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 مقاله پژوهشی

  تابيماران مبتال به ديشفقت به خود و کانون کنترل سالمت در ب براساس يخود مراقبت يرفتارها بينيپيش
  

  ٣يم زاهدي، رح٢*يخادم ي، عل١اقدم يدريبهارک ح
  

  16/11/1399تاریخ پذیرش  03/07/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

ماران يرا در ب يخودمراقبت يارهارفتکه  يعوامل ييشناسا روازايندر آن مهم است.  يکه جنبه خودمراقبت است ييهايماريبابت از يد يماريب :هدف و زمينهپيش
ماران يبراساس شفقت به خود و کانون کنترل سالمت در ب يخود مراقبت يرفتارها بينيپيشهدف پژوهش حاضر  ت است.ياهم يدارا بخشنديمبهبود  يابتيد

  بود.ابت يمبتال به د
 يمارستان طالقانيبه ب کنندهمراجعه يابتيماران ديبنفر از  ٢٠٠ حاضر پژوهشنمونه حجم . بود يو از نوع همبستگ يفيتوص روش پژوهش حاضر :مواد و روش کار 

ترل کانون کنشفقت به خود و پرسشنامه ابت، پرسشنامه يد يخودمراقبت يهاپرسشنامهاز  هاداده يگردآور يبرا در دسترس بود و گيرينمونهروش  .بود تهران
  .ل شدنديتحل SPSS افزارنرم ٢٢با استفاده از نسخه  هادادهون چندگانه استفاده شد. ياز رگرس هادادهل يتحل منظوربهن پژوهش يسالمت استفاده شد. در ا

 بينيپيشش نق يبررس يبراکرد.  بينيپيش، نيبشيپ يرهايمتغ يب خطيبا ترک توانيمرا  يابتيماران ديب يخودمراقبت يرفتارهاج نشان داد ينتا :هاافتهي
ون يکه وارد معادله رگرس ييرهايج متغيون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. بر اساس نتايترل سالمت و خودشفقت به خود از رگرسکانون کن يهامؤلفه

  بود. يرات خود مراقبتييدرصد از تغ ۸/۱۷ بينيپيش) و قادر به =p<۷۸۹/۵F ,۰۱/۰به دست دادند ( يشدند، مدل معنادار
شکالت کرد خود دلسوزانه نسبت به خود در مقابل ميز اتخاذ رويداشته باشند و ن خود کنترلو مشکالت  هادهيپدبر  تواننديمنکه چقدر يباور افراد به ا :گيرينتيجه

  د.ينما بينيپيشرا  يخود مراقبت يرفتارها توانديم يزندگ
 ابتي، دکانون کنترل سالمت ، شفقت به خود،يخود مراقبت يرفتارها :هاکليدواژه

  
 ۹۷۷-۹۸۵ ، ص۱۳۹۹ اسفند، ۱۳۷ درپي، پيدوازدهمشماره ، هجدهممجله پرستاري و مامايي ، دوره 

  
  ٠٤٤٣٣٢٢٤١١٠، تلفن: يگروه روانشناس ،يدانشگاه آزاد اسالمه، ياروم: آدرس مکاتبه

Email: dr_ali_khademi@yahoo.com 

 
  مقدمه
که  است مزمن کيمتابول يهايماريب نيترعيشا از يکي ابتيد

ن يترمهماز  يکيوع آن در قرن حاضر روبه گسترش است. يش
. )١(است هاآن شناختيروان يهاچالش يابتيماران ديمشکالت ب

ت اس ييفرساطاقت يماريب يو شناخت يجانيه ازنظرابت يد چراکه
 ازجملهدارد،  يتيريده خودمديچيفشرده و پ ياز به رفتارهايو ن

ر قند بو نظارت  يت بدنيبه دارو ، فعال يبندي، پا ييم غذايکنترل رژ
ن ي، ايج بهداشتين عوامل در بهبود نتايت ايرغم اهميعل .خون

 يشانيزان پريو م شونديمف دنبال يغالباً ضع يتيريخودمد يرفتارها
باال  ت همچنانين جمعيف در ايضع يکيج متابوليو نتا شناختيروان

شتر از يابت سه تا چهار برابر بي، بزرگساالن مبتال به د درواقعاست. 

                                                             
  ران.يه، ايه، اروميواحد اروم ،ي، دانشگاه آزاد اسالميروانشناس يدکتر يدانشجو .١
 )سنده مسئولينو( رانيه، ايه، اروميواحد اروم ،ي، دانشگاه آزاد اسالميروانشناس اريدانش .٢
  رانيه، اياروم ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشک ،غدد-يگروه داخل ارياستاد .٣

سطح  يحت .)٢, ١(شونديم يگر دچار اضطراب و افسردگيدافراد 
ر ف ديضع يريممکن است مربوط به درگ ين عالئم افسردگييپا

 رشيذپباشد.  يبعد يبهداشت يج منفيو نتا يتيريخود مد يرفتارها
 نيا. تاس مشکل مارانيب يبرا يماريب اساس بر يزندگ وهيش رييتغ
 اغلب خود، يماريب مشکالت و عوارض با ييآشنا دليلبه مارانيب

 دليلبه دارند و خود يماريب به ينديوشاناخ يعاطف يهاواکنش
 همانند يشناختروان مختلف مشکالت با خود مزمن يماريب

 انندهم يجسمان مشکالت مار ويب يسو از زودهنگام مرگ بينيپيش
از  يکي رسديمن به نظر يبنابرا . )۳(هستند روروبه قند ميتنظ
 يخود مراقبت يابت رفتارهايد يماريدر کنترل ب هامالکن يترمهم

 تطابق يبرا يراهبرد عنوانبه ي، خودمراقبتديگرعبارتبهاست. 
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 زاهدي رحيم ،خادمي علي ،اقدم حيدري بهارک
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 يارتقا باعث که شوديم فيتعر يزندگ يهاتنش داد ويرو با افتني
 ، ير خودمراقبترفتا، ديگرعبارتبه .شوديم يوابستگ و قطع سالمت

 يمات و اقداماتيدر ارتقاء سالمت است و به تصم يديک مفهوم کلي
 يک مشکل بهداشتيکنار آمدن با  يبرا توانديماشاره دارد که فرد 

نحوه  رسديمبه نظر  وجودنيبااخود انجام دهد.  يا بهبود سالمتي
ش رو در يپ يهاچالشو  هادهيپدن و نگرش افراد نسبت به ييتب
افراد  ، باوردرواقعست. ين تأثيربينده آنان يآ يخود مراقبت يتارهارف

 را تحت هاآن يکه زندگ ييهادهيپدنکه چقدر بر مشکالت و يبه ا
  . )٦-٤(است مؤثرکنترل دارند در سالمت آنان  دهديمقرار  ريتأث

که در  يافرادمعتقد است  )٧(ان راترين راستا جوليدر ا
 يتيده دارند اگر تقوياست، عق يمنبع کنترل، درون هاآنت يشخص

 .خودشان قرار دارد يهاها و نگرشرفتار ريتأثافت کنند تحت يدر
و مطابق با آن رفتار و  داننديمط را تحت کنترل خود ين افراد شرايا

ه جيو نت يخود مراقبت يش رفتارهايامد آن افزايو پ کننديعمل م
. باشديم يدر زندگ يو روان يکيزيش سطوح سالمت فيآن افزا

ه مهار دار فرد بيو پا ي، منبع کنترل عبارت است باور کلديگربيانبه
  . )٩, ٨(يزندگ يامدهايو پج ينتا يريپذ

 وانندتيمن باورند که خودشان يبر ا يافراد با منبع کنترل درون
افراد با منبع کنترل  کهيدرحالرا شکل دهند،  يزندگ يدادهايرو
دادها توسط سرنوشت، شانس ين باورند که حوادث و رويبر ا يرونيب

ت يرين موضوع در کنترل و مديکه ا شوديمو بخت و اقبال کنترل 
اساس،  نيبه رادارد.  ييابت نقش بسزايند دمزمن مان يهايماريب

باط ارت شناختيروانو سالمت  يبا سالمت عموم يمنبع کنترل درون
در بهبود  توانديمن منبع کنترل ي. همچن)١١, ١٠(م دارديمستق

 مؤثراد افر يبهداشت يرفتارها يو ارتقا ي، سالمت روانيت زندگيفيک
نشان  )١٢(يليکائيفرد و م يپژوهش صمدج يباشد. همچنانکه نتا

ابطه ر يابتيماران ديب يت زندگيفين منبع کنترل و کيب دهديم
نشان  )١٤, ١٣(هاپژوهشج يگر نتايد ي. از سووجود دارد يمعنادار

عالوه  يخود مراقبت يو انجام رفتارها يعملکرد مثبت روان دهديم
فرد نسبت به خود مرتبط است.  يبا دلسوز يبر منبع کنترل درون

با  کردن ياست که به مهربان ياسازه شفقت به خود ديگرعبارتبه
در مقابل انزاو  يخود در مقابل قضاوت کردن خود و اشتراکات انسان

درد و رنج  داشتننگهنده (يفزا يدر مقابل همانندساز يو ذهن آگاه
مختلف، ارتباط  يهاپژوهشدر . )١٥(در تجربه آگاه فرد) اشاره دارد

، يو شادکام يستين شفقت به خود با بهزيب يمثبت معنادار
 با اضطراب ي، سالمت روان و رابطه منفشناختيروان يپذيرانعطاف

ر م پويکر ن راستا، پژوهشيدر ا  نشان داده شده است. يو افسردگ
و  يابتين شفقت به خود در زنان ديبنشان داد  )۱(و همکاران

 لفهمؤدر  يابتي، زنان ددرواقعدارد. وجود  يتفاوت معنادار يابتيرديغ
 يابتيرديسه با زنان غيبا خود و قضاوت نسبت به خود در مقا يمهربان

 يتابيبا خود در زنان د يزان مهربانيداشتند و م يتريمنفعملکرد 
 يابتيان قضاوت نسبت به خود در زنان دزيگر ميد يبود از سو ترکم

) و Tobiasاس(يتوبج پژوهش ين نتايهمچنشتر بود. يب
 رافسردهيماران افسرده نسبت به افراد غينشان داد ب )١٦(همکاران

ماران يب ديگرعبارتبهرا گزارش کردند.  يترکمخود زان شفقت به يم
  ک نگرش خود دلسوزانه مشکل دارند. يافسرده در اتخاذ 

ق يسم شفقت به خود و منبع کنترل از طريمکان رسديمبه نظر 
 مانند شناختيروانمشکالت  يبر رو يخود مراقبت يانجام رفتارها

قت به ن شفيه بو نشانگر رابط کنديمابت اثر ياز د يناش يافسرگ
 ن پژوهشياست که در ا يخود مراقبت ي، منبع کنترل و رفتارهاخود

ن هدف پژوهش حاضر يبنابرام پرداخت. يآن خواه يبه بررس
براساس شفقت به خود و منبع  يخود مراقبت يرفتارها بينيپيش

  .باشديم يابتيماران ديکنترل سالمت در ب
  

  ارک مواد و روش
 يوه گردآوريش ازنظرو  ياديهدف بن ازنظرپژوهش حاضر 

  است. يهمبستگ – يفيتوص هاداده
 يابتيماران ديه بيپژوهش حاضر را کل يجامعه آمار

تهران  يمارستان طالقانيابت بيد يبه درمانگاه تخصص کنندهمراجعه
نفر بود که با  ۲۰۰. حجم نمونه براساس روش و هدف پژوهش بود

د. يدر دسترس انتخاب گرد -يرتصادفيغ گيرينمونهاستفاده از روش 
   . )۱۷(باشديمنفر  ۱۰۰حجم نمونه حداقل  يقات همبستگيدر تحق

 هاآن يماريص بيک سال از تشخيبه مدت ورود:  يهامالک
داقل حدارا بودن ، نداشته يگريد يماريابت بيد رازيغبهگذشته بود، 

 يهامالک سال. ۳۰ يسن باالداشتن و  ييالت دوره راهنمايتحص
ل يا تحويل و يت از شرکت در پژوهش، عدم تکميخروج: عدم رضا

  .هاپرسشنامهناقص 
ح يمذکور و توضمارستان يابت بيک دينيلر در کمحقق با حضو
را در  هاپرسشنامه هايآزمودن يم آمادگالاعق و يدرباره اهداف تحق

ر يداده از سه پرسشنامه ز آوريجمع يقرار داد. برا مارانيبار ياخت
  .استفاده شد

اطالعات  آوريجمع ابت:يد يپرسشنامه خود مراقبت
 ياس خود مراقبتيه از مقبا استفاد يخودمراقبت يرفتارها

)Glasgow & Toober (رفت يصورت پذ)اين مقياس يک  )۱۸
ي است که معيارهاي خود مراقبتي سؤال ۱۵پرسشنامه خود گزارشي 

کند و دربرگيرنده بيماران را در طول هفت روز گذشته بررسي مي
ابت شامل رژيم غذايي عمومي و دي يدرمانميرژهاي مختلف جنبه

)، آزمايش سؤال ۲)، ورزش (سؤال ۵رژيم غذايي اختصاص ديابت (
)، سؤال ۱ابت (يا قرص ضد دين و يق انسولي)، تزرسؤال ۲قند خون (

. در اين )۱۹() استسؤال ۱) و سيگار کشيدن (سؤال ۴مراقبت از پا (
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 ديابت به مبتال بيماران در سالمت کنترل کانون و خود به شفقت براساس مراقبتي خود رفتارهاي بينيپيش
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ک دارد،  يرفتار سيگار کشيدن که نمره صفر تا  ياستثنابهمقياس 
شود و يک نمره تبعيت تا هفت داده مي به هر رفتار يک نمره از صفر

آيد؛ امتياز مي به دست سؤالهاي هر نمره کردنجمعکلي از طريق 
ن پرسشنامه استاندارد بوده و ياباشد. مي ۹۹تا  ۰کل مقياس بين 

در . )۲۰(قرار گرفته است مورداستفادهمختلف  يهاپژوهشدر 
  (CVI)ييمحتوا يي) رواHamadzadeh & et al )۳۵تحقيق 

ن يانگيکه م قرار گرفت دييتأمورد د ينفر از اسات ۸پرسشنامه توسط
  .بود ۷۸/۰ کرانباخ يبا روش آلفا و پايايي آن بود   ۹/۸۴آن 

شفقت  اسيمق) Nef )۱۶ :شفقت به خودبه خودپرسشنامه 
 ينوع که اسيمق نيا .دکر يابياعتبار و ساخت را به خودبه خود

 اسيمق ريز ۶ شامل است يا هيگو ۲۶ يده گزارش اس خوديمق

 احساسات )،گويه ۵( مورد خود در قضاوت )،گويه ۵خود ( با يمهربان

 ۴اگاهي ( ذهن ،)هيگو ۴( يسازيمنزو )هيگو ۴( يانسان مشترک
 صورتبه پرسشنامه يگذارنمرهاست.  )هيگو ۴( يينمابزرگو  )هيگو
 اسيمق نيا يدرون يهمسان سازنده. باشديم يادرجه ۵ کرتيل فيط
 يبرا و ۹۲/۰ اسيمق کل يکرونباخ را برا يآلفا بيضر قيطر از

 ۷۵/۰، ۷۹/۰، ۸۰/۰، ۷۷/۰، ۷۸/۰ ترتيببه هااسيمق ريز از هرکدام
 در) ۳۶( Momeni & et al .)۱۶است ( گزارش داده ۸۱/۰و 

را  خود به شفقت نامهپرسش يسنجروان يهايژگيو يپژوهش
شفقت به  اسيمق يواگرا و همگرا ييروا پژوهش، نيا در. دنديسنج

 يهاپرسشنامه و خود اس حرمتيمق ياجرا قيطر از خودبه خود
ن ينهمچ. بود معنادار جينتا که شد محاسبه بک اضطراب و يافسردگ
 ياآلف بيضر برحسب شفقت به خودبه خود اسيمق يدرون يهمسان

 قرار دييتأ مورد ۰/  ۷۰ يب همبستگيضر با و شد سبهمحا کرونباخ
نوبت  دو يهانمره نيب ۰/  ۸۹ معنادار يهمبستگ بيضر. گرفت
 اسيمق يباال ييبازآزما ييايپا از يحاک روز، ۱۰ فاصله با آزمون

  .باشديم
 ونکان پرسشنامه کانون کنترل سالمت: يچندوجهاس يمق
 کانون طهيح سه کنندهمشخص )Wallston )۳۷ سالمت کنترل
 داراي پرسشنامه نيا. استو شانس  گرانيد قدرت ،يدرون کنترل

 ۵ تا) موافقم کامالً( ۱ از کرتياس ليمق براساس که است هيگو ۲۴
 بلقا ييروا و اعتبار از آزمون نيا. شوديم يگذارنمره) مخالفم کامالً(

 رانيا در پرسشنامه نيا ييايپا و يي). روا۳۸است ( برخوردار يقبول
 يهاهمؤلف براي کرونباخ آلفاي بيضر. قرار گرفته است يموردبررس

، ۷۰/۰ ترتيببه خداوند و گرانيد قدرت شانس، ،يدرون کنترل کانون
  ).۳۹است ( آمده دست به ۷۵/۰و  ۷۳/۰، ۶۹/۰

  
  هاافتهي

  يت شناختيجمع يرهايمتغ ):۱( جدول
  انحراف استاندارد  نيانگيم  يفراوان    

  ١٢٣/١٦  ١/٦٦  ٩١  مرد  تيسجن
  ٢٣٦/١٧  ٦٣/٧٠  ١٠٩  زن

  ١٢٧/١٦  ٦/٦٩  ٢٠٠  جمع
  ١٤٧/١٥  ٧/٧١  ١٥٠  متأهل  تأهلت يوضع

  ١٦٩/١٠  ١/٤٢  ٥٠  مجرد
  ١٢٥/١٢  ٥/٥٦  ٢٠٠  جمع

  ١١٢/١٠  ٣/٣٨  ٤٥  ٤٠-٣٠  سن
  ١٩٩/١٥  ٨/٧٦  ١٥٥  به باال ٤٠

  ١٧٨/١٤  ٦/٦٤  ٢٠٠  جمع

  
  شده است. ارائهق يتحق يرهايبط با متغمرت يفيتوص يهاافتهير يدر جدول ز

  پژوهش يفيتوص يهاافتهي ):۲( جدول
  يچولگ  يدگيکش  انحراف استاندارد  نيانگيم  حداقل  حداکثر  هامؤلفه  ريمتغ

مراقبت از 
  خود

  -٥٨/٠  ٥٥/٠  ٣٨/١٨  ٧١/٤١  ٩٩  ١١  کل

  -٢٦/٠  ٥١/٠  ٦٣/٦  ٨٩/١٣  ٣٥  ١  ييم غذايرز
  ٠٢/٠  ٨٩  ٧٩/٣  ٤٣/٤  ١٤  ٠  ورزش

  -٢٠/١  ٤٢/٠  ٨٥/٤  ٦٣/٦  ١٤  ٠  شياآزم
  -٥٥/١  -٢٨/٠  ٦٥/٢  ٣٤/٤  ٧  ٠  يدارو

  -٨٦/٠  ٥٩/٠  ١٩/٨  ٨٥/١١  ٢٨  ٠  مراقبت از پا
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  ٥٠/٢  -٨١/١  ٣٦/٠  ٨٦/٠  ٢  ٠  گاريس
کانون کنترل 

  سالمت
  ٤٩/٠  -٤٦/٠  ٨٩/٤  ٣٦/٢٨  ٣٦  ١٥  يسالمت درون

  ٧٠٠  -٩٦/٠  ٤١/٤  ٤٣/٢٨  ٣٦  ١٦  مؤثرسالمت مربوط به افراد 
  -٢٤/٠  ٣٨/٠  ٧٠/٥  ٦٢/١٩  ٣٦  ٦  المت مربوط به شانسس

خودشفقت 
  يورز

  -١٧/٠  -٤٢/٠  ٤٨/٣  ٧٢/١٧  ٢٥  ٨  با خود يمهربان

  -٢٨/٠  ١١/٠  ٦٤/٣  ٩١/١٤  ٢٤  ٥  قضاوت نسبت به خود
  -٠٢/٠  ٠٧/٠  ٨٨/٢  ٣٧/١٣  ٢٠  ٥  ياشتراکات انسان

  -٦٢/٠  -٠٢/٠  ٤٤/٣  ٠٢/١٢  ٢٠  ٤  انزوا
  -٠٨/٠  -٤٠/٠  ٠٧/٣  ٣٧/١٣  ٢٠  ٤  يذهن آگاه

  -٥٠/٠  -٢١/٠  ٥٣/٣  ٠١/١١  ١٨  ٤  يافراط يهمانندساز

 
کانون کنترل سالمت را  يهامؤلفهاز  يو سالمت درون مؤثرسالمت مرتبط با افراد  دهديمق نشان يتحق يرهاين متغيب يهمبستگ يبررس

  دارند. يبا مراقبت از خود رابطه معنادار يشفقت ورزخود يهامؤلفهسالمت مرتبط با شانس و  مؤلفهمراقبت از خود رابطه ندارد اما 
  

 پژوهش يهامؤلفه يب همبستگيضر يبررس ):۳( جدول
 مراقبت از خود ريمتغ

 ميرز
 ييغذا

 کل گاريس پا از مراقبت دارو شيآزما ورزش

کانون 
کنترل 
  سالمت

 ۰۳۷/۰ ۰۴۹/۰ ۰۰۶/۰ -۰۳۸/۰ ۰۲۸/۰ ۰۹۸/۰ ۰۳۴/۰ رمؤثسالمت مرتبط با افراد 
 ۰۰۴/۰ ۰۰۹/۰ ۰۸۴/۰ ۰۰۱/۰ -۰۱۳/۰ -۰۳۸/۰ -۰۸۳/۰ يالمت درونس

 *۱۵۸/۰ -۱۰۹/۰ ۱۳۳/۰ ۰۶۵/۰ ۰۵۸/۰ ۰۹۸/۰ *۱۷۷/۰ سالمت مرتبط با شانس
خود 

شفقت 
  يورز

 **۲۰۵/۰ -۰۴۷/۰ ۱۲۶/۰ ۰۰۳/۰ ۰۱۲/۰ **۳۳۱/۰ **۲۱۳/۰ با خود يمهربان
-۳۰۷/۰ *-۱۸۰/۰ ۰۸۱/۰ ۰۵۴/۰ قضاوت نسبت به خود

** 
۱۲۸/۰ ۰۱۸/۰ ۱۵۸/۰-** 

 **۳۴۸/۰ ۰۹۳/۰ **۳۰۷/۰ **۳۴۴/۰ *۱۴۱/۰ *۱۴۹/۰ **۲۵۱/۰ ياشتراکات انسان
-۳۳۷/۰ **۱۹۲/۰ ۰۶۴/۰ *-۱۷۷/۰ انزوا

** 
۱۷۸/۰-* ۰۸۹/۰ ۲۵۵/۰-** 

 **۱۹۱/۰ ۰۷۸/۰ **۲۰۳/۰ ۰۷۹/۰ ۰۴۶/۰ ۱۳۲/۰ *۱۴۰/۰ يذهن آگاه

 **-۲۲۹/۰ ۰۷۳/۰ **۱۹۶/۰ **۲۲۱/۰ -۰۹۲/۰ *-۱۵۱/۰ *۱۵۲/۰ يافراط يهمانندساز

  
ون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. بر اساس ياز رگرس يکانون کنترل سالمت و خودشفقت ورز يهامؤلفه بينيپيشنقش  يبررس يبرا

رات ييدرصد از تغ ۸/۱۷ بينيپيش) و قادر به =p<،۷۸۹/۵F ۰۱/۰به دست دادند ( يمدل معنادار ون شدند،يکه وارد معادله رگرس ييرهايج متغينتا
  مراقبت از خود هستند.

 ونيخالصه مدل رگرس ):۴( جدول
  خالصه مدل  

 ن واتسونيدورب يابياستاندارد ارز يخطا  شدهليتعد Rمجذور  R مجذور R مدل

۱ ۴۶۴ /۰ ۲۱۵/۰  ۱۷۸/۰ ۶۶۸/۱۶ ۶۰۲/۱ 
ANOVA 

 يسطح معنادار F ن مجذوراتيانگيم يدرجه آزاد مجموع مجذورات 
 ۰۱/۰ ۷۸۹/۵ ۳۲۸/۱۶۰۸ ۹ ۹۳۹/۱۴۴۷۴ ونيگرسر

   ۸۳۳/۲۷۷ ۱۹۰ ۲۴۱/۵۲۷۸۸ ماندهيباق
    ۱۹۹ ۱۸۰/۲۷۲۶۳ کل
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 نياز ب دهديمون نشان يبه دست آمده از مدل رگرس يهاافتهي
سالمت مرتبط با  يهامؤلفهون، يوارد شده در مدل رگرس يهامؤلفه

را  يل معنادار، مديبا خود، اشتراکات انسان يشانس، مهربان
رات مراقبت از خود ييدرصد از تغ ۸/۱۷ن يکه قادر به تب اندساخته

 يب استاندارد شده مربوط به اشتراکات انسانين ضريهستند. باالتر
ک واحد انحراف استاندارد در يش يبا افزا يعني)، ۲۸۱/۰است (

واحد انحراف  ۲۸۱/۰ اندازهبه، مراقبت از خود ياشتراکات انسان

ر با با خود براب يب استاندارد مهرباني. ضرابدييمش يرد افزااستاندا
ک واحد انحراف استاندارد يش يبا افزا دهديماست که نشان  ۱۷۹/۰

واحد انحراف  ۱۷۹/۰ اندازهبهبا خود، مراقبت از خود  يدر مهربان
ب استاندارد سالمت مرتبط با شانس ي. ضرابدييمش ياستاندارد افزا

ک واحد انحراف يش يبا افزا دهديمست که نشان ا ۱۶۰/۰برابر با 
 ۱۶۰/۰ اندازهبهاستاندارد در سالمت مرتبط با شانس، مراقبت از خود 

  .ابدييمش يواحد انحراف استاندارد افزا
  

  ون چندگانه در مراقبت از خوديب مدل رگرسيضرا يبررس ):۵( جدول
ب استاندارد يضر مدل

 نشده
ب يضر

هاستانداردشد  

t  سطح
يارمعناد  

يهم خط  

B يخطا 
 استاندارد

β Tolerance VIF 

١ 

 - - ۹۳۷/۰ ۰۷۹/۰ - ۳۱۱/۱۴ ۱۲۹/۱ مقدار ثابت
سالمت مرتبط با افراد 

 مؤثر
۰۷۵/۰ ۳۱۴/۰ ۰۱۸/۰ ۲۳۸/۰ ۸۱۲/۰ ۷۲۸/۰ ۳۷۳/۱ 

 ۳۹۷/۱ ۷۱۶/۰ ۷۸۷/۰ ۲۷۰/۰ ۰۲۱/۰ ۲۸۵/۰ -۰۷۷/۰ يسالمت درون
 ۱۲۱/۱ ۸۹۲/۰ ۰۵/۰ ۳۴۷/۰ ۱۶۰/۰ ۲۱۹/۰ ۵۱۵/۰ سالمت مرتبط با شانس

 ۲۸۸/۱ ۷۷۷/۰ ۰۵/۰ ۴۵۹/۲ ۱۷۹/۰ ۳۸۴/۰ ۹۴۵/۰ با خود يمهربان
 ۴۷۹/۱ ۶۷۶/۰ ۴۳۹/۰ ۷۷۶/۰ -۰۶۱/۰ ۳۹۵/۰ -۳۰۶/۰ قضاوت نسبت به خود

 ۳۲۵/۱ ۷۵۵/۰ ۰۱/۰ ۷۹۲/۳ ۲۸۱/۰ ۴۳۷/۰ ۷۹۲/۰ ياشتراکات انسان
 ۶۸۰/۱ ۵۹۵/۰ ۱۰۱/۰ -۶۴۶/۱ ۱۳۷/۰ ۴۴۵/۰ -۷۳۳/۰ انزوا

 ۲۵۲/۱ ۷۹۹/۰ ۵۶۱/۰ ۵۸۲/۰ ۰۴۲/۰ ۴۳۰/۰ ۲۵۰/۰ يذهن آگاه
 ۸۶۸/۱ ۵۳۵/۰ ۹۷۸/۰ ۰۲۸/۰ -۰۰۲/۰ ۴۵۷/۰ -۰۱۳/۰ يافراط يهمانندساز

 

  گيرينتيجهبحث و 
 براساس يخود مراقبت يرفتارها بينيپيشحاضر هدف پژوهش 

 بود. يابتيماران ديشفقت به خود و کانون کنترل سالمت در ب
ون چندگانه نشان داد که يبه دست آمده از رگرس يهاافتهي

با خود و سالمت مرتبط با  ي، مهربانياشتراکات انسان يهامؤلفه
درصد از  ۸/۱۷و توانستند  دندمان يشانس در مدل معنادار باق

  کنند. بينيپيشرات رفتار مرتبط با سالمت را ييتغ
 Hatamloo Sadabadi & et al همسو با پژوهش حاضر

 يارهاسالمت بر رفت کنترل کانون دادنددر پژوهش خود نشان )۲۱(
اما  دهديمش يدارد و آن را افزا ين نقش مثبتيزوج يخودمراقبت
. ندارد يرابطه معنادار ين پژوهش با رفتار خود مراقبتيشانس در ا

 که کانون دهنديمنشان )Nikoogoftar & Eshaghi  )۲۲ پژوهش 
، اما دارد يبا بهبود رفتار خودمراقبت يکنترل سالمت رابطه معنادار

طه شانس، راب يرونيق حاضر کانون کنترل سالمت بيبرخالف تحق
ن رابطه کانون کنترل يدر تب ندارد. يبا رفتار خودمراقبت يدارمعنا

 ريأثتابت تحت يافراد مبتال به د يگفت تمام زندگ توانيمشانس 

 هاآن ياز آن قرار دارد و زندگ يو مشکالت ناش يماريمزمن بودن ب
 شوديمابت سبب يد يماري. ب)۲۳, ۲۲(دهديمقرار  ريتأثرا در تحت 

ادراک شده خود را در انجام  يهاييتواناو  هاييتواناماران، يتا ب
ند و خود را يدچار اختالل بب يو خانوادگ يروزمره، شغل يهاتيفعال

و خود را در معرض عوارض  دانندينم يماريبا ب ييارويقادر به رو
ماران نسبت به ين بيا درواقع. )۲۴(ننديبيمابت يرقابل جبران ديغ
رقابل کنترل، مزمن و يدارند و آن را غ يخود نگرش منف يماريب

 يماريب يبرا ياقدام موثر تواننديمکه نه خود  پندارنديم يجد
 ين امريگران مهم(همانند پزشکان) را قادر به چنيانجام دهند و نه د

انس ا شيانتظار معجزه  ، دريماريبا ب ييارويجه درروي؛ در نتداننديم
 Wallston، )۷(راتر ياجتماع يريادگيه يبر اساس نظر  .)۲۵(هستند

& Wallston  )۲۶( يماريو ب يزندگ يابتيماران ديب معتقد است 
که خارج از  داننديم يرونيو احتماالت ب هاشانساز  يخود را ناش

ن اساس شانس آوردن و شانس داشتن ي. بر اباشديمکنترل آنان 
 يبهتر يمراقبت يتا بتوانند رفتارها شوديمآنان سبب  ازنظر يرونيب

جاد ياز عوامل ا ياريکه بس پندارنديمن يچن چراکهرا داشته باشند، 
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خارج از قدرت و اراده  شانيماريبد کننده يکننده و تشد
  گر(مانند پژشک) قرار دارد.يا افراد مهم دي) ي(کنترل درونهاآن

 Ferrari, Dal Cin, Steele ن همسو با پژوهش حاضر،يهمچن

 ينقش مثبت يشفقت ورزخود که  دادنددر پژوهش خود نشان  )۶(
دارد.  يابتيماران ديدر ب مرتبط با سالمت يدر سالمت و رفتارها

قضاوت خود، با خود  يتا افراد به جا شوديمسبب  يخودشفقت ورز
 يو رفتارها يماريت از خود در برابر بيباشند و به حما يمهربان
را از خود  يو محافظت يمراقبت يآورند و رفتارها يرو يسالمت

ه ک ابندييمماران در ي، بيدر اشتراکات انسان. )۲۷(دهنديمش يافزا
 يار رفتارهيو درگ کننديمنقص هستند ، اشتباه  يدارا هاانسانهمه 

تا  دشويمن نگرش مثبت نسبت به خود سبب ي. اشونديمناسالم 
د، را در خود يمثبت مانند ام يهايژگيوماران بتوانند حاالت و يب

با مشالت و  ييارويرو يبرا يفزه کايو انگ يپرورش دهند و از انرژ
 يهايابيخودارزبرخوردار باشند؛  شانيماريبمرتبط با  مسائل

خود داشته باشند،  يماريو ب يمارينسبت به خود و ب يترکم
. )۲۸(تجربه کنند يماريرا در ارتباط با ب يترکماضطراب و استرس 

با خود و اشتراکات  ي، مهربانيخود شفقت ورزن يبگر، يد ياز سو
و  ماران رابطه وجود دارديدر ب يجانات منفيو کاهش ه، يانسان

 .ديمان بينيپيشرا  يخود مراقبت يو رفتاها ينت درمايتبع توانديم
 ييهامؤلفه شاملان نمود که شفقت به خود يب توانيمن اساس يبر ا

، استفاده از هاجانيهثبت  يافراد برا ييتوانا توانديماست که 
قرار دهد و افراد را  ريتأثت افکار و اعمال تحت يهدا ياطالعات برا

ه ن شفقت بي. بنابرا)٢٩(ار دهدقر ريتأثتحت  يجانيم هيدر تنظ
ج يو ترو يمنف يهاجانيهل يم و تعديق تنظيخودبه خود از طر

راد اف يت زندگيفيمثبت، سبب بهبود سالمت روان و ک يهاجانيه
ل عم يخود مراقبت يرفتارها نيبشيپ عنوانبه توانيمو  گردديم

ن دارد که فرد تالش يداللت بر ا به خود ورزي شفقت درواقع.  دينما
ن امر منجر به بروز يد. ايري نمايدرد جلوگکه از تجربه  کنديم

و بهبود  يمقابله فعال در جهت ارتقا و حفظ سالمت روان يهاسبک
ي ترکم. افراد شفقت به خودورز درد و نقص شوديم يت زندگيفيک

بت به گرانه نس تيدگاه حمايو د کننديمن تجربه يريرا نسبت به سا
و اضطراب و  يشدن احساس افسردگ ترکمخود دارند که باعث 

هبود را ب شانيزندگت يفيو ک شوديم ياز زندگ هاآنت يش رضايافزا
  .)٦(بخشديم

 ياستفاده از ابزارهاپژوهش؛  يشنهادهايپو  هاتيمحدود
 هادادهق بودن يح و دقيکه صح هاداده آوريجمع يبرا يخودگزارش

 در مطالعات گردديمشنهاد ين پيبنابرا سازديمرا با مشکل مواجهه 
ن با ياستفاده گردد. همچن ينيدر کنار پرسشنامه از مصاحبه بال يآت

ن ياهستند بنابر يابتيماران دينکه جامعه پژوهش حاضر بيتوجه به ا
ر ياط به سايت جوانب احتيج پژوهش با رعاينتا شوديمشنهاد يپ

  داده شود.م يجوامع تعم
، شفقت به خود در کنار کانون جه گرفتينت توانيممجموع در

 يبتايماران ديرا در ب يخود مراقبت يرفتارها توانديم يکنترل درون
بر  تواننديمنکه چقدر ي، باور افراد به اديگرعبارتبهد. ينما بينيپيش

 ردکيز اتخاذ رويداشته باشند و ن و مشکالت خود کنترل هادهيپد
 توانديم يخود دلسوزانه نسبت به خود در مقابل مشکالت زندگ

  د.ينما بينيپيشرا  يخود مراقبت يرفتارها
عه ن مطاليه شرکت کنندکان که در اي: از کليتشکر و قدران

  .ميينمايم يکردند تشکر و قدردان ياريما را 
 سندگانين نويدر ب يچ نوع تعارض منافعي: هتعارض منافع

  جود ندارد.ن مقاله ويا
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PREDICTION OF SELF-CARE BEHAVIORS BASED ON SELF-
COMPASSION AND HEALTH LOCUS OF CONTROL AMONG 

DIABETIC PATIENTS 
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Abstract 
Background & Aims: Diabetes is one of the diseases in which the self-care aspect is important. 
Therefore, it is important to identify the factors that improve self-care behaviors in diabetic patients. 
The aim of this study was to predict self-care behaviors based on self-compassion and health locus of 
control in patients with diabetes. 
Materials & Methods: The method of this study was descriptive and correctional. The sample size of 
this study included 200 diabetic patients referred to Taleghani Hospital in Tehran. Diabetes self-care 
questionnaire, self-compassion questionnaire, and health locus of control questionnaire were used for 
data collection. Multiple regression was used to analyze the data. Data were analyzed with SPSS 
software version 22. 
Results: The results showed that self-care behaviors of diabetic patients can be predicted by the linear 
combination of predictor variables. Multiple regression was used to investigate the predictive role of 
the components of health locus of control and self-compassion. Based on the results of the regression 
model, a significant model (F = 789.5 p <0.01) was obtained that was able to predict 17.8% of the 
changes in self-care. 
Conclusion: People's beliefs in how much they can control their phenomena and problems, as well as 
adopting a self-compassionate approach to life's problems can predict self-care behaviors. 
Keywords: self-care behaviors, self-compassion, health locus of control, diabetes 
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