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Abstract
Aim and Background: Improving the quality of life and controlling blood glucose in patients with diabetes is
one of the most important goals of interventions and health promotion programs in these patients. Therefore; The
aim of this study was to develop a structural model of quality of life in patients with type 2 diabetes based on
psychological hardiness and health literacy mediated by self-management behaviors and social support.
Methods and Materials: The research method is analytical and structural equations. The statistical population
of this study includes all patients with type 2 diabetes referred to diabetes clinics in abadan in 1398. Random
sampling method was used to select the sample. 254 patients with diabetes were selected based on inclusion and
exclusion criteria. Research instruments psychological hardiness questionnaire (Kobasa, 1984), health literacy
questionnaire (Montazeri, 2014), tobert and glasgow self-management behaviors questionnaire (1994) and
quality of life questionnaire (Bruges, 2004) and wax social support questionnaire )1986).
Findings: Findings showed that health beliefs have a direct and significant effect on the health outcomes of
patients with type 2 diabetes (P≤0.001) and self-efficacy has direct and indirect effects on health outcomes
(mediated by self-management behaviors) (P≤0.001). Health literacy had no direct and significant effect on the
quality of life of patients with type 2 diabetes ( p≥0.001). Psychological hardiness has direct and indirect effects
on health outcomes (mediated by self-management behaviors) (P≤0.001) and the effect of social support on
health outcomes was not significant (P≥0.001).
Conclusions: Considering the role of psychological hardiness and health literacy and persistence on health
outcomes in patients with type 2 diabetes, it is recommended to use these variables in quality of life and self-care
programs of this group of these patients.
Keywords: Psychological Hardiness, Health Literacy, Self-Management Behaviors, Social Support, Health
Beliefs.
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مدل ساختاری کیفیت زندگی در بیماران دیابت نوع دو بر اساس سرسختی روانشناختی و سواد
سالمت با میانجیگری رفتارهای خودمدیریتی و حمایت اجتماعی
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زمینه و هدف :ارتقا کیفیت زندگی و کنترل گلوکز خون در بیماران مبتال به دیابت یکی از مهمترین اهداف مداخالت و برنامههای ارتقا سالالمتی ایالن
بیماران میباشد؛ بنابراین؛ هدف از این پژوهش تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی در بیماران دیابت نوع دو بر اساس سرسالتتی روانشالناختی و سالواد
سالمت با میانجیگری رفتارهای خودمدیریتی و حمایت اجتماعی میباشد.
مواد و روشها :روش پژوهش تحلیلی و از نوع معادالت ساختاری است .جامعه آماری این پژوهش شالام کلیاله بیمالاران مبالتال باله دیابالت نالوع دو
مراجعهکننده به کلینیکهای دیابت شهرستان آبادان در سال  1331میباشد .روش نمونهگیری تصادفی ساده بود 254 .بیمار مبتال به دیابالت بالر اسالاس
معیارهای ورود و خروج انتتاب شدند .ابزارهای پژوهش پرسشنامه سرستتی روانشناختی (کوباسا ،)1314 ،پرسشنامه سواد سالالمت (منترالری،)2114 ،
پرسشنامه رفتارهای خودمدیریتی (توبرت و گالسکو ،)1334 ،پرسشنامه کیفیت زندگی (بروگس ،)2114 ،پرسشنامه حمایالت اجتمالاعی (وکالس،)1311 ،
میباشد.
یافتهها :نتایج تحلی مدل اندازه گیری نشان می دهد که ساختار عاملی مقیاس های پژوهش مورد تایید می باشد و نتایج آزمون مدل ساحتاری نشالان
می دهد که شاخص های برازش در وضعیت مطلوبی قرار دارد .سواد سالمت بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع دو اثر مستقیم و غیر مستقیم
(با میانجیگری رفتارهای خودمدیریتی) دارد ( .)P≤1/111سرستتی روانشناختی بر کیفیت زنالدگی اثالرات مسالتقیم و غیالر مسالتقیمی (بالا میالانجیگری
رفتارهای خودمدیریتی) دارد (.)P≤1/111
نتیجهگیری :با توجه به نقش سواد سالمت و سرستتی روانشناختی بر پیامدهای سالمت در بیماران مبتال به دیابت نوع دو پیشنهاد مالیگالردد از ایالن
متغیرها در برنامههای ارتقا کیفیت زندگی و خودمراقبتی این گروه از بیماران استفاده گردد.
واژههای کلیدی :سرستتی روانشناختی ،سواد سالمت ،رفتارهای خودمدیریتی ،حمایت اجتماعی
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بیماری مزمن به انواعی از بیماری اشاره دارند که بالا بالتکلیفالی
ادامه مالییابنالد و از بیشالتر آنهالا نمالیتالوان بالا واکسیناسالیون
پیشالالگیری کالالرد و درمالالان قطعالالی و مشتصالالی ندارنالالد ،نالالین
بیماریهایی طوالنیمدتی منجر به درد مداوم و پیشالرونده ،رنالج
از بیماری و کاهش کیفیت زندگی میشوند .اگر ه بیماریهالای
مزمن بهاحتمالزیاد نتیجه تعام پیچیده اثرات عوامال ننتیکالی،
رفتاری و محیطی اسالت ،شالواهد نشالان داده اسالت کاله اثالرات
رفتاری و محیطی در ایجاد و تداوم بیمالاریهالای مالزمن نقالش
مهم تری دارند ( .)1یکی از بیمالاریهالای مالزمن دیابالت اسالت.
دیابت شایعترین بیماری متابولیک در جهان محسوب میشالود و
عالئم واضح آن افزایش مزمن قند خالون ،اخالتالالت متابولیالک
کربوهیدراتها ،ربی و پروتئین است و درنتیجاله اختالالتالی در
ترشح و عملکرد انسولین به وجود میآید .دیابت از سوی سازمان
جهانی بهداشت ،همهگیری نهفته لقب گرفته است .طبق گزارش
فدراسیون دیابت ،در سال  2114شیوع دیابت در افالراد بالاالتر از
 11سال در جهان  %3برآورد شالده اسالت .در سالال 422 ،2114
میلیون نفر از افراد بالغ جهان ،مبتال باله دیابالت بالودهانالد و ایالن
میزان در سال  2141به  142میلیون نفر خواهد رسید (.)2
نتایج تحقیقات بین سالهای  1331تا  2115نشالان داد کاله
میزان استاندارد مرگومیر ناشی از دیابت (در هالر  111111نفالر)
در مالالردان از  2/33 :UI %35( 3/41تالالا  )4/33تالالا %35( 2/22
 5/51 :UIتالالا  )11/21و در زنالالان از  3/23 :UI %35( 4/11تالالا
 )1/21تا  2/54 :UI %35( 11/31تا  )14/23بالود .ایالن تفالاوت
استانی زنان بسیار باالتر بود و در سال  5/13 ،1331برابر (1/41
در مقاب  )1/14و در سال  54/4 ،2115برابر بالود ( 13/34برابالر
 .)3934میزان مرگومیر دیابت با شهرنشینی افزایش یافت ،اما با
افزایش سالهای تحصی در مدرسه بهعنوان اصلیترین عوامال
اقتصادی  -اجتماعی کاهش یافته است (.)3
شیوع دیابت در سالهای اخیر ،به دلی افزایش شهرنشالینی
و مدرن شدن زندگی که منجر به تغییر انرنی مصرفی و سالبک
زندگی شده است افزایش معنیداری پیدا کرده است (.)1
جدیتالرین عالوار دیابالت عبالارتانالد از آسالیب شالبکیه،
نابینایی ،نوروپاتی محیطی ،درد در پاها ،سالکته مغالزی و قلبالی،
بیماری عروق محیطی ،بیماری عروق خونی ،قطع انالدامهالا (.)4
دیابت باعث آترواسکلروزیس میشود و باعالث افالزایش بیمالاری
قلبی و سکته میشود .افراد دیابتی  2تا  4برابالر بیشالتر از افالراد
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عادی مبتال به بیماری قلبی و عروقی میشوند .رتینوپاتی در اثالر
آسیب تجمعی طوالنی مدت به عروق خونی ظریف شبکیه ایجاد
می شود و خطر بیماریهای شمی در افراد مبتال به دیابالت 25
برابر افراد غیردیابتی است ( )5و خطالر بیمالاریهالای کلیالوی در
افراد دیابتی  12برابر بیشتر اسالت .نوروپالاتی دیالابتی باعالث وارد
آمدن آسیب به اعصاب میشود و عالئم شایع آن گزگالز کالردن،
درد ،بیحسی ،احساس ضعف در پاها و دسالتهالا و گاهالا قطالع
اندامهای انتهایی به علت زخمهای شدید میباشد (.)1
دیابت میتواند تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی بهعبارتدیگالر
رفاه اجتماعی و روانشناختی و سالمت جسمانی داشالته باشالد .در
بیماریهای مزمن کیفیت زندگی به طور فزاینالدهایالی بالهعنالوان
مهمترین پیامد سالمتی شناخته شده است و نشاندهنالده هالدف
نهایی تمام مداخالت بهداشتی است ( .)2کیفیت زندگی عبالارت
است از درک فرد از وضعیت زندگی خالود بالا توجاله باله اهالداف،
انترارات ،استانداردها و عالیقالش در زمیناله فرهنال و سیسالتم
ارزشی که در آن زندگی مینماید که شام نگرش فرد نسبت به
سالالالمت فیزیکالالی ،وضالالعیت روحالالی روانالالی و سالالطح اسالالتقالل،
ارتباطات اجتماعی ،وابستگیهای شتصالی و تعامال بالا شالرایط
محیط می باشد ( .)1اکثر بیماری های مزمن پتانسی بدتر نمودن
سالمت عمومی بیماران را با محدود کردن ظرفیالت فالرد بالرای
زندگی خوب ،محدود کردن موقعیت عملکردی ،تأثیر بر کیفیالت
زندگی و افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی دارند (.)1
ارزیابی کیفیت زندگی و کنترل گلوکز خون افالراد مبالتال باله
دیابت یکی از عناصر مهم مراقبت است .استراتژیهالای درمالانی
باید بیماران را قادر سازد که به کنترل قند خالون مناسالب دسالت
یابنالالد ،درحالالالیکالاله مجالالاز باشالالند سالالبک زنالالدگی مسالالتق و
انعطافپذیری داشته باشند .کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی باله
تأثیر بیماری یا درمان آن بیماری بر عملکرد فیزیکالی ،روانالی و
اجتماعی فرد اشاره دارد ( .)3کیفیت زندگی در بیماران مالزمن در
 21سال گذشته بهطور وسیعی موردبررسی قرار گرفته است و پی
بردهاند که مالرگومیالر را در نالدین بیمالاری مالزمن مالیتوانالد
پیشبینی کند ( .)11یکی از اهداف ارتقاء سالمتی افراد ،افزایش
کیفیت زندگی و افزایش سالهای سالمت بالرای افالراد سالالم و
افراد دارای بیماری مزمن میدانالد .ارتقالاء کیفیالت زنالدگی یالک
هدف درمانی در مراقبت در افراد مبتال به دیابت است.
یکی دیگر از مهمترین عوام مؤثر بر سالمت افراد مبتال به
دیابت ،رفتارهای خود مدیریتی است .مدیریت مؤثر دیابت تیپ 2
یک تالش ندجانبه است که یک سبک زندگی اصالال شالده و
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روش پژوهش تحلیلی و از نوع معادالت ساختاری اسالت جامعاله
آماری ما تمام افراد مبتال باله دیابالت تیالپ  2سالاکن شهرسالتان
آبادان در سال  1331است که جهالت درمالان باله کلینیالکهالا و
مراکز درمانی شهرستان آبادان مراجعه میکننالد .پالس از اجالرای
هماهنگیهای الزم جهالت اجالرای پالژوهش و پالس از انتتالاب
نمونه و توضیح هالدف پالژوهش ،بالهمنرالور رعایالت مالحرالات
اخالقی ،تمامی شالرکتکننالدگان بالرای شالرکت در پالژوهش از
اختیار کام برخوردار بودند و باله آنهالا اطمینالان داده شالد کاله
اطالعات جمعآوریشده بهصورت گروهی تحلی میشالود ،پالس
از تکمی فرم رضایت آگاهانه ،از شرکتکننالدگان خواسالته شالد
پرسشنامه را بهصورت انفرادی پاسخ دهند .نمونه آماری مالا 254
نفر از افراد (زنان و مردان) مبتال به دیابت تیپ  2بین سن  31تا

22
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مالالداخالت دارویالالی مناسالالب را ادغالالام مالالیکنالالد .برنامالالههالالای
خودمدیریتی دیابت در پیشگیری از عوار حاد و کاهش خطالر
عوار درازمدت ضروری است .خودمدیریتی اغلب شام تغییالر
سبک زندگی ازجمله مدیریت گلوکز ،رنیم غذایی ،فعالیالتهالای
فیزیکی ،مدیریت استرس و تبعیت دارویالی و مراقبالت از پاهالا و
پایش دورهایی سالمت (قند خون) است (.)11
رفتارهای خودمدیریتی دیابالت فعالیالتهالای خودآگاهاناله و
تالشهای مقابله ای افراد برای کنتالرل گلالوکز اسالت .مالدیریت
روزانه دیابت بار سنگینی بر امور روزانه و روابط فرد مالیگالذارد،
درک گونگی تأثیر عوام روانشناختی بر کنترل گلوکز خالون و
کیفیت زندگی بیماران دیابت ،ضروری میباشد (.)12
یکی دیگر از عوامال مالرتبط بالا سالالمت بیمالاران دیالابتی،
سرستتی روانشناختی است .سرستتی روانشناختی منبع مقاومت
در مقابله با رویدادهای تنشزا عمال مالیکنالد .افالراد سرسالتت
کنترل بیشالتری بالر رویالدادها دارنالد و مشالکالت را بهتالر حال
میکنند و در ح مشکالت بر نقش خود بیش از دیگران تأکیالد
میکنند و خود را قربانی تقدیر نمالیداننالد ،بلکاله تغییالر را جنباله
طبیعی زندگی میدانند .سرستتی در حفظ و افزایش سالالمت و
کیفیت زندگی مؤثر اسالت و سرسالتتی روانشالناختی بالا کیفیالت
زندگی ارتباط مثبت و معنیداری دارد (.)13
از دیگر عوام ارتقاءدهنده سالمت در بیمالاریهالای مالزمن
نریر دیابت ،حمایت اجتماعی اسالت .حمایالت اجتمالاعی ممکالن
است سپری در برابر استرسی که افراد در زندگی روزمره تجرباله
میکنند ،ایجالاد کنالد کاله ایالن خالود از آنهالا در برابالر بیمالاری
محافرت میکند .حمایت اجتماعی با محافرت از افراد در برابالر
آثار منفی استرس زیاد ،به سالمتی بیشتر میانجامالد و باله فالرد
کمک میکند تا آثالار منفالی موقعیالتهالای بالالقوه اسالترسزا را
مستقیما حذف کند یا دستکم آنها را کالاهش دهالد .از طرفالی
روابط اجتماعی افراد بر نگرشها و رفتارهای مرتبط بالا سالالمت
آنها تأثیر میگذارد و افرادی که ارتباطالات اجتمالاعی بیشالتری
دارنالالد بیشالالتر بالاله رفتارهالالای ارتقاءدهنالالده سالالالمت و کمتالالر بالاله
رفتارهای غیربهداشتی میپردازنالد و بیشالتر احتمالال دارد کاله از
خدمات مراقبت بهداشتی استفاده کنند و از دستورالعم پزشالکی
تبعیت کنند .حمایت اجتماعی در مواقع استرس به افالراد کمالک
مالیکنالالد و صالالرفنرالالر از سالطو اسالالترس بالاله سالالالمت مثبالالت
میانجامد .افراد با حمایت اجتماعی باال نسالبت باله کسالانی کاله
حمایت اجتماعی پایینی دارند ،با دیالد مثبتالی باله موقعیالتهالای
دشوار می نگرند و مطمئناند که در مواقالع نیالاز ،دیگالران بالرای
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کمک به آنها حضور خواهند داشت و درنتیجه رویدادهای بالقوه
استرسزا را کمتر استرسزا تصور میکنند.
یکی از این متغیرهای مرتبط بالا سالالمت بیمالاران دیالابتی،
سواد سالالمتی اسالت .سالواد سالالمت :مهالارتهالای شالناختی و
اجتماعی که شام انگیزش و توانایی افراد جهالت دسالتیابی باله
ادراک و کاربرد اطالعات به سبکی است که سالمتی را حفالظ و
ارتقاء دهند .سواد سالمتی پایین یکی از عوام مهالم پیامالدهای
نامطلوب سالمتی در بیماریهای مالزمن اسالت .سالواد سالالمت
نه تنها ارتباط مستقیمی با فعالیتهای خالودمراقبتی دیابالت دارد،
بلکالاله بالالهطالالور غیرمسالالتقیم بالالا تعیالالینکننالالدههالالای ارادی ماننالالد
خودمراقبتی مانند خودکارآمدی مرتبط است (.)14
با توجه به آمار بالاالی ابالتال باله دیابالت در ایالران و درنرالر
گرفتن اهمیت سواد سالمت ،سرستتی روانشناختی و رفتارهالای
خودمدیریتی و حمایت اجتماعی و نقش هر یک از ایالن متغیرهالا
در کیفیت زنالدگی بیمالاران مالزمن ،مالا را بالر آن داشالت تالا باله
پژوهشالالی در ایالالن زمینالاله بپالالردازیم .ازآنجالالاییکالاله پژوهشالالی در
خصوص ارتباط این متغیرها بهصورت همزمالان صالورت نگرفتاله
است ،خالء پژوهشی در این زمینه احسالاس مالیشالود؛ بنالابراین
مساله پژوهش حاضر بررسی این سؤال است که آیا مدل تبیالین
کیفیت زندگی در بیماران مبالتال باله دیابالت نالوع دو بالر اسالاس
سرستتی روانشناختی سالمتی و سواد سالالمت بالا میالانجیگری
رفتارهای خودمدیریتی و حمایالت اجتمالاعی از بالرازش مطلالوبی
برخوردار است؟
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 15سال که دارای تحصیالت سوم راهنمایی و بالاالتر هسالتند و
یک سال از تشتیص بیماری آنها گذشته است و جهت درمالان
باله مراکالالز درمالالانی و کلینیالالکهالای شهرسالالتان آبالالادان مراجعالاله
می نمایند .به عنوان نمونه انتتاب شدند ،حجم نمونه متناسب بالا
الگوی معادالت ساختاری این است که به ازای هر متغیر بین 21
تا  41نمونه انتتاب شود .معیار خروج از گروه شام ایالن مالوارد
است افرادی که دارو مصرف نمیکننالد ،افالراد بالاالی  15سالال
هستند ،افرادی که سوءمصرف الک و مواد متدر دارند و بیماران
مبتال به افسالردگی و بیمالاران سالایکوتیک را شالام مالیشالود.
پرسشنامهها بعد از جمعآوری ،موردبررسی قالرار گرفالت ،از 321
پرسشنامه که توزیع شده بود ،از این تعداد 254 ،عدد بالهصالورت
کام پرشده بود و اطالعات سایر پرسشنامههالای نالاقص حالذف
شدند.
پرسشنامه کیفید زندگی میراران مبتت مه دیامدد

)))Hardiness Scale – SF (Short Form
فالالرم کوتالالاه مقیالالاس سرسالالتتی روانشالالناختی توسالالط کوباسالالا و
همکارانش در سال  1314ساخته شده است .ایالن مقیالاس یالک
پرسشنامه  21سؤالی است که همانند فرم بلند  51سؤالی شالام
خرده آزمونهای تعهد ،کنترل و مبارزهطلبی اسالت .ایالن آزمالون
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ایران)HELIA( :
فرم ایرانی این پرسشنامه توسط منترری و همکالاران در سالال
( )2114تدوین شده است ،دارای  33گویاله اسالت و پالنج مؤلفاله
سواد سالمتی را اندازه میگیرد که شام مؤلفههالای دسترسالی،
مهارت خواندن ،فهم ،ارزیابی ،تصمیمگیری و کالاربرد اطالعالات
است .آلفای کرونباخ محاسبه شده در مطالعه ایزدی و همکالاران
( )1335برای  5مؤلفهها  1/23تا  1/31اسالت و آلفالای کرونبالاخ
ک پرسشنامه  1/32است .پرسشالنامه همسالانی درونالی بالاالیی
دارد و در مطالعه قنبری و منترری آلفای کرونباخ  1/22تا 1/13
محاسبه شده است.
فددرم کوتدداه مقیدداس سرسدد تی روانشددناختی
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()DQOL
این پرسشنامه در سال  2114توسط توماس ایی بروگس به زبان
انگلیسالی تالالدوین شالد .ایالالن ابالزار  15سالالؤال دارد و  3حیطالاله را
میسنجد .هر سؤال شام  5درجه است ،هر ه نمره کسبشالده
باالتر باشد ،نشاندهنده کیفیت پایینتر میباشالد .طبالق مطالعاله
نصیحت کن و همکاران ( )1331قابلیت اعتماد ک پرسشنامه با
استفاده از آلفای کرونباخ  1/22میباشد و از قابلیت اعتماد خوبی
برخوردار است .قابلیت اعتماد نتایج آن بهوسیله آزمون بالازآزمون
 1/22است و پایایی زیر مقیاسهای آن به ترتیب  1/15 ،1/35و
 1/15گزارش شده است.
پرسشنامه سنجش خودمدیریتی ()SDSCA
این پرسشنامه با هالدف ارزیالابی میالزان پایبنالدی باله رفتارهالای
خودمدیریتی در بیمالاران دیالابتی نالوع  2در سالال  1334توسالط
کالسگو و تابرت طراحی شده است و دارای  12گویه است ،کاله
میزان پایبندی را در  5حیطه رنیالم غالذایی ،پالایش قنالد خالون،
مراقبت از پاها و فعالیت بدنی و مصرف منرم داروها را در  2روز
اخیر می سالنجد .آلفالای کرونبالاخ کال آن  1/12اسالت .ضالریب
همسانی درونی آن از  1/24تا  1/12است .در مطالعه سالورانی و
همکاران ( )1331آلفای کرونباخ ک پرسشالنامه  1/23محاسالبه
گردید و آلفای کرونباخ بالرای حیطالههالای رنیالم غالذایی ،1/24
فعالیت بدنی  ،1/13پایش قند خون  ،1/23مصرف منرم داروهالا
 ،1/13مراقبت از پاها  1/22محاسبه شده است.
مقیاس ارزیامی حراید اجترا ی ()1
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مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی توسط آلن وکس ،درین
استوارت در سال  1311بهمنرالور سالنجش ارزیالابی شتصالی از
حمایت اجتماعی تهیه شده اسالت .ایالن مقیالاس بالا  23عبالارت
براساس این اندیشه شک گرفته که حمایت اجتماعی در صورتی
حمایت به شمار میرود که فرد به وجود آن اعتقاد داشالته باشالد.
این ارزیابی شتصی با سالمت روانی نیالز ارتبالاط دارد .مقیالاس
ارزیابی حمایت اجتماعی نرر فرد در مورد میزان محبت ،عالقه و
احترام مردم و اینکه تا ه حدی با خالانواده ،دوسالتان و دیگالران
رابطه صمیمانه دارد را موردبررسی قرار میدهد .قابلیالت اعتمالاد
این آزمون در انسجام درونی مقیاس ارزیالابی حمایالت اجتمالاعی
بسیار خوب با ضرایب آلفای بالین  1/11تالا  1/31گالزارش شالده
است .قابلیت اعتماد مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی بارها مالورد
ارزیابی قرار گرفته است که منجر به بدست آمالدن نتالایج بسالیار
خوب قابلیت اعتماد سازه ،قابلیت اعتماد پیشبالین و گالروههالای
شناخته شده ،شده است .ایالن مقیالاس مطالابق پالیشبینالیهالای
انجامشده همبستگی قاب مالحرهای با انواع مقیاسهای حمایت
اجتماعی و سالمت روان دارد ،ازجملاله آزمالونهالای رضالایت از
فضاهای شبکه ای ،حمایت ادراکشده ،محیط خانواده ،افسردگی،
عواطف مثبت ،عواطف منفی ،احساس تنهایی ،رضایت از زندگی،
 SCL -31و شادکامی.
پرسشنامه سنجش سدتمد مگگادا ن شدهری
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دارای روایی مناسبی میباشد .قابلیت اعتماد زیر مقیاسهای این
آزمون در مطالعه مک نیال و همکالاران ( 1/11 )1311تالا 1/21
برآورد می شالود .ضالرایب آلفالای کرونبالاخ کال مقیالاس کاله در
پژوهش شریفی ( 1/21 )1312همچنین ضریب همبستگی بین
روش آماری :برای تجزیهوتحلی دادههالا از مالدل معالادالت
ساختاری استفاده شده اسالت و بالرای تجزیاله تحلیال دادههالای
پژوهش از نرمافزار  AMOSو  SPSSنسته  22استفاده شالده
است.
یافتهها
در پژوهش حاضر که به دنبال تعیالین نقالش واسالطهای حمایالت
اجتماعی و رفتارهای خودمالدیریتی در رابطالهی بالین سرسالتتی
روانشناختی و سواد سالمت بالا متغیالر کیفیالت زنالدگی بیمالاران
دیابتی بود تعداد  254نفر موردبررسی قالرار گرفتنالد کاله از نرالر
جنسیت اغلب آزمودنیها یعنی  51/2درصد ( 143نفر) آنها مرد

جدو  .1شاخصهای گرایش مرکگی و پراکندگی و هرچنین هرباتگی متغیرهای پژوهش
متغیر
کیفیت زندگی
رفتارهای خودمدیریتی
حمایت اجتماعی

M

SD

45/115
43/512
13/131

12/213
25/342
21/141

1
1
**1/112
**1/314

**1/132

1

سرستتی

53/322

21/113

**1/135

**1/112

**1/314

1

سواد سالمت

112/432

35/322

**1/121

**1/241

**1/341

**1/153

1

مفروضهی عدم هم خطی از آمالارههالای عامال تالورم واریالانس
( )VIFو شاخص تحم استفاده شالد کاله بالا توجاله باله اینکاله
هیچیک از مقادیر مربوط باله شالاخص تحمال کمتالر از  1/11و
هیچیک از مقادیر مربوط به عام تالورم واریالانس بیشالتر از 11
نمیباشد ،بر ایالن اسالاس مالیتالوان نسالبت باله مفروضاله عالدم
همتطی نیز اطمینان حاص کرد.
همانطورکه مندرجات جدول  1نشان میدهد کیفیت زندگی با
رفتارهای خودمالدیریتی ،حمایالت اجتمالاعی ،سرسالتتی و سالواد
سالمت دارای رابطهی معنیداری هستند که میزان این رابطهها
به ترتیب برابر با  1/12 ،1/13 ،1/31 ،1/11مالیباشالد کاله ایالن
روابط در سطح  1/11معنالیدار مالیباشالند .همچنالین مالیتالوان
مشاهده کرد که رفتارهالای خودمالدیریتی بالا سرسالتتی و سالواد
سالمت دارای رابطهی معنیداری هستند که میزان این رابطهها
به ترتیب برابر با  1/24 ،1/11میباشد که این روابالط در سالطح
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پیش از تحلی دادههالا مفروضالههالای نرمالال بالودن و عالدم
همتطی در متغیرهای پژوهش موردبررسی قرار گرفت که نتایج
آن در ادامه بیان میشود .شاخصهای کجی و کشالیدگی بالرای
بررسی مفروضهی نرمال بودن توزیع متغیرهای کیفیالت زنالدگی
( ،)Sk =1/143 ،Ku=-1/311رفتارهالالالالالای خودمالالالالالدیریتی
( ،)Sk =1/332 ،Ku=-1/313حمایالالالالالالالالت اجتمالالالالالالالالاعی
( ،)Sk =-1/112 ،Ku=-1/141سرسالالالالتتی روانشالالالالناختی
( )Sk =1/131 ،Ku=-1/532و سالالالالالالالالالواد سالالالالالالالالالالمت
( )Sk =-1/312 ،Ku=-1/111موردبررسی قرار گرفت .الو و
بنتلر ( )1335نقطه برش  ± 3را بالرای مقالدار الولگی مناسالب
می دانند .برای شاخص کشیدگی نیز بهطورکلی مقالادیر بالیش از
 ± 11در پژوهشهای ندمتغیری مشک آفرین اسالت (کالیالن،
 .)2111مقادیر بدست آمده بالرای الولگی و کشالیدگی متغیرهالا
حاکی از تحقق پالیشفالر نرمالال بالودن دارد .بالرای بررسالی

2

3

4

5
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و  41/3درصد ( 115نفر) مالرد بودنالد .از نرالر تحصالیالت 21/3
درصد ( 22نفر) آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد 25/2 ،درصد
( 14نفر) زیر دیپلم 24/1 ،درصالد ( 11نفالر) دیالپلم و کالاردانی و
 22/4درصد ( 52نفر) کارشناسی بودند .از نرر سنی  51/3درصد
( 141نفالالر) آنهالالا دارای  41تالالا  51سالالال سالالن25/2 ،
درصد( 14نفر) آنها دارای  31تا  41سالال سالن و  11/5درصالد
( 42نفر) آنها دارای بیش از  51سال سن بودند .از نرر وضعیت
شغلی  31/3درصد ( 11نفر) آنها کارمند 22/1 ،درصد ( 21نفالر)
آنها دارای شغ آزاد 22/4 ،درصد ( 52نفر) آنهالا بازنشسالته و
 11/1درصد ( 41نفر) آنها خانالهدار بودنالد .از نرالر مالدت ابالتال
 43/2درصالالد ( 111نفالالر) آنهالالا دارای  5تالالا  11سالالال سالالابقهی
بیماری 32/4 ،درصد ( 35نفر) آنها دارای  2تا  5سال سالابقهی
بیماری 11/5 ،درصالد ( 42نفالر) آنهالا دارای بالیش از  11سالال
سابقهی بیماری و  2/4درصد ( 1نفر) آنها دارای  1سال سالابقه
بیماری بودند.
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در اداماله بالالرای بررسالالی اثرهالای مسالالتقیم و واسالالطهای از روش
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد که نتالایج آن در قالالب
شک  1و جداول اثرات مستقیم و غیرمستقیم ارائه میشود.

 1/11معنیدار میباشند .درنهایت مالیتالوان مشالاهده کالرد کاله
حمایت اجتماعی با سرسالتتی و سالواد سالالمت دارای رابطالهی
معنیداری هستند که میزان این رابطهها به ترتیب برابر با 1/31
و  1/34میباشد که این روابط در سطح  1/11معنیدار میباشند.
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شکل  .1ضرایب مایر استاندارد متغیرهای پژوهش در مد اصلی

شاخصهای برازش مدل ساختاری نشانگر بالرازش خالوب مالدل
است .اغلب شاخصهالا در محالدوده پالذیرش مالدل قالرار دارنالد،
بنابراین ساختار مدل فرضی پژوهش مورد تأیید میباشد.
در ادامه نتالایج جالدول  3و  4اثالرات مسالتقیم و واسالطهای
متغیرهای پژوهش را نشان میدهد و براساس آن میتوان به
تأیید یا رد اثرات مستقیم و غیرمسالتقیم متغیرهالای پالژوهش در
کیفیت زندگی پرداخت.
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در شک  1مسیرهای معنیدار بهصالورت ممتالد و مسالیرهای
غیرمعنیدار به صورت خطوط غیرممتد نشان داده شدهانالد بالرای
مثال میتوان مشاهده نمود مسیر مربوط به سرستتی باله متغیالر
حمایت اجتماعی معنالیدار مالیباشالد امالا مسالیر متغیالر حمایالت
اجتمالالاعی بالاله کیفیالالت زنالالدگی معنالالیدار نمالالیباشالالد .در ادامالاله
شاخصهای برازش مدل ساختاری در جدول  2نشان داده شالده
است .همان گوناله کاله منالدرجات ایالن جالدول نشالان مالیدهالد

مقدار
453/111
13/331
1/331
1/335
1/335
1/221
1/123

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.1.3.0

جدو  .2شاخصهای مرازش مد ساختاری
دامنه قاب پذیرش
شاخص برازندگی
خیدو ()χ2
کمتر از 5
نسبت خیدو به درجه آزادی
بزرگتر از 1/31
شاخص برازندگی هنجارشده ()NFI
بزرگتر از 1/31
شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI
بزرگتر از 1/31
شاخص برازندگی فزاینده ()IFI
کمتر از 1/11
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA
کمتر از 1/11
ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده ()SRMR
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متغیر مستق

متغیر مستق
سرستتی
سواد سالمت
سرستتی
سواد سالمت

جدو  .3مررسی روامط ماتقیم متغیرها در مد تحقیق
ضریب استاندارد
ضریب غیراستاندارد
متغیر وابسته
1/113
1/332
1/113
1/135
1/121
1/225
1/111
1/413

کیفیت زندگی
کیفیت زندگی
کیفیت زندگی
کیفیت زندگی
رفتارهای خودمدیریتی
رفتارهای خودمدیریتی
حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی

1/133
1/334
1/331
1/111
1/242
1/133
1/311
1/132

T

P

2/312
3/321
3/111
1/131
15/411
2/511
11/342
22/131

1/114
1/111
1/111
1/524
1/111
1/111
1/111
1/111

جدو  .4مررسی روامط غیرماتقیم متغیرها در مد تحقیق
حد پایین
ضریب استاندارد نشده
متغیر وابسته
متغیر میانجی

حد باال

P

1/1141/2421/114
1/111-

1/114
1/321
1/221
1/113

1/211
1/215
1/111
1/153

حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی
خودمدیریتی
خودمدیریتی

1/114
1/155
1/114
1/152

کیفیت زندگی
کیفیت زندگی
کیفیت زندگی
کیفیت زندگی

کیفیالالت زنالالدگی از طریالالق متغیالالر خودمالالدیریتی معنالالیدار اسالالت
(.)b =1/114،p<1/15

با توجه به جدول  3در مواردی که آمالاره  Tخالارج از بالازهی
( +1/31و  )-1/31قرار دارد یا سطح معنالیداری کمتالر از 1/15
است دو متغیر با یکدیگر ارتباط معنادار دارند .با توجه به جالدول
 3می توان مشاهده کرد که مسیر مستقیم متغیالر سرسالتتی باله
متغیر کیفیت زندگی معنیدار است ( .)β =1/133 ،T=2/312با
توجه به جدول  3می توان مشاهده کرد که مسیر مستقیم متغیالر
سواد سالمت به متغیر کیفیت زندگی معنیدار است (،T=3/321
 .)β =1/334با توجه به جدول  3میتوان مشاهده کرد که مسیر
مستقیم متغیر رفتارهای خودمدیریتی باله متغیالر کیفیالت زنالدگی
معنیدار است ( .)β =1/331 ،T=3/111مسالیر مسالتقیم متغیالر
حمایالالت اجتمالالاعی بالاله متغیالالر کیفیالالت زنالالدگی معنالالیدار نیسالالت
( .)β =1/111 ،T=1/131با توجه به جدول  3همچنین میتوان
مشاهده کرد که مسالیر سرسالتتی باله رفتارهالای خودمالدیریتی
( )β =1/242 ،T=15/411و حمایالالت اجتمالالاعی (،T=11/341
 )β =1/311نیز معنیدار است .درنهایالت مشالتص گردیالد کاله
مسیر سالواد سالالمت باله رفتارهالای خودمالدیریتی (،T=2/511
 )β =1/133و حمایت اجتماعی ( )β =1/132 ،T=22/131نیالز
معنیدار است.
برای تعیین اثر غیرمستقیم از روش بوت استراپ با  5111بار
فرایند نمونهگیری استفاده گردید که با توجه به جدول  4میتوان
مشاهده کرد که اثر غیرمستقیم متغیر سرستتی روانشناختی باله
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سرستتی
سواد سالمت
رفتارهای خودمدیریتی
حمایت اجتماعی
سرستتی روانشناختی
سواد سالمت
سرستتی
سواد سالمت
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اولین یافته این پژوهش این است که شاخصهای برازش مالدل
ساختاری نشانگر برازش خوب مدل است .اغلالب شالاخصهالا در
محدوده پذیرش مدل قرار دارند ،بنابراین سالاختار مالدل فرضالی
پژوهش مورد تأیید میباشد.
یافته بعدی این بود که متغیر سرستتی روانشناختی بر
کیفیت زندگی اثر مستقیم دارد .این یافته با پژوهشهای برانالد و
همکالالاران ( ،)15کارلسالالون و همکالالاران ( )2113و همکالالاران
( ،)2113شالالیرازی و همکالالاران ( ،)11رجالالایی و همکالالاران (،)12
مرادی و همکاران ( ،)11پوراکبری و همکارانش ( ،)13آقایوسفی
و همکارانش ( )21همتوانی دارد .رستاویسکا و همکالاران ()21
وو و همکارانش ( )22که هرکدام در پژوهشهای جداگانهای باله
این نتیجه رسالیدند کاله بالین سرسالتتی روانشالناختی و کیفیالت
زندگی رابطه مستقیم وجود دارد ،همسو میباشد.
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش این بود که متغیالر سالواد
سالمت با کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارد .هالس و همکالاران
( )23به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت زندگی و سواد سالمت
ارتباط وجود دارد و افرادی که سالواد سالالمت بالاالتری داشالتند
کیفیت زندگی بهتری داشتند کاله بالا پالژوهش حاضالر همتالوان

مجله تحقیقات لوم رفتاری

مهار  ،1411دورهی  /11شراره 1

این مقاله برگرفته از رساله دکتری روانشناسی سالالمت دانشالگاه
تهران مرکزی با کالد  11121213322114مالیباشالد .از اسالاتید
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تقدیر و تشکر
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است .پژوهشهای دیگری ( )22-24نیز در این راستا نشالان داد
که بین سواد سالمت و کیفیت زندگی ارتباط معنالیداری وجالود
دارد که با نتایج این بتش از تحقیق همسو میباشد .در مطالعاله
ماکابوسکا و همکاران ( )21بین سواد سالمت و کیفیالت زنالدگی
بیماران مبتال به دیابت همبستگی معنیداری وجود داشت.
یافته بعدی این پژوهش این بود کاله اثالر غیرمسالتقیم متغیالر
سواد سالمت بر کیفیت زندگی از طریق خودمدیریتی است .ایالن
یافته با نتایج تحقیق وان و همکالاران ( )23و همچنالین وون و
همکاران ( )31همراستا بود .آنها در پژوهش خود به این نتیجاله
رسیدند که سواد سالالمت از طریالق رفتارهالای خودمالدیریتی بالا
کیفیت زندگی ارتباط دارد .در مطالعات دیگر نشان داده شد بالین
سواد سالمت و خودمراقبتی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد
(.)32 931
یافته بعدی این پژوهش اثر غیرمستقیم متغیر سرسالتتی بالر
کیفیت زندگی از طریالق خودمالدیریتی اسالت .از دیالد کوباسالا و
همکاران ( )33درواقع ،سرستتی ساختار واحالدی اسالت کاله باله
یکپار ه سازی مؤلفه هایش می پردازد ،به عبارت دیگالر سرسالتتی
تمایزهای مؤلفههایش را از بین مالیبالرد و در آنهالا یکالییکالی
همگونی ایجاد میکند و ویژگالی شتصالیتی سرسالتتی نگالرش
درونی خاصی را به وجود میآورد کاله شالیوه رویالارویی افالراد بالا
مسائ متتلف زندگی را تحت تالأثیر قالرار مالیدهالد ،همچنالین
سرستتی باعالث مالیشالود کاله فالرد استرسالورها را بالهصالورتی
واقع بینانه و با بلندنرری موردتوجه قالرار مالیدهالد .باله عبالارتی
صفت مبارزهجویی فرد سرستت را قادر میسازد تا حتی حالواد
ناخوشایند را برحسب امکانی برای یادگیری ناله بالرای ایمنالی در
نرر بگیرد و تمامی این جنبهها باعث پیشگیری یا کوتالاه شالدن
مالالدت پیامالالدهای منفالالی حالالواد اسالالترسزا مالالیشالالود .درواقالالع
سرستتی سپری در مقاب برانگیتتگی شالدید فیزیولالونیکی در
اثر حواد استرسزا است که سالیله و دیگالر محققالان معتقدنالد
عام آسیبپذیری در مقاب بیماریها میباشد .پالس مالیتالوان
نتیجه گرفت که افرادی که سرستتی روانشناختی آنهالا بیشالتر
است ،میتواننالد رفتارهالای خودمالدیریتی و مقابلاله مسالاله مالدار
بیشتری داشته باشند و بالهتبالع آن پیامالدهای سالالمتی بهتالری
دارند ،از طرفی خودمدیریتی فعالیت دشواری است که مهمتالرین
موانع آن استرس ،وسوسه خوردن ،خوردن ناسالالم ،بیالرون غالذا
خوردن ،احساس محرومیت ،فشار زمان ،تحتفشار قالرار گالرفتن
در اجتناب از پیشنهادهای غذایی است و افالراد دارای سرسالتتی
روانشناختی باالتر در کنترل این موارد مؤثرتر عم میکنند ()34

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.1.3.0

یافته دیگر پژوهش این بود که متغیالر حمایالت اجتمالاعی بالر
کیفیت زندگی اثر معنیداری ندارد .یافتههای این بتش با نتالایج
تحقیق گریفیث و همکاران ( )35همراسالتا بالود .اسالتروم و اجالد
( )31و همچنین روزلند و همکاران ( )32نشالان دادنالد کاله بالین
حمایت اجتماعی و کنترل گلوکز خون یکی از متغیرهای مالرتبط
با کیفیت زندگی بیماران دیابتی ارتباط وجالود دارد و نتالایج ایالن
مطالعات با نتیجه این پژوهش ناهمتوان است.
یک تبیین برای این یافته فرضیه حمایت اجتمالاعی متناسالب
است ،که بیان میکند که حمایتهای اجتمالاعی معینالی در پالی
استرسهای خاصی سودمند هسالتند .براسالاس فرضالیه تناسالب،
افراد از دریافت نوعی حمایت اجتماعی متناسب با مشک خالاص
خود سود می برند ،شاید افراد مشالارکتکننالده در ایالن پالژوهش
حمایت اجتماعی متناسبی دریافت نکالردهانالد و همالانگوناله کاله
مالحره می گردد گاها دریافت حمایت اجتماعی نامتناسب مضالر
نیز میتواند باشد .مساله دیگر مرتبط با این موضوع نالوع آزمالون
بکار رفته جهت ارزیابی حمایت اجتماعی در این پژوهش اسالت،
در این پژوهش از آزمون مقیاس ارزیابی حمایالت اجتمالاعی کاله
توسط آلن وکس بهمنرور سنجش ارزیالابی شتصالی از حمایالت
اجتماعی تهیه شده است ،اسالتفاده کالردیم کاله مقیالاس ارزیالابی
حمایت اجتماعی نرر فرد در مورد میزان محبت ،عالقه و احترام
مردم و اینکه تا ه حدی با خانواده ،دوسالتان و دیگالران رابطاله
صمیمانه دارد را موردبررسی قالرار مالیدهالد .اسالتفاده از آزمالون
دیگری که حمایت اجتماعی را بهصورت تتصصیتالری بررسالی
میکند ،شاید منجر به نتایج متفاوتی شود.
بالالا توجالاله بالاله معنالالیدار بالالودن سالالواد سالالالمت و سرسالالتتی
روانشناختی در کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نالوع دو از
این متغیرها بهتر است در ارتقا سالمت و کیفیت زندگی بیمالاران
اسالالتفاده شالالود .جمالالعآوری دادههالالا از طریالالق پرسشالالنامههالالای
خودگزارشی و انتتاب افراد در دسترس از محالدودیتهالای ایالن
مطالعه میباشد .پیشنهاد میگردد کاله پالژوهشهالای مشالابه در
سالالایر گالالروههالالای بیمالالاران مالالزمن نیالالز انجالالام شالالود و نقالالش
تعدی کنندگی جنسیت نیز در نرر گرفته شود تا بتالوان نتالایج دو
گروه را مقایسه کرد.
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