مبتال به ديابت نوع  96الي  91حدود 

فراواني از جملده کداهش سرسد تي     شنایتي روانهاي  به ديابت با مشكل

. سالمت، افت شفقت و نق  در تنظديم رفتداري هيجدان مواجده هسدتند     

آنها بود کده بده    هاي بنابراين، بايد به دنبال راهكارهايي براي بهبود ويژگي

ي در بهبود آنها داشته مؤشررسد روش آموزش شفقت بتواند نقش  نظر مي

نكته حائز اهميت ديگر اينكه درباره اشرب شي روش آموزش شفقت . باشند

شدده و پژوهشدي دربداره اشرب شدي آن بدر       هاي اندکي انجدام  هم پژوهش

پدژوهش  در نتيجه، . سرس تي سالمت و تنظيم رفتاري هيجان يافت نشد

گويي به اين سوال است که آيدا آمدوزش شدفقت بدر      حاضر به دنبال پاس 

سرس تي سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان در مبتاليان به ديابدت  

 است؟ مؤشر 2نوع 

 

 روش
آزمون با گروه کنترل  پس -آزمون تجربي با طرح پيش اين ملال ه نيمه

من ديابت شهر اهدواز در  انج 2نوع مبتاليان به ديابت جام ه پژوهش . بود

حداقل حجم نمونه طبق فرمول زير و بر . بودند 0411فصل زمستان سال 

انحدرا  م يدار،   = 01/4با مقادير ( 26)اساس پژوهش احمدي و همكاران 

بدراي   91/22آلفدا،  = 16/1توان آزمون و = 91/1ایتال  ميانگين، = 61/4

هداي   جم نمونه و ريدزش بنابراين، براي اطمينان از ح. هر گروه برآورد شد

بندابراين،  . نفر در نظر گرفته شدد  26احتمالي، حجم نمونه براي هر گروه 

گيري  هاي ورود به ملال ه با روش نمونه پس از بررسي مالکنفر  61ت داد 

 .عنوان نمونه انت اب شدند دردسترس به
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 و همكاران بزرگي را دشتزه

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /654

براساس پرونده  2نوع هاي ورود به ملال ه شامل ابتالء به ديابت  کمال

موجود در انجمن ديابت شهر اهواز، حداقل تحصيالت ديللم، تمايل جهت 

سدال، عددم سدابقه دريافدت      41تدا   20شرکت در پژوهش، داشتن سدن  

پزشكي، عدم استفاده از  آموزش شفقت، عدم اعتياد و مصر  داروهاي روان

طورهمزمان و عددم سدابقه دريافدت     اي آموزشي يا درماني بهه ساير روش

هاي یروج  همچنين، مالک. در سه ماه گذشته بودند شنایتي روانیدمات 

از ملال ه شامل انصرا  از ادامه همكاري، غيبت بيشتر از دو جلسه و عدم 

 .هاي مدایله بودند ها در جلسه همكاري يا همكاري پايين نمونه

لال ه ب د از تصويب پروپوزال و دريافت کدد ایدال    براي انجام اين م

(IR.IAU.AHVAZ.REC.1401.082 )نامده از دانشدگاه آزاد اسدالمي     و م رفي

واحد اهواز به انجمن ديابت شهر اهواز مراج ده و پدس از بيدان اهميدت و     

هدا بده    ضرورت پژوهش هماهنگي وزم براي انجام پژوهش و انت اب نمونه

هداي ورود بده    نفر پس از بررسدي مدالک   61ت داد  ترتيب بدين. عمل آمد

کشي  صورت تصادفي با کمک قرعه ملال ه با روش دردسترس انت اب و به

هاي آزمايش و کنترل جدايگزين   نفري شامل گروه 26در دو گروه مساوي 

اي تحدت آمدوزش شدفقت قدرار      دقيقده  91جلسه  0گروه آزمايش . شدند

. ليست انتظدار بدراي آمدوزش ماندد    گرفت و در اين مدت گروه کنترل در 

مدایله آموزش شفقت در گروه آزمايش توس  يک مت ص  روانشناسي 

هداي   سالمت داراي مدرک دوره آموزش شدفقت بدا رعايدت دسدتورال مل    

هدداي یدددمات  در يكددي از کلينيددک 09 -بهداشددتي مربددو  بدده کوويددد 

دو اي  هفتده )صورت گروهي به مدت يدک مداه    شهر اهواز به شنایتي روان

شدنایتي   ها عالوه بر فدرم اطالعدات جم يدت    همه نمونه. اجرا شد( جلسه

شامل جنسيت، تحصيالت و سدن از نظدر سرسد تي سدالمت، شدفقت و      

چندد روز قبدل از شدروع    )آزمدون   تنظيم رفتاري هيجان در مراحل پديش 

چند روز پس از اتمام مدایلده در  )آزمون  و پس( مدایله در گروه آزمايش

 .رزيابي شدندا( گروه آزمايش

 Revised Health)سییتم  سییياهه دجدیدنشرهییده سرسیی ت  

Hardiness Inventory:)      24اين سياهه توسد  گيبهدارت و همكداران بدا 

گويي به هدر گويده پدنج گزينده      طوري که براي پاس  گويه طراحي شد  به

، (3نمدره  )، نظدري نددارم   (2نمره )، م الفم (0نمره )شامل کامال م الفم 

هدا   وجود داشت و بریدي گويده  ( 6نمره )و کامال موافقم ( 4نمره )موافقم 

ها محاسدبه   گذاري و نمره ابزار با مجموع نمره گويه صورت م كوس نمره به

است  021و حداکثر نمره در آن  24بنابراين، حداقل نمره در آن . شود مي

بدا  روايي ابزار . باشد دهنده سرس تي سالمت بيشتر مي و نمره باوتر نشان

و پايدايي آن بدا روش    تأييدابزارهاي منب  کنترل دروني و بيروني سالمت 

و در يدک جم يدت عمدومي     00/1آلفاي کرونباخ در جم يت دانشجويي 

بزرگي و شمشيرگران پايايي ابزار را  در ايران، دشت(. 0)گزارش شد  09/1

 رواييدر پژوهش حاضر (. 25)گزارش کردند  00/1با روش آلفاي کرونباخ 

نفدر از   06محتوايي سياهه تجديدنظرشده سرس تي سدالمت را بدا نظدر    

پايدايي آن بدا    و تأييدعلمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز  اعضاي هيئت

 .بدست آمد 05/1روش آلفاي کرونباخ 

گويده   25اين مقياس توس  نف با  (:Compassion Scale)مقياس هفق  

به هر گويه پدنج گزينده شدامل    طوري که براي پاس گويي  طراحي شد  به

، اغلدب اوقدات   (3نمدره  )، گداهي  (2نمره )ندرت  ، به(0نمره )تقريبا هرگز 

وجود داشت و نمره ابزار با مجموع نمره ( 6نمره )و تقريبا هميشه ( 4نمره )

و حداکثر نمدره   25بنابراين، حداقل نمره در آن . شود ها محاسبه مي گويه

روايدي  . باشدد  دهنده شفقت بيشتر مي نشان است و نمره باوتر 031در آن 

و پايايي  تأييدي، تأييدهاي تحليل عاملي اکتشافي و  سازه مقياس با روش

 90/1اي  و بازآزمدايي دو هفتده   91/1هداي آلفداي کرونبداخ     آن را با روش

در ايران، محمدعلي و همكاران روايي سدازه ابدزار را بدا    (. 20)گزارش شد 

 00/1هاي آلفاي کرونباخ  و پايايي آن را با روش تأييدروش تحليل عاملي 

روايي محتدوايي  در پژوهش حاضر (. 20)گزارش کردند  06/1و بازآزمايي 

علمي دانشگاه آزاد اسالمي  نفر از اعضاي هيأت 06مقياس شفقت را با نظر 

 .دست آمد هب 03/1پايايي آن با روش آلفاي کرونباخ  و تأييدواحد اهواز 

 Behavioral Emotion Regulation)م رفتاری هيجان پرسشنامه دنشي

Questionnaire:)     گويده   21اين پرسشنامه توس  کدرايج و گارنفسدكي بدا

طوري که براي پاس گويي به هر گويه پدنج گزينده شدامل     طراحي شد  به

و هميشه ( 4نمره )، اغلب (3نمره ) م مووا، (2نمره )، گاهي (0نمره )هرگز 

گدذاري و   صدورت م كدوس نمدره    ها به و بریي گويه وجود داشت( 6نمره )

بنابراين، حداقل نمره در . شود ها محاسبه مي نمره ابزار با مجموع نمره گويه

دهنده تنظديم   است و نمره باوتر نشان 011و حداکثر نمره در آن  21آن 

روايي سازه ابزار با روش تحليل عداملي  . باشد تر مي رفتاري هيجان مللوب

 93/1الدي   05/1ايايي اب اد آن با روش آلفاي کرونبداخ در دامنده   و پ تأييد

در ايران، مصلی و همكاران روايي واگراي آن را با مقياس (. 04)گزارش شد 

هداي آلفداي    و پايدايي آن را بدا روش   تأييدد افسردگي، اضلراب و استرس 

در پدژوهش حاضدر    (.29)گزارش کردند  02/1و بازآزمايي  04/1کرونباخ 

نفدر از   06محتوايي پرسشنامه تنظديم رفتداري هيجدان را بدا نظدر       روايي

پايدايي آن بدا    و تأييدعلمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز  اعضاي هيئت

 .دست آمد هب 90/1روش آلفاي کرونباخ 

در اين ملال ه براي آموزش شفقت از پكيج کداممي و همكداران کده    

ترين هد  و  مهم. استفاده شدشده بود،  اي طراحي دقيقه 91جلسه  0براي 

جلسده اول بدا هدد     . محتواي جلسات آموزش شفقت به شرح زير اسدت 

دنبدال ايجداد ارتبدا  و     برقراري ارتبا  و م رفي م تصر روش مدایله بده 

پدذيري رواندي ناشدي از     آشنايي افراد با يكديگر، ت ريف استرس و آسديب 

. آمدوزش شدفقت بدود    سدازي  ديابت و اشرات آن بر افراد و م رفي و مفهوم

دنبال آموزش براي درک و فهم اينكه  جلسه دوم با هد  آموزش همدلي به

افراد احساس کنند که امور را با نگرش و ديدگاه همدونه دنبدال کنندد و   

دنبدال   جلسه سوم با هد  آموزش همدردي بده . تمرين عملي همدلي بود
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 2در ديابت نوع  اشرب شي آموزش شفقت بر سرس تي سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان

 656/فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت  ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

تر در ارتبدا    عهاي بيشتر و متنو آموزش همدردي از طريق ايجاد احساس

با مسائل افراد براي افزايش مراقبت از آنها و توجه به سالمت یود و تمرين 

دنبدال   جلسه چهارم با هدد  آمدوزش ب شدايش بده    . عملي همدردي بود

دهدد،   ها و اينكه اشدتباه بدراي همده افدراد رخ مدي      آموزش پذيرش اشتباه

ي  تغييدر و  ها براي تسدر  شنایت راهكارهاي ب شش یود به یاطر اشتباه

جلسده پدنجم بدا هدد      . بهبود در زندگي و تمرين عملي ب شديدن بدود  

رو و تحمل شراي   دنبال پذيرش تغييرهاي پيش آموزش پذيرش مسائل به

انگيز با توجه به متغيربودن روند زنددگي و آمدوزش شديوه     س ت و چالش

جلسه ششدم بدا هدد  آمدوزش رشدد      . هاي م تلف بود مواجهه با چالش

دنبددال آمددوزش ايجدداد و ارتقدداي  ي ارزشددمند و مت ددالي بددههددا احسدداس

و  مدؤشر هاي ارزشمند و مت الي در افدراد بدراي بریدورد مناسدب،      احساس

پدذيري   جلسه هفدتم بدا هدد  آمدوزش مسدئوليت     . کارآمد در محي  بود

هاي آموزش شفقت  عنوان يكي از مولفه پذيري به دنبال آموزش مسئوليت به

هاي جديد و کارآمددتر در یدود و تمدرين     ديدگاهها و  براي ايجاد احساس

بنددي و   جلسه هشتم بدا هدد  مدرور، جمد     . پذيري بود عملي مسئوليت

هداي   دنبدال مدرور و تمدرين مهدارت     هاي قبل به هاي جلسه تمرين مهارت

هاي قبل توس  اعضا براي مقابله با شراي  متفداوت و   شده جلسه يادگرفته

 (.31)نها در زندگي واق ي بود متغير زندگي و چگونگي کاربست آ

ها، رازداري،  در اين ملال ه نكات ایالقي از جمله حفظ حريم آزمودني

ماندن اطالعات ش صي، آزادي افراد بدراي شدرکت در ملال ده و     محرمانه

نامه شرکت آگاهانه در پژوهش  انصرا  از آن و غيره، رعايت و فرم رضايت

دو، تي  هاي یي ها با آزمون ضر دادهدر پژوهش حا. ها رسيد به امضاي نمونه

اس نس ه .اس.پي.افزار اس مستقل و تحليل کوواريانس چندمتغيري در نرم

 .تحليل شدند 16/1در سلی م ناداري  09

 

 ها یافته
و گدروه   45/20 ± 06/3ميانگين و انحرا  م يار سني گروه آزمايش 

مدايش و  آزهداي   ، گدروه 0طبق نتايج جددول  . بود 02/20 ± 04/3کنترل 

دو از نظر جنسيت، تحصديالت و سدن تفداوت     کنترل بر اساس آزمون یي

 (.<16/1P)م ناداري نداشتند 

آزمايش و کنترل براساس آزمون تدي  هاي  ، گروه2طبق نتايج جدول 

يدک از متغيرهداي سرسد تي     آزمون از نظر هدي   مستقل در مرحله پيش

 2ندوع  ديابدت   در مبتاليدان بده  سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجدان  

آزمون از نظدر هدر    ، اما در مرحله پس(<16/1P)تفاوت م ناداري نداشتند 

تفداوت م نداداري داشدتند     2نوع در مبتاليان به ديابت سه متغير مذکور 

(110/1P<). 

هاي آزمدون تحليدل کوواريدانس چنددمتغيري      فر  پيشبررسي 

 بودن سرسد تي سدالمت، شدفقت و تنظديم     نشان داد که فر  نرمال

آزمون و  رفتاري هيجان هر دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش

 -اسدميرنو  و شداپيرو   -هاي کولمدوگرو   آزمون بر اساس آزمون پس

هدداي  همچنددين، فددر  برابددري مدداتريس(. P>16/1)ويلددک رد نشددد 

، P=240/1)بداکس رد نشدد   .کوواريانس براسداس آزمدون ام   -واريانس

302/0=F ،400/0=Box's M .)هاي  ه بر آن، فر  برابري واريانسعالو

، P=  009/1)، شدفقت   (P ،013/2  =F=  064/1)سرس تي سدالمت  

000/0  =F ) و تنظددديم رفتددداري هيجدددان(150/1  =P ،010/3  =F )

تدوان از   هدا مدي   در نتيجه، بدراي تحليدل  . براساس آزمون لون رد نشد

ون نتدايج آزمد  . آزمون تحليل کوواريانس چنددمتغيري اسدتفاده کدرد   

هاي چندمتغيري نشان داد که بدين   ومبداي ويلكز از مجموعه آزمون

سرس تي هاي آزمايش و کنترل حداقل از نظر يكي از متغيرهاي  گروه

 2ندوع  در مبتاليان به ديابت  سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان

 (.110/1P< ،469/404=F)تفاوت م ناداري وجود داشت 

آمدوزش شدفقت باعدث     ها، به ميانگين و با توجه 3طبق نتايج جدول 

افزايش سرس تي سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان در مبتاليان به 

 .(>110/1P)شد  2نوع ديابت 

 

 دو های آزمایش و کنترل براساس آزمون خ  هناخت  گروه مقایسه اطتعات جمعي  -1جدول 

 سطح متغير
 آزمایش

 (درصد)دعداد 

 کنترل

 (درصد)دعداد 
 P درجه آزادی مقدار

 جنسيت
 654/1 0 333/1 (54) 05 (65) 04 زن

    (35) 9 (44) 00 مرد

 تحصيالت

 939/1 3 410/1 (20) 0 (32) 0 ديللم

    (05) 4 (05) 4 کارداني

    (35) 9 (20) 0 کارشناسي

    (21) 6 (24) 5 کارشناسي ارشد

 (سال)سن 

26-20 0 (32) 01 (41) 042/1 3 053/1 

31-25 0 (32) 5 (24)    

36-30 6 (21) 5 (24)    

41-35 4 (05) 3 (02)    
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 و همكاران بزرگي را دشتزه

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /655

 های آزمایش و کنترل بر اساس آزمون د  مستقل آزمون سرس ت  ستم ، هفق  و دنشيم رفتاری هيجان گروه آزمون و پس مقایسه ميانگين پيش -2جدول 

 مرحله متغير
 آزمایش

 ميانگين ±انحراف معيار 

 کنترل

 ميانگين ±اف معيار انحر
 P درجه آزادی tمقدار 

 سرس تي سالمت
 235/1 40 211/0 021/42 ± 542/5 011/44 ± 650/6 آزمون پيش

 >110/1 40 191/5 051/42 ± 322/5 441/62 ± 691/6 آزمون پس

 شفقت
 063/1 40 -463/0 951/64 ± 930/5 111/62 ± 450/0 آزمون پيش

 >110/1 40 255/4 001/64 ± 096/0 051/53 ± 601/5 آزمون پس

 تنظيم رفتاري هيجان
 524/1 40 494/1 401/35 ± 204/4 101/30 ± 300/4 آزمون پيش

 >110/1 40 696/0 021/35 ± 420/4 621/45 ± 220/6 آزمون پس

 

 براساس دحليل کوواریانس چندمتغيری ندعيين اثرب ش  آموزش هفق  بر هر یک متغيرهای سرس ت  ستم ، هفق  خود و دنشيم رفتاری هيجا -3جدول 

 دوان آزمون مجذور ادا F Pآماره  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع متغير

 سرس تي سالمت

 111/0 930/1 >110/1 300/555 020/0459 0 020/0459 آزمون پيش

 111/0 009/1 >110/1 650/369 000/093 0 000/093 گروه

     215/2 46 260/99 یلا

 شفقت

 111/0 930/1 >110/1 224/505 302/0003 0 302/0003 آزمون پيش

 111/0 921/1 >110/1 559/609 004/0352 0 004/0352 گروه

     522/2 46 100/000 یلا

 تنظيم رفتاري هيجان

 111/0 000/1 >110/1 000/320 193/002 0 193/002 آزمون پيش

 111/0 901/1 >110/1 033/460 520/0004 0 520/0004 گروه

     436/2 46 609/019 یلا

 

 بحث

آمار باو و در حال افزايش مبتاليان به ديابت و مشكالت فراواندي کده   

اين افراد با آن مواجه هستند، پژوهشگران را بدر آن داشدت تدا بده دنبدال      

ت يين اشرب شي آموزش شفقت بر سرسد تي سدالمت، شدفقت و تنظديم     

 .ان باشندرفتاري هيج

هاي ملال ه حاضر نشان داد که آمدوزش شدفقت باعدث     يافته

با اينكده  . شد 2نوع افزايش سرس تي سالمت مبتاليان به ديابت 

پژوهشي درباره اشرب شي آموزش شدفقت بدر سرسد تي سدالمت     

هاي حسدني و   يافت نشد  اما اين يافته از جهاتي با يافته پژوهش

در . همسددو بددود( 21)ان و سدديدج فري و همكددار( 09)همكدداران 

( 21)ها بر مبناي پژوهش سيدج فري و همكاران  تبيين اين يافته

بدا بسدياري از    2نوع توان استنبا  کرد که مبتاليان به ديابت  مي

از جملده اضدلراب و افسدردگي درگيدر      شنایتي روانهاي  ایتالل

توانند به راحتي فرد مبتال به ديابدت را از   هستند و اين موارد مي

حاظ اميد به زندگي و تالش بدراي حفدظ و ارتقداي سدالمتي در     ل

شراي  بد و ناگواري قرار دهد و نكته ديگر اينكه افراد يادنگرفتند 

 2نوعبنابراين، مبتاليان به ديابت . که نسبت به یود مهربان باشند

گيرند کده   آگاهي يادمي در آموزش شفقت ابتدا با استفاده از ذهن

د را بشناسند و بدون اينكده آنهدا را مدورد    هاي هيجاني یو تجربه

قضاوت و ارزيابي قرار دهند به آنهدا بدازیوردي مشدفقانه داشدته     

آرامدي،   نكته حائز اهميت ديگر اينكه آموزش شفقت بر تن. باشند

کند که نقش مهمي در  مي تأکيدآگاهي  آرامي، شفقت و ذهن ذهن

ي زنددگي  ها ها و تنش افزايش آرامش ذهني فرد و کاهش استرس

شدده آمدوزش    با توجه به فراينددهاي توضديی داده  . یواهد داشت

تواند از طريق حفظ و ارتقاي سدالمتي سدبب افدزايش     شفقت مي

 .شود 2نوع سرس تي سالمت در مبتاليان به ديابت 

هاي ملال ه حاضر نشان داد که آموزش شفقت باعدث   همچنين، يافته

کده ايدن يافتده بدا يافتده       شدد  2ندوع  افزايش شفقت مبتاليان به ديابدت  

همسدو  ( 22)و فراستادوتير و دورجي ( 20)هاي روحاني و هاروني  پژوهش

( 22)فراسدتادوتير و دورجدي   ها بر مبناي پژوهش  در تبيين اين يافته. بود
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 2در ديابت نوع  اشرب شي آموزش شفقت بر سرس تي سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان
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توان استنبا  کرد که شفقت يک نيروي انگيزشي و انساني مهم درباره  مي

کمدک بدراي اميددواربودن در    مهرباني، ماليمت، ارتبا  دروني مناسدب و  

هاي شدفقت   ها و تمرين آموزش. هاي زندگي است هنگام مواجهه با چالش

تواند باعث رشد و ارتقداي حدس گرمدي، پدذيرش، مراقبدت و نگدرش        مي

هاي دروني شود و هد  آموزش شفقت کمدک بده    مناسب به سوي تجربه

س گرمدي و  براي افدزايش احسدا  ( 2نوع از جمله مبتاليان به ديابت )افراد 

هاي مدایلده و تدالش بدراي     دهي عاطفي در هنگام حضور در جلسه پاس 

هداي   چدون آمدوزش شدفقت بده گدروه     . ت ميم آن به زندگي واق ي اسدت 

دهد تا ضمن داشتن  آموزش مي 2نوع پذير مانند مبتاليان به ديابت  آسيب

هداي   هاي یود بده جداي اجتنداب از احسداس     آگاهي هوشيارانه از هيجان

در نتيجه، . گونه بلذيرد آور، آنها را با نگاهي مهربانانه و شفقت ک و رنجدردنا

توان انتظار داشت کده آمدوزش    شده مي با توجه به فرايندهاي توضيی داده

داشته  2نوع ي در افزايش شفقت در مبتاليان به ديابت مؤشرشفقت نقش 

 .باشد

 هاي ملال ده حاضدر نشدان داد کده آمدوزش      عالوه بر آن، يافته

 2نوع شفقت باعث افزايش تنظيم رفتاري هيجان مبتاليان به ديابت 

با اينكه پژوهشي درباره اشرب شي آمدوزش شدفقت بدر تنظديم     . شد

رفتدداري هيجددان يافددت نشددد  امددا ايددن يافتدده از جهدداتي بددا يافتدده 

و ( 23)و همكداران  تيمدوري   ،(09)هاي حسني و همكاران  پژوهش

ها بر مبناي  در تبيين اين يافته. همسو بود( 24)رحماني و همكاران 

توان استنبا  کرد کده اصدول    مي( 23)و همكاران تيموري پژوهش 

پايه آموزش شفقت به اين موضوع اشاره دارد کده افكدار، تصداوير و    

ب ش بيروني بايد دروني شوند که در اين صدورت   رفتارهاي تسكين

دهد در  طور که به عوامل بيروني واکنش نشان مي ذهن انسان همان

از )در آموزش شفقت افراد . شود مواجهه با عوامل دروني نيز آرام مي

هداي   گيرندد کده از احسداس    يادمي( 2نوع جمله مبتاليان به ديابت 

بندابراين،  . دردناک یود اجتناب نكرده و آنهدا را سدرکوب ننمايندد   

توانند تجربه یود را بشناسند و نسبت  مي 2نوع مبتاليان به ديابت 

نكتده  . احساس شفقت داشته باشند و به یدود تسدلي دهندد   به آن 

حائز اهميت ديگر اينكه آموزش شفقت با توجه به اشتيا  و مهرباني 

با یود و درک یود به جاي قضاوت یود سبب شد تا مبتاليدان بده   

پدذيري   داراي احساس بيشتري از انسجام و مسدئوليت  2نوع ديابت 

کنند، مسائل را بلذيرند و  داشته باشند، با یود همدلي و همدردي

هاي ارزشمند و مت الي را در یدود رشدد    یود را بب شند و احساس

توانندد از طريدق بهبدود و ارتقداي      دهند کده همده ايدن مدوارد مدي     

رفتارهاي سازگارانه باعث افزايش تنظيم رفتاري هيجان در مبتاليان 

 .شوند 2نوع به ديابت 

تدوان عددم    اي اين پژوهش ميه ها و محدوديت طور یالصه از چالش به

ها و نتدايج در بلندمددت يدا دوره پيگيدري، اسدتفاده از       بررسي پايداري يافته

هدا جهدت    گيري غيرتصادفي دردسترس، دشواري انت اب نمونده  روش نمونه

و اسددتفاده از ابزارهدداي  09-شددرکت در پددژوهش بدده دليددل شدديوع کوويددد 

رين پيشدنهادهاي پژوهشدي   تد  بندابراين، از مهدم  . دهي را نام برد یودگزارش

تدوان بررسدي پايدداري     هاي اين پژوهش مي ها و محدوديت مبتني بر چالش

مددت و بلندمددت، اسدتفاده از     هداي پيگيدري کوتداه    ها و نتايج در دوره يافته

گيري کمتدر و اسدتفاده    گيري تصادفي به دليل یلاي نمونه هاي نمونه روش

از پيشنهادهاي پژوهشدي مهدم   . ردها را نام ب از مصاحبه جهت گردآوري داده

توان به ت يين اشرب شي آمدوزش شدفقت بدر سرسد تي سدالمت،       ديگر مي

پذير از جمله زندان   هاي آسيب شفقت و تنظيم رفتاري هيجان در ساير گروه

شده، مردان مبتال به سرطان ريده،   مبتال به سرطان پستان، زنان ماستكتومي

كده اشرب شدي آمدوزش شدفقت بدا سداير       مردان مبتال به ايدز و غيره و يا اين

آگداهي و   هاي آموزشي از جمله آموزش پذيرش و ت هد، آموزش ذهدن  روش

 .غيره اشاره کرد

 

 گيری نتيجه
هاي اين پژوهش حاکي از اشرب شي آمدوزش شدفقت    طورکلي يافته به

بر افزايش سرس تي سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان در مبتاليان 

هدا بدراي مت صصدان، مسدئوون و      کده ايدن يافتده    بدود  2ندوع  به ديابت 

ريزان انجمدن ديابدت و بدراي درمدانگران، مشداوران و روانشناسدان        برنامه

بنددابراين، مت صصددان، مسددئوون و  . تلويحددات کدداربردي بسددياري دارد 

هاي آموزشدي یدود    گذاري توانند در سياست ريزان انجمن ديابت مي برنامه

هداي   روش آموزش شفقت براي بهبود ويژگدي هايي براي استفاده از  برنامه

. و مرتب  با سالمت مبتاليان به ديابت طراحي و اجرا کنندد  شنایتي روان

هداي   توانندد در مدایلده   همچنين، درمانگران، مشاوران و روانشناسان مدي 

پدذير از جملده    هاي آسيب هاي گروه یود براي بهبود ويژگي شنایتي روان

هداي   وش آموزش شدفقت در کندار سداير روش   رمبتاليان به ديابت نوع از 

 .استفاده کنند مؤشرآموزشي 

 

 دقدیر و دشکر
ايددن مقالدده برگرفتدده از رسدداله دکتددري نفددر اول و بددا کددد ایددال    

IR.IAU.AHVAZ.REC.1401.082   از کميته ایال  در پژوهش دانشدگاه آزاد

 باشد که با هزينه ش صدي نفدر اول و بددون هدي      اسالمي واحد اهواز مي

دانند  وسيله، نويسندگان بر یود وزم مي بدين. حامي مالي انجام شده است

که از مسئوون انجمن ديابت شهر اهواز به دليل همكاري براي انجام ايدن  

به دليل مشارکت در ملال ده تشدكر    2نوع ملال ه و از مبتاليان به ديابت 

 .نمايند

 

 دضاد منافع
 . ار  مناف ي وجود نداردگونه ت بين نويسندگان مقاله حاضر هي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

https://ijhp.ir/article-1-623-en.html


 و همكاران بزرگي را دشتزه

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /650

 منابع

1. Crasto W, Patel V, Davies MJ, Khunti K. Prevention of 

microvascular complications of diabetes. Endocrinol Metab Clin 

North Am 2021; 53(3): 431-55. 
2. Wu Y, Zhang Q, Hu Y, Sun-Woo K, Zhang X, Zhu H, et al. Novel 

binary logistic regression model based on feature transformation of 

XGBoost for type 2 diabetes mellitus prediction in healthcare 

systems. Future Generation Computer Systems 2022; 129: 1-12. 

3. Vajdi R, Zeinali A. Relationship between lifestyle, attitude towards 

illness, and fatigue with regulation of blood glucose in patients with type 

II diabetes. J Diabetes Nurs 2022; 10(1): 1796-1807. [In Persian] 

4. Klaprat N, Benjamin C, Brandt J, Gregoire N, Merrill K, Mackay D, 

et al. Restructuring clinical trials in type 1 diabetes and exercise in 

the context of adult patient-oriented research: An intervention 

codevelopment protocol. Can J Diabetes 2020; 44(8): 734-9. 

5. Ezazi Bojnourdi E, Ghadampour S, Moradi Shakib A, Ghazbanzadeh R. 

Predicting Corona anxiety based on cognitive emotion regulation 

strategies, health hardiness and death anxiety in diabetic patients. Iranian 

Journal of Psychiatric Nursing 2020; 8(2): 34-44. [In Persian] 

6. Yavuz B, Dilmac B. The relationship between psychological hardiness 

and mindfulness in university students: The role of spiritual well-being. 

Spiritual Psychology and Counseling 2020; 5: 257-71. 

7. Gebhardt WA, Vander Doef M, Paul LB. The revised health 

hardiness inventory (RHHI-24): Psychometric properties and 

relationship with self-reported health and health behavior in two 

Dutch samples. Health Educ Res 2001; 16(5): 579-92. 

8. Dymecka J, Bidzan-Bluma I, Bidzan M, Borucka-Kotwica A, 

Atroszko P, Bidzan M. Validity and reliability of the Polish 

adaptation of the health-related hardiness scale – the first 

confirmatory factor analysis results for a commonly used scale. 

Health Psychol Rep 2020; 8(3): 248-62. 

9. Morgan TL, Semenchuk BN, Ceccarelli L, Kullman SM, Neilson CJ, 

Scott D, et al. Self-compassion, adaptive reactions and health behaviours 

among adults with prediabetes and type 1, type 2 and gestational 

diabetes: A scoping review. Can J Diabetes 2020; 44(6): 555-65. 

10. Gobin KC, McComb SE, Mills JS. Testing a self-compassion 

micro-intervention before appearance-based social media use: 

Implications for body image. Body Image 2022; 40: 200-6. 

11. Jones KM, Brown L, Houston EE, Bryant C. The role of self-

compassion in the relationship between hot flushes and night sweats 

and anxiety. Maturitas 2021; 144: 81-6. 

12. Fresnics AA, Wang SB, Borders A. The unique associations 

between self-compassion and eating disorder psychopathology and 

the mediating role of rumination. Psychiatry Res 2019; 274: 91-7. 

13. Coccaro EF, Lazarus S, Joseph J, Wyne K, Drossos T, Phillipson L, 

et al. Emotional regulation and diabetes distress in adults with type 

1 and type 2 diabetes. Diabetes Care 2021; 44(1): 20-5. 

14. Kraaij V, Garnefski N. The behavioral emotion regulation 

questionnaire: Development, psychometric properties and 

relationships with emotional problems and the cognitive emotion 

regulation questionnaire. Pers Individ Dif 2019; 137: 56-61. 

15. Krieger T, Reber F, Von Glutz B, Urech A, Moser CT, Schulz A, et al. An 

internet-based compassion-focused intervention for increased self-

criticism: A randomized controlled trial. Behav Ther 2019; 50(2): 430-45. 

16. Lathren C, Sheffield-Abdullah K, Sloane PD, Bluth K, Hickey 

JVTS, Wretman CJ, et al. Certified nursing assistants’ experiences 

with self-compassion training in the nursing home setting. Geriatr 

Nurs 2021; 42(6): 1341-8. 

17. Franco PL, Christie LM. Effectiveness of a one day self-compassion 

training for pediatric nurses’ resilience. J Pediatr Nurs 2021; 61: 109-14. 

18. Rayner G, Beaumont E, McAndrew S, Irons C. Exploring the 

impact of a compassion-focused therapy training course on 

healthcare educators. Health Educ J 2021; 80(6): 712-23. 

19. Hasani F, Rezazadeh M, Ghanbaripanah A, Khoshkabar A. The 

effectiveness of compassion-focused therapy on sexual satisfaction, 

emotional regulation, and resilience in nurses with burnt marriage 

syndrome. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 

2021; 7(3): 52-64. [In Persian] 

20. Seyyedjafari J, Borjali A, Sherafati S, Panahi M, Dehnashi T, 

Oboodyat S. The effectiveness of compassion - focused therapy on 

resilience and life expectancy in type diabetes mellitus 2. Journal of 

Psychological Sciences 2020; 19(92): 945-55. [In Persian] 

21. Rouhani A, Harouni Y. Investigate the effectiveness of group therapy 

based on compassion-focused therapy, on increasing self-compassion in 

male patients diagnosed with multiple sclerosis in Isfahan. Journal of 

Analytical-Cognitive Psychology 2019; 10(39): 51-62. [In Persian] 

22. Frostadottir AD, Dorjee D. Effects of mindfulness based cognitive 

therapy (MBCT) and compassion focused therapy (CFT) on 

symptom change, mindfulness, self-compassion, and rumination in 

clients with depression, anxiety, and stress. Front Psychol 2019; 

10(1099): 1-11. 

23. Teymori Z, Mojtabaei M, Rezazadeh SMR. Comparison of the 

effectiveness of emotionally focused couple therapy and self-

compassion-based therapy on emotion regulation in women affected 

by infidelity. J Guil Uni Med Sci 2021; 30(2): 130-43. [In Persian] 

24. Rahmani S, Rahmati A, Kazemi Rzaei A, Pishgahi B. The effectiveness 

of self-compassion therapy on cognitive emotion regulation strategies 

and anxiety sensitivity in female nurses. Iranian Journal of Psychiatric 

Nursing 2020; 8(4): 99-110. [In Persian] 

25. Ahmadi Z, Bazzazian S, Tajeri B, Rajab A. Comparing the 

effectiveness of laughter therapy and solution-based therapy on 

hopefulness, meaningfulness, self-compassion, and hyperglycemia 

reduction among elderly patients with type II diabetes. Community 

Health 2021; 8(2): 205-20. [In Persian] 

26. Dasht Bozorgi Z, Shamshirgaran M. Effectiveness of positive 

training on social competence and health hardiness in nurses. 

Positive Psychology Research 2018; 4(2): 13-24. [In Persian] 

27. Neff KD. The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent 

measure of self-compassion. Mindfulness 2016; 7(1): 264-74. 

28. Mohammadali S, Manavipour D, Sedaghatifard M. 

Investigating the psychometric characteristics (validity and 

reliability) of the self-compassion scale: Finding empirical 

evidence for using the total score and defining the concept of 

self-compassion. Quarterly of Applied Psychology 2020; 

14(2): 29-50. [In Persian] 

29. Mosleh SGh, Badri Gargari R, Nemati Sh. Psychometric properties 

of behavioral emotion regulation questionnaire in sample of 

adolescent students in Urmia city. Biannual Journal of Clinical 

Psychology & Personality 2020; 18(1): 163-75. [In Persian] 

30. Kazemi A, Ahadi H, Nejat H. Effectiveness of compassion focused 

therapy on loneliness, self-care behaviors and blood sugar in 

diabetes patients. Iranian Journal of Rehabilitation Research in 

Nursing 2020; 6(3): 42-9. [In Persian] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               7 / 8

https://ijhp.ir/article-1-623-en.html


 2در ديابت نوع  اشرب شي آموزش شفقت بر سرس تي سالمت، شفقت و تنظيم رفتاري هيجان

 659/فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت  ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

Original 

The Effectiveness of Compassion Training on Health Hardiness, Compassion and 

Behavioral Emotion Regulation 
 

Azadeh Edalat1, Zahra DashtBozorgi2*, Marzieh Talebzadeh Shoshtari3 

 
1. hP.D.  Student, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 

2. *Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran, zahradb2000@yahoo.com 

3. Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 

 
Abstract 
Background: Patients with diabetes face many problems, especially in the field of health. Therefore, the aim of this 

study was determine the effectiveness of compassion training on health hardiness, compassion and behavioral 

emotion regulation. 

Methods: This study was semi-experimental , havinga pretest-posttest design with a control group. The research 

population was patients with Type 2 Diabetes, who were members of Ahwaz Diabetes Association in the winter 

season of 2021 year. Fifty participants were selected by available sampling method and randomly replaced into two 

equal groups. The experimental group underwent eight 90-minutesessions of compassion training and the control 

group remained on the waiting list for training. Data were collected with the revised health hardiness inventory, 

compassion scale and behavioral emotion regulation questionnaire and analyzed with tests of chi-square, 

independent-t and multivariate analysis of covariance. 

Results: The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in 

terms of all three variables of health hardiness, compassion and behavioral emotion regulation. In other words, 

compassion training increased health hardiness, compassion and behavioral emotion regulation in patients with Type 

2 Diabetes. 

Conclusion: Regarded to the findings of this study, professionals and therapists can use the compassion training 

method along with other effective training methods to improve psychological characteristics. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus, Emotional Regulation, Self-Compassion 
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