عباس بيات اصغري ،بنفشه غرایي ،حسن حيدري ،جواد جواهري و ...

بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع دو
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****** کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي ،مشاوره تربيتي کودکان
تاریخچه:

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه ویژگيهاي ابعاد شخصيت برونگرایي در
برابر درون گرایي ،صفات روان رنجور خویي در برابر ثبات هيجاني با تبعيت از درمان
در بيماران دیابتي نوع  2انجام شد.

دریافت1121/12/22 :
تجدیدنظر1121/12/12 :
پذیرش1121/10/11 :

روش :در یک طرح پژوهشي مقطعي تعداد  111بيمار دیابتي نوع  2با استفاده از روش
در دسترس انتخاب شدند .این بيماران پرسشنامههاي تجدیدنظر شده شخصيت آیزنگ
(فرم کوتاه) و پرسشنامه تبعيت از درمان را تکميل کردند .در این مطالعه از آزمون
همبستگي اسپيرمن و رگرسيون خطي و براي تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزار spss
استفاده شد.

دیابت،

یافتهها :به جزء متغير درونگرایي و برونگرایي بقيه متغيرها با تبعيت از درمان ارتباط
معناداري داشتند .بدینصورت که بين صفات شخصيتي روان رنجوري با تبعيت از درمان
رابطه معناداري وجود دارد و بر اساس تحليل رگرسيوني خطي با افزایش روان رنجوري،
تبعيت از درمان کاهش مي یافت .بين صفات شخصيتي ثبات هيجاني با تبعيت از درمان
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رابطه معناداري وجود داشت که بر اساس تحليل رگرسيوني خطي با افزایش باثبات

01

بودن ،تبعيت از درمان افزایش ميیابد.
نتيجه گيري :نتایج این پژوهش بر تأثير صفات شخصيتي ثبات هيجاني و روان رنجوري
بر پيروي و تبعيت از درمان در بيماران دیابتي تأکيد ميکند.

 .1نشانی نویسنده مسئول:

کلیدواژهها:

abolfazl86khomein@yahoo.com
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شخصيتي،

سبکهاي مقابله ،تبعيت از
درمان

... بررسي رابطه ابعاد شخصيت با تبعيت از درمان در بيماران دیابتي

The relationship between personality dimensions adherence in
patients with type 2 diabetes
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Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the
characteristics and personality dimensions extraversion vs.
introversion,
neuroticism
versus
emotional
stability
characteristics with adherence in patients with type 2 diabetes.
Methods: In this cross-sectional study, 100 type II diabetes'
patients were recruitment by convenient sampling method.
Patients checked-out revised questionnaire of Eysenck
Personality (short form) and questionnaire to treatment
adherence. The data were analyzed by Spearman correlation test
and a linear regression model and for spss software was used for
data analysis.
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Results: there was a significant inverse correlation between the
personality neuroticism traits and adherence and a significant
positive correlation between personality traits - emotional
stability and consistency of treatment of modes. There was not
correlation between introversion and extroversion.
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Conclusion: The results of this study emphasize the influence of
personality traits, emotional stability, neuroticism on the
adherence and treatments follow-up among diabetic patients.
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عباس بيات اصغري ،بنفشه غرایي ،حسن حيدري ،جواد جواهري و ...

ماهيت این بيماري بهگونهاي است که بسياري

مقدمه
دیابت بيماري مزمن شایعي است که باعث به خطر

از جنبههاي زندگي روزانه را متأثر ميسازد و

افتادن سالمت رواني افراد ميشود (مولوي.)1132 ،

بنابراین براي درمان آن یک رویکرد زیستي رواني

افزایش پيشرونده در بروز و شيوع بيماريهاي

اجتماعي نياز است (اسنوک فرانک یي.)2112 ،

مزمن در سراسر جهان و باال بودن ميزان مرگومير

برنامههاي پيشگيري و مدیریت مؤثر دیابت

و افزایش روزافزون هزینههاي مراقبت از این

در کشورهاي مختلف ،نشاندهنده تأثيرات مثبت

بيماران و بهخصوص نقش الینفک عوامل

این برنامهها بر کيفيت زندگي بيماران دیابتي و

روانشناختي در شروع ،استمرار و تشدید عالئم این

خانواده آنان است و یکي از اجزاي اصلي مدیریت

بيماران موجب شده است که روي جنبههاي رواني

دیابت ،شناسایي تغييرات سایکولوژیک ،عاطفي و

(فينکلستين

اجتماعي‐ اقتصادي بيماران و طراحي برنامه مناسب

تأکيد

بيشتري

به

عمل

آید
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وفينکلستين )211،1و روز به روز بر ضرورت

02

رژیم غذایي است( .سانا قدار)2111 ،2

استفاده از مراکز مشاوره و تکنيکهاي روانشناسي

از طرفي این بيماران بهطور شایع دچار

در کنار مداخالت جسماني افزوده شود ،چراکه

احساس شکست و نااميدي به دليل جدال با بيماري

انجام مشاوره ميتواند بهطور مؤثري سبب کاهش

و برنامهریزي آن گردیده و احساس خوب بودن

عالئم روانشناختي در بيماران مزمن شود .این

روحي و اجتماعي آنان تحت تأثير قرار ميگيرد و

بيماري تا حد زیادي خودگردان است که عمدتاً

بسياري از آنان احساسات خشم و گناه و ترس در

توسط بيمار مدیریت ميشود (مرداني و شهرکي

ارتباط با بيماريشان را گزارش مينمایند و اغلب

وحد .)1132 ،بدین لحاظ درک درجه تأثير

انگيزه انجام مراقبت از خود و کنترل دقيق بيماري

فاکتورهاي روانشناختي روي اراده فردي مؤثر بوده

را ندارند( ،پولونسکي .)2112 1عالوه بر این ،از

و در انجام فعاليتهاي خودتنظيمي بهواسطه

دست دادن شغل ،بستري شدنهاي مکرر و نياز به

تشویق در تصميمگيري بهتر براي جلوگيري از

مراقبتهاي پزشکي و پرستاري ،هزینههاي

عوارض حاد و مزمن بيماري ،به فرد آگاهي و بينش

غيرمستقيم مربوط به مرگ زودرس این بيماران،

خواهد داد (اسنوک فرانک یي .)2112 ،بدین گونه

کاهش یافتن تعامالت اجتماعي و خانوادگي و

عواملي از قبيل عوامل شناختي ،شخصيتي ،عاطفي،

همچنين تغييرات سبک زندگي ازجمله مشکالت

رفتاري و اجتماعي نقش حياتي در مدیریت بيماري

عمدهاي است که وضعيت خانوادگي ،اجتماعي و

دارند ازجمله افسردگي و دیگر عوامل روانشناختي

اقتصادي این بيماران را متأثر ميسازد (روندا سو،1

تأثير منفي بر روي ميزان پيروي از درمان براي

)2111

کنترل دیابت از خود بجاي ميگذارند (اسنوک

پيروي از دستورات درماني ميتواند بهبودي
و یا ناتواني بيماران را در پي داشته و بر

فرانک یي.)2112 ،
1. Finkelstein
2. Sana Ghaddar

3. Polonsky WH
4. Rhonda SO

بررسي رابطه ابعاد شخصيت با تبعيت از درمان در بيماران دیابتي ...

دستاوردهاي درماني تأثير بگذارد .همچنين

مبتالیان دیابت نوع  2و افراد غير دیابتي را تبيين

ویژگيهاي شخصيتي ميتوانند بر ميزان پيروي

کنند (اسماعيل پور.)1121 ،

بيماران اثر بگذارند .با افزایش یا کاهش برونگرایي،

آنتاي اتونگ ،)1222( 1شخصيت را بهعنوان

پيروي نيز افزایش یا کاهش ميیابد .همچنين

ویژگيهایي تعریف ميکند که تااندازهاي قابل

برونگرایي و حمایت اجتماعي بيش از سایر عوامل،

پيشبيني بوده ،بر عواطف ،شناخت و الگوهاي

بر پيروي تأثير ميگذارند (برونروسودارتس،1

رفتاري انسان تأثير ميگذارد (آنتاي اوتانگ،2

.)2111

.)1222

در یک پژوهش صفات نرمال شخصيتي با

بنابراین بررسي ویژگيهاي شخصيتي بيمار و

نوسانات در کنترل گليسميک بيماران دیابتي نوع 2

برداشت کلي او از بيماري ضروري به نظر ميرسد،

موردبررسي قرار گرفت که نتایج نشان داد مقادیر

زیرا درمانگر یا مراقب بهداشتي باید بتواند

ميانگين قند خون پایينتر در اندازهگيري پایه با

تشخيص دهد که یک بيمار چگونه به تهدید

نمرههاي باالتر حيطه شخصيتي روان رنجور خویي

بيماري ،مصرف دارو و تحمل یک روش درماني،

و چندین صفت اختصاصي شامل اضطراب،

پيروي از یک رژیم غذائي یا برنامه ورزشي واکنش

افسردگي ،کمرویي ،آسيبپذیري و نمرههاي پایين-

نشان خواهد داد (بينر جي ویرسيلن ان.)1222 ،0

تر صفت نوعدوستي مرتبط بودند .بنابراین صفات

در تحقيقي که توسط ون یي ،)2111( 8انجام

شخصيتي ممکن است بينش جدیدي را در مدیریت

شد وي بيان ميدارد که در افراد با ویژگي روان

استاندارد تحمل نوسانات کنترل گليسميک 2بيماران

رنجوري باال ،احتمال روبهرو شدن با رویدادهاي

دیابتي نوع  2پيشنهاد کند (جيمز دي.)2111 ،1

استرسزایي که حمالت افسردگي را در پي دارند،

در مطالعه دیگري تحت عنوان نقش ابعاد

افزایش ميیابد (ون جي وجونز)2111 ،3

پرداخته ،نتایج این تحقيق نشان داده که بين دو

افزایش ميدهد (فریدمن 2و همکاران)1223 ،

گروه ازنظر ابعاد شخصيت و راههاي مقابله با

در مطالعه ویکووسکي که بر روي بيماران

استرس ،تفاوتهاي معنيداري وجود دارد و تابع

دیابتي انجام شد به این نتيجه رسيدند که بيشتر

تشخيصي حاصل از ترکيب خطي راههاي مقابله و

دیابتيهاي مضطرب و افسرده از دستورات درمان ي

ابعاد شخصيتي ميتواند  38/2درصد اختالف بين

بهخوبي پيروي نميکنند .همچنين برخي بررسيها

1. Brunner, L. S، SuddarthsD. S
2. Glycemic
3. JAMES D
4. Antai-Otong
5. Antai-Otong, D

6. Wiener, J, Breslin, N
7. Van, J
8. J.ones, Van, J
9. Friedman, S
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 2انجامشده به مقایسه ابعاد شخصيت و راههاي

رنجوري فرد را مستعد تجربه بيشتر رویدادهاي
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روانشناسی سالمت

شخصيت و راههاي مقابلهاي در بيماران دیابتي نوع

ازاینرو ميتوان گفت که ویژگي روان

عباس بيات اصغري ،بنفشه غرایي ،حسن حيدري ،جواد جواهري و ...

ارتباط افسردگي و استرس را با پيروي معکوس

بيماريهاي قلبي و عروقي تشخيص دادهشده بود

گزارش کردهاند (ویکووسکي.)1228 ،1

و یا تحت درمان اختالالت روانپزشکي قرار

در همين راستا طبق مطالعه (باس ورث

داشتند را شامل ميشد .نمونهها بر اساس روش در

 ،)2111نتایج نشان دادند که بيماران دیابتي روان

دسترس بودن انتخاب ميشدند .شناسایي بيماران

رنجور کمتر از سایرین از عهده استرس برآمده،

براي شرکت در پژوهش پس از حصول اطمينان بر

کمتر توانایي کنترل تکانههاي خود را دارند .این

اساس معيارهاي ورودي و معيارهاي خروجي در

افراد نهتنها استرس بيشتري را تجربه ميکنند ،بلکه

پذیرش کلينيک دیابت بيمارستان امام خميني

غمگينتر و عصبانيتر نيز هستند (باث ورس 2و

شهرستان و خانههاي بهداشت تحت پوشش

همکاران)2111 ،

صورت ميگرفت و پس از توضيحات الزم

با توجه به مطالب بيانشده ،پژوهش حاضر با

بهصورت تماس تلفني و حضوري در خصوص

هدف بررسي و تأثير رابطه ابعاد شخصيت بر تبعيت

اهداف پژوهش و کسب موافقت بيماران براي

از درمان در بيماران دیابتي نوع  2در یک طرح

شرکت در پژوهش انتخاب گردیدند .بدین منظور

مقطعي و همبستگي نگر انجام شد.

فرم رضایت شرکت در مطالعه مربوطه براي آنها
در مرکز دریافتکننده خدمات بهداشتي و درماني

روش
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات همبستگي است؛ که
در این نوع تحقيق تعيين رابطه بين متغيرها است
(ونيس کرامر .)1132،1جامعه آماري بيماران را
مراجعهکنندگان به درمانگاه دیابت شهرستان خمين
و روستاهاي تحت پوشش تشکيل ميدهند دامنه
آزمودنيهاي در سنين  21-02سالگي قرار دارند و
ساکن شهرستان خمين و شهرقورچي باشي و

روانشناسی سالمت
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روستاهاي تحت پوشش آنها ميباشند .معيارهاي

01

ورود به مطالعه شامل تشخيص بيماري دیابت نوع
 2حداقل به مدت یک سال ،داشتن تحصيالت
حداقل مقطع سوم راهنمایي ،سطح یکنواخت

1

 Alcبين  11روز گذشته (سطوح  Alcنمونهها از
پروندههاي دیابتي آنان به دست آمد) لحاظ شد.
معيارهاي خروج از مطالعه ،افرادي که در آنها
1. Wichowski
2. Bos Worth
3. Dennis Cramer

تحویل و توسط بيماران دیابتي نوع  2تکميل شد.
پس از تکميل رضایتنامه و تحویل آنها به محقق،
بدینصورت نام آنها براي شرکت در مطالعه ثبت
ميگردید .بدین طریق نمونهگيري تا تکميل حجم
نمونه ،از ميان بيماران مراجعهکننده به کلينيک
دیابت شهرستان و دیگر مراکز بهداشتي و درماني
روستایي ادامه یافت .سپس با نمونهها تماس تلفني
گرفته شد و دعوت ميشد که در یک جلسه با تعداد
 12 – 12نفري از بيماران در تاریخ مشخص
حضورداشته باشند .براي پوشش کل حجم نمونه
چهار جلسه در تاریخهاي متفاوت تشکيل گردیده
شد که در تمامي جلسات هنگام اجراي آزمون
پژوهشگر در کنار آزمودنيها در زمان تکميل
پرسشنامه حضور داشت و راهنمایيهاي الزم را به

4. Hemoglobin a1c

بررسي رابطه ابعاد شخصيت با تبعيت از درمان در بيماران دیابتي ...

آنها ارائه ميداد .براي افرادي که از سواد کافي

ضریب آلفاي کرونباخ آن نيز براي ارزیابي پایایي

براي درک سؤاالت پرسشنامه برخوردار نبودند مواد

آن برابر با  1/ 80است که بيانگر پایایي قابل قبول

پرسشنامه قرائت و پاسخهایشان ثبت ميشد .روش

این ابزار است ( سيدرسولي و همکاران.)1122 ،

محاسبه حجم نمونه در این تحقيق با توجه به اینکه

ضریب آلفاي پرسشنامه نيز در این پژوهش برابر

مطالعه از نوع همبستگي بود براي هر یک از

با  1/82برآورده شده است .پس از اتمام اجراي

مقياسهاي متغير پيشبين و متغير مالک  12نفر

آزمون ،توسط پژوهشگر مطالبي براي آشنایي

موردمطالعه قرار گرفت .لذا با توجه به مقياسهاي

بيماران با بيماريشان و تأثير مشکالت

متغير پيشبين ابعاد شخصيت و سبکهاي مقابلهاي

روان شناختي بر روند بيماري دیابت ارائه

و همچنين مقياس متغير مالک تبعيت از درمان

مي گردید .تحليل اطالعات نيز ر دو سطح آمار

درمجموع  111نفر بهعنوان افراد موردپژوهش

توصيفي ( ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي

موردبررسي قرار گرفتند .شرکتکنندگان در تحقيق

(همبست گي اسپيرمن و رگرسيون لجيستيک و

به دو پرسشنامه شخصيت آیزنگ فرم کوتاه و

پيش فرض هاي آن) با نرم افزار  Spss 20انجام

تبعيت از درمان پاسخ دادند که در پرسشنامه

گرفت.

شخصيت آیزنگ یک پرسشنامه خودسنجي 28
سؤالي است که براي سنجش ابعاد نوروزگرایي
( ،)Nبرونگرایي ( )Eبه کار ميرود .پرسشنامه،
عالوه بر این ،یک مقياس دروغسنج ( )Lرا شامل
ميشود (داودي و همکاران )1121،این پرسشنامه
بهصورت خودارزیابي بهصورت بله و خير است و
توسط اساتيد روانشناسي تأیيدشده است همچنين
ضریب کودر – ریچاردسون براي ارزیابي پایایي آن
نيز برابر با  1/82بوده است که ضریب قابلقبول ي

پرسشنامه  11گویهاي بهصورت طيف ليکرت است
که براي کامالً موافق نمره  ،2موافق 1 ،نمره تا حدي
موافق 1 ،نمره ،مخالف 2 ،نمره و براي کامالً
مخالف  1نمره تعلق ميگيرد .این پرسشنامه توسط
اساتيد و پزشکان مورد تأیيد قرارگرفته است و

مقطع تحصيلي ( %11مقطع راهنمایي%10 ،
متوسطه %12 ،دیپلم %12 ،تحصيالت تکميلي)
بودند و ( %82ساکن شهر %23 ،ساکن روستا) و
( %30متأهل %3 ،مجرد %0 ،بيوه) و در ردههاي
گروه سني گروه سني  ،)/12( 22 -21گروه سني
 ،)/22( 12-11گروه سني  ،)/18( 12-11گروه
سني  )/12( 02-01و گروه سني )/11( 22 -21
بودند.
با تحليل اطالعات به دست آمده از
شرکتکنندگان از دو ابزار مورداستفاده اطالعات
توصيفي زیر بهدستآمده که در جدول شماره یک
آورده شده است.
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ضریب پایایي در این پژوهش نيز برابر با  1/88بوده

از تعداد  111نفر بيمار دیابتي که پژوهش را به پایان

02
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است (بخشي پور رودسري و باقري)1132 ،

یافتهها

عباس بيات اصغري ،بنفشه غرایي ،حسن حيدري ،جواد جواهري و ...

جدول  .1تحلیل ابعاد شخصیت و تبعیت از درمان در سطح توصیفی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

باثبات هیجانی

4/43

1/34

روان رنجور

3/11

1/87

درونگرا

5/48

1/43

برونگرا

5/37

1/48

ابعاد شخصیتی

11/14

1/57

تبعیت از درمان

4/14

0/74

همچنين براي تبعيت از درمان ميانگين برابر با 1/20

با توجه به جدول شماره  1ميانگين براي ابعاد

است

شخصيتي باثبات هيجاني برابر با  ،1/11براي روان

با توجه به تحليل اطالعات در جدول زیر

رنجور برابر با  ،1/21براي درونگرا  ،2/18برونگرا

ضریب همبستگي بين متغيرها آورده شده است

برابر با  2/13و ابعاد شخصيتي برابر با  12/11است.

روانشناسی سالمت
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جدول  .2همبستگی بین متغیرهای پیشبین با مالک

00

روان رنجور

متغیرها

باثبات هیجانی

باثبات هیجانی

1

روان رنجور

-1

1

درونگرا

0/041

-0/041

برونگرا

درونگرا

-0/041

-0/041

ابعاد شخصیتی

**

-0/444

**

0/444

**

تبعیت از درمان

*

0/143

*

-0/143

بهدستآمده از دو متغير پيشبين (ابعاد شخصيت)

شخصیتی

درمان

1
*

با توجه به جدول شماره  ،2یافتههاي

برونگرا

ابعاد

تبعیت از

1/000
0/404

0/043

1
**

-0/404

-0/043

1
-0/01

1

ثبات هيجاني ( )r=1/211با تبعيت از درمان نيز
معنادار بود.

و مالک (تبعيت از درمان) بر اساس جدول

براي بررسي رابطه بين صفات شخصيتي

همبستگي با سطح اطمينان  P >1/12ابعاد

برونگرایي و تبعيت از درمان در بيماران دیابتي نوع

شخصيت برونگرا ( )r=-1/121و درونگرا

 2با توجه به ماتریکس همبستگي (جدول )2

( )r=1/121با تبعيت از درمان کمترین همبستگي

ميتوان گفت ازلحاظ آماري ضریب همبستگي

را داشتند .همبستگي روان رنجوري (،)r= -1/211

اسپيرمن برابر  -1/121است و همچنين سطح

معناداري برابر  1/121است و از مقدار   0/05

بررسي رابطه ابعاد شخصيت با تبعيت از درمان در بيماران دیابتي ...

بيشتر است و بنابراین بين دو متغير برونگرایي و

درمان در بيماران دیابتي نوع  2ميتوان نتيجه گرفت

تبعيت از درمان رابطه معناداري وجود ندارد )(ns؛

ازلحاظ آماري ضریب همبستگي اسپيرمن برابر

اما بين صفات شخصيتي روان رنجور و تبعيت از

 -1/211است.

جدول  .3خالصه آمارههای مربوط به برازش مدل
مدل

ضريب همبستگی

ضريب تعیین

ضريب تعیین تعديلشده

انحراف معیار برآورد

1

-0/143

0/055

0/035

7/454

با توجه جدول  1خالصه آمارههاي مربوط به

است .همچنين مقدار ضریب تعيين (مجذور )R

برازش مدل را نشان ميدهد .با توجه به نتایج

برابر با  1/122است که نشاندهنده ميزان تبيين

جدول ،ضریب همبستگي چندگانه بين مجموع

واریانس و تغييرات متغير مالک توسط متغير

متغيرهاي پيشبين و متغير مالک برابر با -1/211

پيشبين است.

جدول  .4نتايج آزمون تحلیل واريانس
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

 Fاماره

سطح معنیداری

رگرسیون

4/47

1

4/47

5/44

0/013

باقیمانده

44/85

47

0/451

کل

48/44

44

مدل

1

تيپ شخصيتي آورده شده است .بر اساس نتایج

را بهخوبي تبيين نمایند و نشاندهنده مناسب بودن

مندرج در جدول ،مقدار  Fبهدستآمده برابر با

مدل رگرسيوني ارائهشده است.

جدول  .5تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی تبعیت از درمان از طريق ابعاد شخصیت
مدل

ضرايب استاندارد نشده
خطای استاندارد

B
1

ضرايب استانداردشده

ثابت

4/144

0/138

روان رنجوری

-0/314

0/184

t

سطح معنیداری

Beta
-0/441

11/187

0/444

-1/471

0/001

08
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در جدول  -1نتایج آزمون تحليل واریانس

معنيدار است که نشان ميدهد که ابعاد شخصيتي

عباس بيات اصغري ،بنفشه غرایي ،حسن حيدري ،جواد جواهري و ...

در جدول  2نتایج مربوط به تحليل رگرسيون

توجه به مقدار  Bبهدستآمده ميتوان گفت با

گامبهگام براي پيشبيني تبعيت از درمان از طریق

افزایش باثبات بودن ،تبعيت از درمان افزایش ميیابد.

ابعاد شخصيتي ،آورده شده است .بر اساس مندرجات

نتایج مربوط به تجزیهوتحليل بين صفات

جدول ،روان رنجوري ،به شکل معنيداري متغير

شخصيتي روان رنجور با تبعيت از درمان در بيماران

تبعيت از درمان را پيشبيني مينماید .در مدل

دیابتي نوع  2نشان داد بين آنها همبستگي معنادار

نهایي ،مقدار ضریب رگرسيوني استانداردشده

است؛ و نتایج حاصل از پژوهش (جيمز و

( )Betaبراي متغير روان رنجوري برابر با -1/112

همکاران )2111،و (پاتریشا 2و دیگران )2111،در

با توجه به مقدار آمارههاي  tبهدستآمده براي هر

خصوص تأثير فاکتورهاي روانشناختي و ابعاد

یک از متغير که در سطح آلفاي  1/111معنيدار

شخصيت بر روند بيماري دیابت و جلوگيري از

است ،نتيجه ميگيریم که این متغير ميتوانند به

عوارض آن همخواني دارد.

شکل معنيداري تبعيت از درمان را تبيين نمایند

روان رنجوري  1/22درصد از تبعيت از درمان را

نتیجهگیري و بحث
این پژوهش با هدف بررسي رابطه بين ابعاد
شخصيت با تبعيت از درمان بيماران دیابتي نوع 2
ازنظر ابعاد شخصيتي آیزنگ( 1فرم کوتاه) با تبعيت
از درمان انجام شد .یافتهها نشان داد بر اساس نتایج،
بين صفات شخصيتي برونگرایي و درونگرا با
تبعيت از درمان در بيماران دیابتي نوع  2همبستگي
معنادار نيست .البته نتایج این پژوهش نشان داد که
بين صفات ثبات هيجاني با تبعيت از درمان
همبستگي از نوع مستقيم است و رابطه معناداري

روانشناسی سالمت
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وجود دارد که نتایج بهدستآمده با پژوهشهاي
جعفر نژاد و همکاران ( )1131همخواني داشت.
براي بيان چگونگي ارتباط بين ثبات هيجاني با
تبعيت از درمان مشخص گردید درمجموع باثبات
بودن  2.2درصد از تبعيت از درمان را تبيين ميکند
که در صورت تعميم نتایج نمونه موردمطالعه به
جامعه اصلي ،این متغير قادر است  1/21درصد از
واریانس ميزان تبعيت از درمان را تبيين کند .با
1. Eysenck

03

البته در این تحقيق مشخص شد درمجموع
تبيين ميکند؛ که در صورت تعميم نتایج نمونه
موردمطالعه به جامعه اصلي ،این متغير قادر است 1/2
درصد از واریانس ميزان تبعيت از درمان را تبيين کند.
لذا ميتوان گفت با افزایش روان رنجوري ،تبعيت از
درمان کاهش ميیابد .بدین ترتيب بهتر است در برنامه
مراقبتي ،به ابعاد شخصيتي بيماران دیابتي ،ازجمله
روان رنجوري و ثبات هيجاني توجه بيشتري داشته
باشند .لذا با توجه به اهميت موضوع افزایش سطح
آگاهي و نگرش بيماران به جهت شناخت بيماري
دیابت ،با شناخت تأثير عوامل روانشناختي و
مداخالت شناختي رفتاري بر بيماري دیابت شاید
بتوان اقدامات مؤثري انجام داد .بدین لحاظ با توجه
به اینکه بيماران دیابتي در خطر باالیي براي ابتال به
اختالالت روانشناختي ازجمله اضطراب ،افسردگي و
اختالالت خوردن هستند لذا تشخيص این اختالالت
و توجه به آنها در بيماران دیابتي یکي از
مسئوليتهاي مهم پزشکاني است که به درمان این

2. Patricia

بررسي رابطه ابعاد شخصيت با تبعيت از درمان در بيماران دیابتي ...

بيماران ميپردازند .پزشکاني که در جستجوي بهبود

پيشنهاد ميشود این موضوع موردپژوهش بيشتري

پيامدهاي متابوليک و هيجاني بيماران دیابتي هستند،

قرار گيرد.

باید با نيازهاي روزانه مراقبت از دیابت ،آموزش

جمعبندي :بيشتر نتایج حاصل از پژوهش

مهارت کنار آیي ویژه دیابت که براي کمک به بيماران

حاضر در مورد ارتباط ابعاد شخصيتي با تبعيت از

براي مدیریت نيازهاي روزانه زندگي آنها

درمان همسو با نتایج پژوهشهاي گذشته است؛ اما

طراحيشده آشنایي داشته باشند .محدودیتهاي این

صفات شخصيتي درونگرا و برونگرا بر تبعيت از

مطالعه پایين بودن حجم نمونه ،عدم تمایل

درمان در بيماران دیابتي تأثير نداشتند .طبق

شرکتکنندگان در انجام طرح تحقيقاتي به خاطر

یافتههاي این پژوهش روان رنجوري تأثير منفي بر

مسائل فرهنگي که این امر در قدرت تعميمپذیري

تبعيت از درمان دارد و افرادي که صفات شخصيتي

نتایج تأثير ميگذارد و همچنين تعداد زیاد مواد

باثبات هيجاني دارند در پيروي و تبعيت از بيماري

پرسشنامهها بود؛ اما درعينحال پيشنهاد ميشود

دیابت موفقتر و مؤثرتر عمل ميکنند.

راهنمایيهایي براي غربالگري ،ارجاع و درمان بيماران

سپاسگزاري :از استاد ارجمند جناب آقاي

دیابتي داراي مشکالت روانشناختي تعيين شود،

دکتر عباس رمضاني فراني هيئتعلمي انستيتو

روانشناسان و مشاوران آموزشدیده در برنامههاي

روانپزشکي تهران و همچنين پرسنل کلينيک

مراقبتي و درماني بيماران دیابتي بهکارگيري شوند،

دیابت شهرستان خمين و دیگر مراکز شهري و

تحقيقات محدودي در مورد اینکه اکثر افراد دیابتي از

روستایي این شهرستان که در انجام این پژوهش ما

چه ابعاد شخصيتي برخوردارند وجود دارد ،لذا

را یاري رساندند کمال تشکر و قدرداني را دارم.

منابع

اسنوک فرانک ،یي .)2112( .جنبههاي روانشناختي

مدیریت استرس بر کاهش عالئم روانشناختي

روان ،مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه

و کنترل قند خون بيماران دیابتي .فصلنامه

علوم پزشکي تهران ،ف .1

 ،1121شماره 2-1،11

صنم .)1132( .ویژگيهاي روانسنجي پرسشنامه

اسماعيل پور ،خ؛ سودمند ،م و نظري ،م.)1121( .

تجدیدنظر شده شخصيت آیزنک ،فرم کوتاه

نقش ابعاد شخصيت و راههاي مقابلهاي در

( .)EPQ-RSمجله روانشناسي معاصر ،دوره

بيماران دیابتي نوع  .2پژوهشهاي نوین

 ،1شماره 12-1 ،2

روانشناختي .دوره  ،0شماره .2-21،18

داوودي ،ایران؛ زرگر ،یداهلل؛ مظفري پورسي سخت
الهام؛ نرگسي ،فریده و موال ،کریم.)1121( .

02

روانشناسی سالمت

علمي پژوهشي روانشناسي سالمت .پائيز

بخشي پوررودسري ،عباس؛ باقریان و خسروشاهي،

فصلنامه علمي پژوهشي /شماره  -10زمستان 1121

ب؛ و زاهدي ،ع .)1131( .اثربخشي آموزش

سيد مسعود ارزاقي) .تهران :گروه سالمت
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ابوالقاسمي ،ع؛ نریماني ،م؛ عطاءدخت ،ا؛ احدي،

بيماري دیابت( ،ترجمه ميترا حکيم شوشتري و

...  جواد جواهري و، حسن حيدري، بنفشه غرایي،عباس بيات اصغري

 مجله پرستاري. یک کارآزمایي باليني:همودیاليز

 روان، اضطراب درد،رابطه فاجعه سازي درد

30-2.88  شماره0  دوره،مراقبت وِیژه

 حمایت اجتماعي و راهبردهاي،رنجورخویي

 ارتباط.)1132( . عزیز، مرجان و شهرکي واحد،مرداني
سالمت روان با کيفيت زندگي در بيماران

.مقابله با ناتواني عملکردي در بيماران روماتيسمي
81-22 .1  شماره،مجله روانشناسي سالمت

 مجله علمي ف پژوهشي دانشگاه.سرطاني

 مقدمهاي.)1132( . دانکن، دنيس و کرامر،هاویت

118-111 ،2  شماره،13  دوره.علومپزشکي یزد

 در روانشناسي و دیگر علومspss بر کاربرد

، پ؛ رجبي، م؛ دیلمي، ا؛ نریماني، پ؛ شرقي،مولوي
. ف، ح و صادقي موحد،س؛ محمدنيا

.) (ترجمه حسن پاشا شریفي و دیگران.رفتاري
. سخن:تهران

 بررسي ارتباط شيوههاي مقابلهاي با.)1132(

 آزاد و، کبرا؛ رحماني، الهه؛ پروان،سيدرسولي

 مجله اصول.سالمت رواني در بيماران دیابتي

 تأثير مداخالت ارتقادهنده.)1122( . ژاله،رحيمي

.1-2،1  شماره،12  دوره.بهداشت رواني

ادراک بيماري بر تبعيت از درمان بيماران تحت
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