
 
February-March 2022, Volume 9, Issue 6

   Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)                                                                           Original Article

The Mediating Role of Coping Strategies in Relationship Between Illness 
Perception and Perceived Social Support with Treatment Adherence in 

Cardiovascular Patients
Pouresmaeel Niazi M1, Farshbaf Mani Sefat F2*, Khademi A3, Meshgi Sh4

1- PhD Student, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran. 
2- Assistant Professor, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran. 
3- Associate Professor, Department of Psychology, Psychology Research Center, Urmia Branch, Islamic Azad 
University, Urmia, Iran.  
4- Assistant Professor, Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medial Sciences, Tabriz, Iran.

Corresponding Author: Farshbaf Mani Sefat F, Assistant Professor, Department of Psychology, Urmia Branch, 
Islamic Azad University, Urmia, Iran. 
E- mail: f.farshbaf@iaurmia.ac.ir

Received: 10 Nov 2021                    Accepted: 4 Feb 2022

Abstract
Introduction: Adherence to treatment is the main determinant of success in the treatment of chronic 
diseases, which are affected by various factors. The aim of this study was to investigate the mediating 
role of coping strategies in the relationship between Illness Perception and Perceived Social Support 
with Treatment Adherence in Cardiovascular Patients. 
Methods: This research is correlation research. The statistical population of the study is cardiovascular 
patients hospitalized or referred to the specialized cardiology clinic of Shahid Madani in Tabriz in 
the first quarter of 1400, where 234 of them were selected as available samples for the present study. 
Data were collected using Broadbent's Illness Perception, Zimet's Perceived Social Support, coping 
with the stressful situations of Endler & Parker, and Modanloo's Adherence questionnaires. then, 
through the Pearson correlation coefficient, bootstrap and Sobel were analyzed using SPSS and 
AMOS (version 24).
Results: The results showed Perceived social support (p<0.05), Illness perception, and coping 
strategies (p<0.001) have a direct, positive, and significant effect on Treatment Adherence. Also, 
Illness perception on coping strategies (p<0.001) and perceived social support on coping strategies 
(Problem-Focused and Avoidance strategies, p<0.001; Emotion-Focused, p<0.01), have a direct, 
positive, and significant impact. The results of the Sobel test showed that the Illness Perception 
through coping strategies (Problem-Focused Strategy, p˂0.001; Emotion-Focused and Avoidance, 
p˂0.01) had an indirect, positive and significant effect on treatment adherence. Perceived social 
support is also due to coping strategies (Problem-Focused Strategy, p˂0.001; Emotion-Focused, 
p˂0.05; Avoidance, p˂0.01) having an indirect, positive and significant effect on treatment adherence.
Conclusions: According to the research findings, planning and goals can be designed to promote 
Illness Perception and the necessity of social support, and training the use of effective coping 
strategies in cardiovascular patients.
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چکیده
مقدمــه: تبعیــت از درمــان تعییــن کننــده اصلــی موفقیــت در درمــان بیمــاری هــای مزمــن مــی باشــد کــه عوامــل مختلفــی بــر آن 
تاثیرگــذار اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش واســطه ای راهبردهــای مقابلــه ای در رابطــه درک از بیمــاری و حمایــت 

اجتماعــی ادراک شــده بــا تبعیــت از درمــان در بیمــاران قلبــی عروقــی انجــام شــد.
روش کار: ایــن پژوهــش از نــوع تحقیقــات همبســتگی مــی باشــد. جامعــه آمــاری پژوهــش بیمــاران قلبــی عروقــی بســتری شــده 
یــا مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه تخصصــی قلــب شــهید مدنــی تبریــز در ســه ماهــه اول ســال1400 مــی باشــند کــه تعــداد 234 نفــر 
از آنهــا بصــورت نمونــه هــای در دســترس بــرای مطالعــه حاضــر انتخــاب شــده انــد. داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه هــای درک از 
بیمــاری Broadbent، حمایــت اجتماعــی ادراک شــده Zimet، مقابلــه بــا موقعیــت هــای اســترس زای Endler & Parker و تبعیــت 
ــرم افــزار SPSS و  ــا اســتفاده از ن مدانلــو، جمــع آوری و ســپس از طریــق ضریــب همبســتگی پیرســون، بــوت اســترپ و ســوبل و ب

AMOS نســخه 24، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. 

ــه ای  ــای مقابل ــاری و راهبرده ــده )p<0/05(، درک از بیم ــی ادراک ش ــت اجتماع ــه حمای ــد ک ــان دادن ــج نش ــا: نتای ــه ه یافت
)p<0/001( بــر روی تبعیــت از درمــان تاثیــر مســتقیم، مثبــت و معنــادار دارنــد. همچنیــن درک از بیمــاری بــر روی راهبردهــای مقابلــه 
ــی، p<0/001؛  ــرد مســاله محــور و اجتناب ــه ای )راهب ــای مقابل ــر روی راهبرده ــی ادراک شــده ب ــت اجتماع ای )p<0/001(، و حمای
هیجــان محــور، p<0/01(، تاثیــر مســتقیم، مثبــت و معنــادار دارنــد. در ادامــه نتایــج آزمــون ســوبل نشــان داد کــه درک از بیمــاری 
بواســطه راهبردهــای مقابلــه ای )راهبــرد مســاله محــور، p<0/001؛ هیجــان محــور و اجتنابــی، p<0/01(  بــر تبعیــت از درمــان تاثیــر 
غیرمســتقیم، مثبــت و معنــادار داشــته اســت. همچنیــن حمایــت اجتماعــی ادراک شــده نیــز بواســطه راهبردهــای مقابلــه ای )راهبــرد 
ــت و  ــر غیرمســتقیم، مثب ــان تاثی ــت از درم ــر روی تبعی ــی، p<0/01( ب مســاله محــور، p<0/001؛ هیجــان محــور، p<0/05؛ اجتناب

معنــادار داشــته اســت.
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش مــی تــوان در راســتای ارتقــای درک از بیمــاری و لــزوم حمایــت هــای اجتماعــی، 

و آمــوزش اســتفاده از راهبردهــای مقابلــه ای موثــر و ســازگارانه در بیمــاران قلبــی عروقــی، برنامــه ریــزی و اهدافــی را تعییــن نمــود.
کلیدواژه ها: تبعیت از درمان، راهبردهای مقابله ای، درک از بیماری، حمایت اجتماعی ادراک شده. 
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مقدمه
امــروزه بیمــاری قلبــی یکــی از جــدی تریــن مخاطراتــی اســت که 
ــرگ و  ــت م ــن عل ــج تری ــرده و رای ــد ک ســالمت انســان را تهدی
میــر و ناتوانــی در جهــان اســت. براســاس آخریــن آمــار ســازمان 
بهداشــت جهانــی، تنهــا در ســال 2019 بــه خاطــر بیمــاری هــای 
قلبــی حــدود 17/9 میلیــون نفــر جــان خــود را دســت داده انــد کــه 
ایــن رقــم دربرگیرنــده 32 درصــد کل مــرگ و میــر جهــان اســت 
)1(. جمهــوری اســالمی ایــران نیــز یکــی از باالتریــن نــرخ هــای 
)بیــش از 9 مــورد در هــر صــد نفــر( شــیوع بیمــاری هــای قلبــی 
عروقــی، و مــرگ و میــر ناشــی از آن را دارد )3،2(. از ســوی دیگــر 
اصلــی تریــن نگرانــی هــا و مشــکالت بالینــی کــه نظــام ســالمت 
ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــتند، مش ــه هس ــا آن مواج ــرر ب ــور مک ــه ط ب
تبعیــت نکــردن بیمــاران از درمــان مــی باشــد. ایــن امــر خصوصــًا 
در بیمــاری هــای مزمــن ماننــد بیمــاری قلبــی کــه بیمــاران بایــد 
بــه مــدت طوالنــی از درمــان تجویــز شــده پیــروی نماینــد، اهمیت 
بیشــتری پیــدا مــی کنــد چــرا کــه متاثــر از عوامــل متعــدد روانــی 
ــه  ــه شــوند، رســیدن ب ــده گرفت ــر نادی ــه اگ و اجتماعــی اســت ک
اهــداف ســالمتی را غیرممکــن مــی ســازد )4(. مطالعــات نشــان 
ــه  ــه توصی ــی ب ــاران قلب ــدی بیم ــی پایبن ــه بطــور کل ــد ک داده ان

هــای مراقبــت از خــود، ضعیــف و انتخابــی اســت )5(.
طبــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی تبعیــت از درمــان، یــک 
فرآینــد مشــارکتی بیــن بیمــار و ارایــه دهنــده خدمــات بهداشــتی 
اســت کــه در آن انجــام رفتارهایــی ماننــد مصــرف دارو، رعایــت 
ــه  ــا توصی ــی، ب ــرات در شــیوه زندگ ــی و ایجــاد تغیی ــم غذای رژی
ــد درک  ــن فرآین ــد. در ای ــته باش ــت داش ــکی مطابق ــای پزش ه
ــای  ــتراتژی ه ــرای اس ــان ب ــت از درم ــر تبعی ــر ب ــل موث عوام

ــی محســوب مــی گــردد )6(.  ــه ای، امــری حیات مداخل
بــه طــور کلــی، رفتارهــای مرتبــط بــا ســالمت و تبعیــت از درمــان 
ــی  ــناختی و ادراکات ــای ش ــی ه ــر بازنمای ــت تاثی ــد تح ــی توان م
باشــد کــه بیمــاران دربــاره بیمــاری خــود دارنــد. بــه عبارتــی، افراد 
بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات ســالمتی، باورهــای عقالنــی را در مورد 
بیمــاری خــود شــکل می دهنــد و بــرای درک عالیــم و وضعیــت 
بیمــاری خــود فعاالنــه تــالش مــی کننــد. ایــن فرآینــد پویــا باعث 
تغییــر در الگوهــای مقابلــه ای بیمــار، جســتجوی درمــان و مراقبت 
مــی شــود )7(. در واقــع ادراک بیمــاری بصــورت ارزیابــی شــناختی 
بیمــار و درک او از وضعیــت پزشــکی خــود و پیامدهــای احتمالــی 
آن تعریــف شــده اســت )8(. درک از بیمــاری ممکــن اســت شــامل 
باورهــای مثبــت و منفــی در مــورد بیمــاری باشــد کــه مــی توانــد 
بــه توانایــی مقابلــه بــا بیمــاری و درک آن بعنــوان کنتــرل پذیــر 

بــودن یــا تهدیــد آمیــز تلقــی کــردن آن تاثیــر بگــذارد )9(. پژوهش 
ــد کــه بیــن درک از بیمــاری و  هــای انجــام یافتــه نشــان داده ان
میــزان تبعیــت از درمــان دارویــی در بیمــاران قلبــی ارتبــاط وجــود 

دارد )10(.  
ــان  ــت از درم ــد در تبعی ــه مــی توان ــل روانشــناختی دیگــر ک عام
تاثیرگــذار باشــد، حمایــت اجتماعــی ادراک شــده اســت. مشــخص 
ــان  ــت از درم ــده، تبعی ــی ادراک ش ــت اجتماع ــه حمای ــده ک گردی
ــی  ــت اجتماع ــد )11(. حمای ــی نمای ــهیل م ــی را تس ــاران قلب بیم
ادراک شــده بــه ارزیابــی شــناختی کــه فــرد از محیــط اطــراف خود 
و روابطــش بــا دیگــران انجــام مــی دهــد، گفتــه مــی شــود و نیــز 
ادراک فــرد در مــورد اینکــه دیگــران او را دوســت داشــته و بــه او 
حرمــت و ارزش قایــل هســتند، در صورت نیــاز از او مراقبت خواهند 
کــرد و او را بخشــی از یــک شــبکه اجتماعــی بــا مســاعدت هــا و 
تعهــدات بــه شــمار مــی آورنــد، را شــامل مــی گــردد. حمایتهــای 
اجتماعــی مــی توانــد دربرگیرنــده حمایــت عاطفــی، ارزشــی، عملی 

و مــادی، اطالعاتــی و شــبکه ای باشــد )12(.
ــی  ــن م ــای مزم ــاری ه ــه بیم ــی ک ــر و از آنجای ــی دیگ از طرف
ــاری و  ــد، درک از بیم ــی گردن ــار روان ــاد فش ــث ایج ــد باع توانن
حمایــت هــای اجتماعــی توانایــی فــرد را بــرای مقابلــه ســازگارانه 
و کارآمــد در ایــن شــرایط را افزایــش مــی دهنــد )13،14(. بــه تبــع 
آن، راهبــردی کــه افــراد بیمــار بــرای مقابلــه بــا چنیــن موقعیتــی 
ــوه  ــته و نح ــر گذاش ــا تاثی ــرد آنه ــر عملک ــد، ب ــی نماین ــاذ م اتخ
مدیریــت و پایبنــدی بیمــاران بــه درمــان را نیــز تحــت تاثیــر قــرار 
ــه روش هایــی اشــاره  مــی دهــد )15(. راهبردهــای مقابلــه ای، ب
دارنــد کــه افــراد بــه عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت و مقابلــه بــا 
ــر  ــد )14(. ب ــی گیرن ــه کار م ــترس زا ب ــای اس ــل و رویداده عوام
اســاس رویکردهــای اولیــه، فرآیندهــای مقابلــه شــامل ســه راهبرد 
اساســی مــی باشــد کــه عبارتنــد از 1. راهبــرد مقابلــه ای مســاله-

محــور  2. راهبــرد مقابلــه ای هیجــان محــور  3. راهبــرد مقابله ای 
اجتنابــی )16(. راهبــرد مقابلــه ای مســاله محــور، اقداماتــی ماننــد 
برنامــه ریــزی، جســتجوی حمایــت ابــزاری و دنبال کــردن مراحلی 
اســت کــه مــی توانــد مســتقیما مشــکل را کاهــش داده و یــا آن را 
بــه نوعــی حــل نمایــد. راهبــرد هیجــان محــور، شــامل پــردازش و 
بیــان احساســات ناشــی از عامــل اســترس زا اســت. و مــی تــوان 
ــر  ــی ب ــای مبتن ــتراتژی ه ــری اس ــه کارگی ــد ب ــوان فرآین ــه عن ب
هیجــان در تــالش بــرای کاهــش یــا مدیریــت پریشــانی عاطفــی 
برانگیختــه شــده توســط یــک موقعیــت تعریــف کــرد )17(. راهبرد 
ــخ  ــا پاس ــناختی ی ــرات ش ــده تغیی ــی، دربرگیرن ــه ای اجتناب مقابل
هایــی اســت کــه هــدف آن انــکار یــا بــه حداقــل رســاندن وخامت 
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ــرد  ــرد، ف ــوع راهب ــن ن ــت. در ای ــب آن اس ــران و عواق ــک بح ی
وضعیــت اســترس زا یــا افــکار و عواطــف مربــوط بــه آن را انــکار و 
ســرکوب نمــوده و تفکــرات دیگــری را جایگزیــن آن مــی ســازد یا 
از طریــق رفتارهایــی، از رویارویــی بــا موقعیت ســخت و اســترس زا 
اجتنــاب مــی نمایــد )16(. راهبردهــای مقابلــه ای هیجــان محــور 
ــای  ــازگار، و راهبرده ــای ناس ــبک ه ــوان س ــه عن ــی ب و اجتناب
مقابلــه ای مســاله محــور بــه عنــوان ســبک ســازگارانه مقابلــه بــا                                                                                

تنــش هــای زندگــی روزمــره در نظــر گرفتــه شــده انــد )18(. 
ــد کــه ادراک  مطالعــات داخلــی و خارجــی پیشــین، نشــان داده ان
بیمــاری )19،10(، حمایــت اجتماعــی ادراک شــده )20،11(، و 
ــزان  ــش می ــب افزای ــر )21،15( موج ــه ای موث ــای مقابل راهبرده
ــا نشــان داده  ــه ه ــن یافت ــد. همچنی ــان مــی گردن ــت از درم تبعی
ــی ادراک  ــت اجتماع ــاری )22،13( و حمای ــه درک از بیم ــد ک ان
ــه کار  ــاران ب ــه بیم ــه ای ک ــای مقابل ــا راهبرده ــده )23،14( ب ش
ــی  ــه قبل ــات انجــام گرفت ــا تحقیق ــد. ام ــاط دارن ــد، ارتب مــی گیرن
ــه  ــر را بصــورت جداگان ــا یکدیگ ــر شــده ب ــای ذک ــط متغیره رواب
بررســی نمــوده انــد و تاکنــون روابــط ســاختاری این متغیرهــا روی 
بیمــاران قلبــی عروقــی بــه شــکل مــدل پژوهــش حاضــر، مطالعــه 

ــود دارد. ــی وج ــه شــکاف مطالعات ــن زمین ــده و در ای نگردی
ــر حــوزه مراقبــت هــای  ــا وجــود ایــن کــه در ســال هــای اخی ب
بهداشــتی شــاهد پیشــرفت هــای چشــمگیری بــوده، امــا پایبنــدی 
ضعیــف و عــدم تبعیــت از درمــان بــرای بیمــاران مزمــن، همچنــان 
بصــورت یــک معضــل و چالــش حــل نشــده باقــی مانــده اســت 
)24(. و عواقــب عــدم تبعیــت از رژیــم هــای درمانــی، هــم بــرای 
بیمــاران و هــم بــرای سیســتم مراقبــت های بهداشــتی، مــی تواند 
بســیار شــدید و غیرقابــل جبــران باشــد. زیــرا کــه از نظــر بالینــی 
پیــروی نکــردن مــی توانــد ســبب کاهــش اثــرات مفیــد درمانــی، 
عــود و افزایــش میــزان بســتری و مــرگ و میــر ناشــی از آن گــردد 
ــه  ــا هــدف کمــک ب )25(. بنابرایــن، انجــام مطالعــه و پژوهــش ب
غلبــه کــردن بــر موانــع و مشــکالت مربــوط بــه عوامــل فــردی 
ــناختی  ــات روان ش ــا خصوصی ــط ب ــوارد مرتب ــه م ــت، از جمل تبعی
ــن  ــذا ای ــه نظــر مــی رســد. فل بیمــار، بســیار مهــم و ضــروری ب
پژوهــش قصــد دارد تــا نقــش واســطه ای راهبردهــای مقابلــه ای 
ــا  ــده ب ــی ادراک ش ــت اجتماع ــاری و حمای ــه درک از بیم در رابط
تبعیــت از درمــان را در بیمــاران قلبــی عروقی، بررســی و مشــخص 

نمایــد.

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات همبســتگی مــی باشــد. جامعــه 

آمــاری پژوهــش عبــارت اســت از کلیــه بیمــاران قلبــی عروقــی 
ــه  ــال 1400 ب ــه اول س ــه ماه ــه در س ــال ک ــا 60 س ــن 40 ت بی
بیمارســتان و یــا درمانــگاه تخصصــی قلــب شــهید مدنــی تبریــز، 
ــه  ــوال حجــم نمون ــد. معم ــوده ان ــا بســتری ب ــوده ی ــه نم مراجع
در معــادالت ســاختاری براســاس تعــداد ســازه هــای اصلــی یــا 
متغیرهــای پنهــان تعییــن مــی شــود. در عیــن حــال فرمــول و 
توافــق کلــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد. از نظــر بســیاری از 
پژوهشــگران نمونــه هــای کمتــر از 100 نفــر، بــه عنــوان حجــم 
نمونــه کوچــک، 100 تــا 200 نفــر، نمونــه حجــم متوســط و تعداد 
بیشــتر از 200 نفــر، بعنــوان حجــم نمونــه مناســب بــرای معادالت 
ســاختاری فــرض مــی شــوند )27،26(. نمونــه آمــاری بــرای ایــن 
تحقیــق، تعــداد 234 نفــر مبتــال بــه بیمــاری قلبــی عروقــی )اعــم 
از عــروق کرونــر، نارســایی سیســتولیک و دیاســتولیک، آریتمــی، 
مــادرزادی و ...( در نظــر گرفتــه شــده انــد. روش نمونــه گیــری 
مطالعــه حاضــر بصــورت آزمودنــی هــای در دســترس بــوده اســت 
ــن  ــه داشــتن ســن بی ــه پژوهــش از جمل ــای ورود ب ــه معیاره ک
40 تــا 60 ســال؛ گذشــت حداقــل ســه مــاه از تشــخیص اولیــه؛ 
نداشــتن بیمــاری روانــی و داشــتن حداقــل تحصیــالت دیپلــم را 

داشــته باشــند. 
ــذ  ــس از اخ ــه پ ــود ک ــب ب ــن ترتی ــش بدی ــرای پژوه ــد اج رون
ــن  ــده، از بی ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه ــای الزم و هماهنگ مجوزه
بیمــاران قلبــی بســتری شــده و یــا مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه 
ــکان پاســخگویی  ــه ام ــز ک ــی تبری ــب شــهید مدن تخصصــی قل
ــا در نظــر  ــد )ب ــه پرسشــنامه هــای ایــن پژوهــش را داشــته ان ب
ــنامه  ــذف پرسش ــا و ح ــی ه ــزش آزمودن ــال ری ــن احتم گرفت
هــای مخــدوش و داده هــای پــرت و ...( بعنــوان نمونــه آمــاری 
انتخــاب و اطالعــات مــورد نیــاز پژوهــش از آنهــا اخــذ گردیــده 
ــت از  ــنامه »تبعی ــا از پرسش ــع آوری داده ه ــت جم ــت. جه اس
 ،»Broadbent درمــان مدانلــو«، پرسشــنامه »ادراک بیمــاری
 Zimet ــدی ــد بع ــده چن ــی ادراک ش ــت اجتماع ــاس »حمای مقی
ــترس زا  ــای اس ــا موقعیته ــه ب ــاه مقابل ــرم کوت ــنامه »ف » پرسش

Endler & Parker« اســتفاده گردیــد. 

ــو در  پرسشــنامه تبعیــت از درمــان، در ســال 1392 توســط مدانل
زمینــه بیمــاران مزمــن طراحــی و روانســنجی شــده اســت. ایــن 
پرسشــنامه 40 ســوالی بصــورت لیکــرت شــش درجــه ای از کامال 
بــا امتیــاز 5 تــا اصــال بــا امتیــاز صفــر، درحیطــه هــای اهتمــام در 
درمــان، تمایــل بــه مشــارکت در درمــان، توانایــی تطابــق، تلفیــق 
ــان  ــه درم ــد ب ــان، تعه ــه درم ــبیدن ب ــی، چس ــا زندگ ــان ب درم
ــواالت  ــت. س ــده اس ــی گردی ــان طراح ــرای درم ــد در اج و تردی
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ــذاری                       ــره گ 33، 34، 35، 37، 38، 39 و 40 بصــورت معکــوس نم
ــود  ــه خ ــره را ب ــاس 200-0 نم ــت کل مقی ــوند. در نهای ــی ش م
اختصــاص مــی دهــد. بدیــن ترتیــب هرچــه نمــره کل یا نمــره هر 
خــرده مقیاس بیشــتر باشــد، فــرد پاســخ دهنــده از تبعیــت باالتری 
برخــوردار اســت و بــا تبدیــل امتیــاز کســب شــده از پرســش نامــه 
بــه درصــد و مقایســه آن بــا حداکثــر و حداقــل امتیــازات پرســش 
نامــه، میــزان تبعیــت از درمــان بیمــاران محاســبه و تفســیر                                                                                                
ــان  ــت از درم ــای تبعی ــه معن ــد ب ــاز 25-0 درص ــردد. امتی ــی گ م
ــان  ــت از درم ــای تبعی ــه معن ــد ب ــاز50-26 درص ــف؛ امتی ضعی
متوســط؛ امتیــاز 75-51 درصــد بــه معنــای تبعیــت از درمــان خوب 
و امتیــاز 100-76 درصــد بــه معنــای تبعیــت از درمان بســیار خوب، 
ــی  ــی محتوای ــه مــی شــود. متوســط شــاخص روای در نظــر گرفت
ــا  ــنامه ب ــی پرسش ــانی درون ــد. همس ــی باش ــنامه 0/914 م پرسش
محاســبه آلفــای کرونبــاخ، 0/921 و پایایــی ابــزار تبعیــت از درمــان 
ــه  ــی دو هفت ــه زمان ــا فاصل ــا اســتفاده از روش آزمــون مجــدد، ب ب
ســنجیده، و ضریــب همبســتگی آن 0/875 گــزارش گردیده اســت 
)28(. در پژوهــش حاضــر، آلفــای کرونبــاخ بــرای ایــن پرسشــنامه 
ــز  ــی آن نی ــوری و محتوای ــی ص ــد. روای ــت آم ــر 0/932 بدس براب
توســط تعــدادی از اســاتید و متخصصــان روانشناســی مــورد تاییــد 

قــرار گرفــت.
ایــن  همــکاران:  و   Broadbent بیمــاری  ادراک  پرسشــنامه 
ــب  ــه ترتی ــؤال ها ب ــد، س ــی باش ــه م ــامل 9 گوی ــنامه ش پرسش
پیامدهــا، طــول مــدت، کنتــرل شــخصي، کنتــرل درمــان، ماهیــت، 
ــاري  ــت بیم ــي و عل ــخ عاطف ــاري، پاس ــناخت بیم ــي، ش نگران
ــت.  ــا 10 اس ــؤال اول از 0 ت ــرات 8 س ــه نم ــنجند. دامن را مي س
نمره¬گــذاری ســواالت 3، 4 و 7 بصــورت معکــوس اســت. ســؤال 
9 پاســخ بــاز بــوده و ســه علــت عمــده ابتــال بــه بیمــاری از نظــر 
بیمــار را بــه ترتیــب مــورد ســؤال قــرار مي دهــد. در صورتــی کــه 
نمــره پرســش نامــه بیــن 0 تــا 20 باشــد، میــزان ادراک بیمــاری 
ضعیــف، نمــره 20 تــا 60  در ســطح متوســط و در نمــرات بــاالی 
60 ، میــزان ادراک بیمــاری بســیار بــاال تفســیر مــی شــوند. آلفــاي 
کرونبــاخ بــراي ایــن پرسشــنامه 0/80 و ضریــب پایایــي بازآزمایــي 
ــا 0/75  ــف، از 0/42 ت ــراي ســؤاالت مختل ــه ب ــه 6 هفت ــه فاصل ب
ــنامه  ــی پرسش ــز پایای ــران نی ــت )29(. در ای ــده اس ــزارش ش گ
ــاخ 0/87 گــزارش شــده اســت  ــای کرونب ــب آلف ــر اســاس ضری ب
)30(. در ایــن مطالعــه آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه، مقــدار 0/771 
ــط  ــز توس ــی آن نی ــوری و محتوای ــی ص ــد و روای ــبه گردی محاس

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تایی اســاتید و متخصصــان روانشناســی م
 Zimet ــدی ــد بع ــده چن ــی ادراک ش ــت اجتماع ــاس حمای مقی

و همــکاران: ایــن مقیــاس یــک ابــزار 12 عبارتــی بــا ســه 
ــتان )12، 9،  ــارات 11، 8، 4، 3(؛ دوس ــواده )عب ــاس خان ــر مقی زی
ــام  ــت. تم ــده اس ــاخته ش ــم )10، 5، 2، 1( س ــراد مه 7، 6( و اف
ــاس براســاس طیــف 7 درجــه ای لیکــرت  ــن مقی ــاده هــای ای م
ــا کامــاًل موافــق 7 امتیــاز( تقســیم  )از کامــاًل مخالــف 1 امتیــاز ت
بنــدی شــده اســت. نمــره بیشــتر در ایــن مقیــاس، بیانگــر ســطح 
ــی  ــار درون ــت. اعتب ــده اس ــی ادراک ش ــت اجتماع ــاالی حمای ب
بــرای کل مقیــاس 0/88؛ بــرای زیرمقیــاس خانــواده 0/87؛ بــرای 
زیرمقیــاس دوســتان 0/85 و بــرای زیرمقیــاس افــراد مهــم 0/91 
گــزارش شــده اســت. همچنیــن ضریــب پایایــی از طریــق آزمــون 
ــواده،  ــرای خان ــب ب ــه ترتی مجــدد، 0/85، 0/75، 0/72 و 0/85 ؛ ب
ــت )31(.  ــده اس ــت آم ــاس بدس ــم و کل مقی ــراد مه ــتان، اف دوس
در ایــران، ضریــب آلفــای کرونبــاخ مقیــاس را بــرای نمــره کل و                             
ــد )32(. در  ــا 0/89، ذکــر کــرده ان ــر مقیــاس هــا بیــن 0/82 ت زی
ــر 0/860  ــن پرسشــنامه براب ــاخ ای پژوهــش حاضــر، آلفــای کرونب
بدســت آمــد. روایــی صــوری و محتوایــی پرسشــنامه نیــز توســط 
ــرار  ــد ق ــورد تایی ــدادی از اســاتید و متخصصــان روانشناســی م تع

ــت.  گرف
 Endler پرسشــنامه فــرم کوتــاه مقابلــه بــا موقعیتهــای اســترس زا
ــرت  ــاس لیک ــورت مقی ــه ص ــنامه، ب ــواالت پرسش Parker &: س

پنــج درجــه ای )از هرگــز امتیــاز 1 تــا خیلــی زیــاد امتیــاز 5( نمــره 
گــذاری مــی شــود. ایــن آزمــون، 21 ســؤالی بــوده و هــر 7 ســوال 
ــؤاالت 15-9-7-4-1- ــنجد. س ــی س ــه را م ــرد مقابل ــک راهب ی
ــی، ســؤاالت 13-11-8-6-2- ــه ای اجتناب ــرد مقابل 18-21 راهب
ــؤاالت 10-5-3- ــدار و س ــئله م ــه ای مس ــرد مقابل 16-19 راهب
12-14-17-20 راهبــرد مقابلــه ای هیجــان مــدار را انــدازه گیــری 
مــی نماینــد. حداکثــر نمــره بــرای هــر روش مقابلــه 35 و حداقــل 
آن 7 مــی باشــد. پایایــی راهبــرد مســاله محــور، هیجــان محــور و 
اجتنابــی بــه ترتیــب بــرای نمونــه ی پســران 0/92، 0/82 و 0/85 
ــده  ــت آم ــه دس ــران 0/90، 0/85 و 0/82 ب ــه دخت ــرای نمون و ب
ــرای محاســبه اعتبــار پرسشــنامه از روش  اســت )16(. در ایــران ب
ــده  ــتفاده گردی ــاخ اس ــای کرونب ــازی و آلف ــه س ــی، دو نیم بازآمای
ــار  ــب اعتب ــه 45 روز، ضری ــی و در فاصل ــت. در روش بازآزمای اس
کل مقیــاس 0/83، بــا روش دو نیمــه ســازی 0/84 و بــا اســتفاده از 
آلفــای کرونبــاخ، ضریــب آلفــا 0/83 محاســبه گردیــده اســت )33(. 
ــرد مســاله محــور،  ــرای راهب ــاخ ب ــن پژوهــش آلفــای کرونب در ای
0/816؛ راهبــرد هیجــان محــور، 0/761 و راهبــرد اجتنابــی 0/827 
محاســبه گردیــد و روایــی صــوری و محتوایــی پرسشــنامه توســط 

اســاتید و متخصصــان روانشناســی مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
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از آنجایــی کــه بــرای گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز پژوهــش، 
ابزارهــای جمــع آوری اطالعــات شــامل پرسشــنامه¬های اشــاره 
ــت  ــذ رضای ــن اخ ــذا ضم ــته¬اند، ل ــرار داش ــترس ق ــده در دس ش
ــن  ــش و همچنی ــرکت در پژوه ــت ش ــا جه ــی ه ــه آزمودن آگاهان
ــان؛  ــودن اطالعاتش ــه ب ــه محرمان ــبت ب ــا نس ــاد آنه ــب اعتم جل
ــا  ــده ی ــه کنن ــاران مراجع ــط بیم ــور توس ــای مذک ــنامه ه پرسش
ــن  ــل ای ــد. روش تحلی ــل گردیدن ــتان تکمی ــتری در بیمارس بس
پژوهــش از نــوع معــادالت ســاختاری بــوده اســت کــه بــا اســتفاده 
از نــرم افــزار SPSS نســخه 24، ابتــدا آمــار توصیفــی و اطالعــات 
جمعیــت شــناختی اســتخراج شــده، و پیــش فــرض هــای آمــاری 
ــن  ــتگی بی ــبه همبس ــرای محاس ــد. ب ــی گردیدن ــه بررس مربوط
متغیرهــا از روش ضریــب همبســتگی پیرســون، اســتفاده گردیــد. 

ســپس بــا کمــک نــرم افــزار AMOS نســخه 24 ؛ بــوت اســترپ 
و آزمــون ســوبل، روابــط مســتقیم و غیرمســتقیم متغیرهــا، مــورد 

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــه و تحلی تجزی

یافته ها
در پژوهــش حاضــر، تعــداد کل شــرکت کننــدگان 234 نفــر               
ــال و  ــاران 40 س ــن بیم ــزان س ــن می ــه کمتری ــند ک ــی باش م
ــار  ــن 50/69 و انحــراف معی ــا میانگی بیشــترین ســن 60 ســال )ب
5/38( بــوده اســت. مــدت زمــان بیمــاری مشــارکت کننــدگان نیــز 
از یــک ســال )کمتریــن مقــدار( تــا 11 ســال )بیشــترین مقــدار( بــا 

ــت. ــوده اس ــال ب ــار 1/95 س ــراف معی ــن 2/87 و انح میانگی

 جدول1.  فراوانی متغیرهای جنسیت، سطح تحصیالت و وضعیت تاهل مشارکت کنندگان

درصدفراوانینام متغیر

جنسیت
16369/7مرد
7130/3زن

سطح تحصیالت

11147/4دیپلم
4017/1فوق دیپلم
5824/8لیسانس

2510/7فوق لیسانس

وضعیت تاهل
21290/6متاهل
229/4مجرد

234100/0تعداد کل

جدول 2. ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

تبعیتانحراف معیارمیانگیننام متغیر
 از درمان

درک 
از بیماری

حمایت اجتماعی 
ادراک شده

راهبرد مقابله ای
 مساله محور

راهبرد مقابله ای 
هیجان محور

142/7620/441تبعیت از درمان
**0/636 54/919/36درک از بیماری

**0/413 **0/514 59/438/88حمایت اجتماعی ادراک شده

**0/480 **0/578 **0/657 25/944/62راهبرد مقابله ای مساله محور

**0/327-**0/314- **0/394- **0/523- 20/144/17راهبرد مقابلهای هیجان محور

**0/454 **0/526- **0/400- **0/530- **0/612- 17/515/50راهبرد مقابله ای اجتنابی

**  p<0/01

قبــل از تحلیــل داده هــا پیــش فــرض هــای مــدل یابــی معــادالت 
ســاختاری مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. در برخــورد بــا داده هــای 
ــده  ــتفاده گردی ــن اس ــردن میانگی ــن ک ــیوه جایگزی گمشــده، از ش
اســت. وجــود داده هــای دورافتــاده بــه کمــک فاصلــه مهاالنوبیس 
مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتایــج نشــان داد هیچگونــه داده 
پــرت یــا دورافتــاده ای بیــن داده هــا وجــود نداشــته اســت. ســپس 
جهــت بررســی نرمــال بــودن توزیــع متغیرهــا، از ضریــب چولگی و 

کشــیدگی اســتفاده گردیــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه مقادیــر 
چولگــی و کشــیدگی بــرای متغیرهــای پژوهــش در بــازه )2+ و2-( 
قــرار دارنــد، لــذا نرمــال بــودن توزیــع متغیرهــا تاییــد گردیــده انــد. 
ــیم  ــه ترس ــه در ادام ــکلی ک ــه ش ــش ب ــدل پژوه ــت از م در نهای
ــا اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم  شــده اســت اســتفاده گردیــده ت
متغیرهــای پیــش بیــن بــر روی متغیــر مــالک مــورد بررســی قــرار 

. ند گیر



نشریه روان پرستاری، دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

104

 

شکل 1. ضرایب استاندارد مدل نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در رابطه درک از بیماری و حمایت  اجتماعی  ادراک شده با تبعیت از درمان در بیماران قلبی عروقی

جدول 3. شاخص های برازش مدل
IFIAGFIGFITLICFINFIRMSEACMIN/DFشاخص برازش

5 >0/08 > 0/90 >0/90 >0/90 >0/90 >0/90 >0/90 >دامنه مورد قبول
0/980/900/970/950/980/960/072/41مقدار بدست آمده

پژوهــش از برازندگــی خوبــی برخــوردار می باشــد.مطابــق مندرجــات )جــدول3(، تاییــد شــده کــه الگوی پیشــنهادی 

 جدول 4. بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش

pمقادیر بحرانیخطای استاندارِد ضرایب استانداردضرایب استانداردنام مسیر

مسیرهای مستقیم

درک از بیماری ←  تبعیت از درمان 
حمایت اجتماعی ← تبعیت از درمان

راهبرد مساله محور ← تبعیت از درمان
راهبرد هیجان محور ← تبعیت از درمان

راهبرد اجتنابی  ←  تبعیت از درمان
درک از بیماری ← راهبرد مساله محور
درک از بیماری ← راهبرد هیجان محور

درک از بیماری← راهبرد اجتنابی
حمایت اجتماعی ← راهبرد مساله محور
حمایت اجتماعی ← راهبرد هیجان محور

حمایت اجتماعی ← راهبرد اجتنابی

0/231
0/126
0/290
-0/212
-0/185
0/390
-0/286
-0/383
0/386
-0/223
-0/302

0/055
0/069
0/058
0/048
0/054
0/061
0/069
0/065
0/069
0/075
0/074

4/183
2/052
5/192
-4/532
-3/513
6/507
-4/092
-6/026
5/632
-2/933
-4/276

***
*

***
***
***
***
***
***
***
**

***
مسیرهای غیرمستقیم

درک از بیماری ←  راهبرد مساله محور  ← تبعیت از درمان
درک از بیماری ←  راهبرد هیجان محور ← تبعیت از درمان

درک از بیماری ←   راهبرد اجتنابی  ←  تبعیت از درمان
حمایت اجتماعی ← راهبرد مساله محور ← تبعیت ازدرمان
حمایت اجتماعی ← راهبرد هیجان محور ← تبعیت ازدرمان
حمایت اجتماعی  ←  راهبرد اجتنابی  ←  تبعیت ازدرمان

0/113
0/061
0/071
0/112
0/047
0/056

0/060
0/043
0/050
0/247
0/163
0/173

4/040
3/042
3/040
3/818
2/459
2/713

***
**
**

***
*

**

***  p<0/001، **  p < 0/01، *  p < 0/05  
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ــا  ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــیرهای مس ــی مس ــدول4( ارزیاب در )ج
ــزار Amos و آزمــون ســوبل، گــزارش شــده  ــرم اف اســتفاده از ن
اســت. مطابــق نتایــج جــدول، تاثیــر مســتقیم، مثبــت و معنــادار 
ــت  ــان )p<0/001( ؛ حمای ــت از درم ــه تبعی ــاری ب درک از بیم
اجتماعــی ادراک شــده بــه تبعیــت از درمــان )p<0/05( و راهبــرد 
 ،)p<0/001( ــان ــت از درم ــه تبعی ــور ب ــاله مح ــه ای مس مقابل
ــادار  ــر مســتقیم، منفــی و معن ــن تاثی ــد شــده اســت. همچنی تایی
راهبــرد مقابلــه ای هیجــان محــور و راهبــرد مقابلــه ای اجتنابــی 
 .)p<0/001( بــر تبعیــت از درمــان نشــان داده شــده اســت
ــر  ــاری ب ــادار درک از بیم ــت و معن ــتقیم، مثب ــر مس ــه اث در ادام
ــی و  ــتقیم، منف ــرات مس ــور و اث ــاله مح ــه ای مس ــرد مقابل راهب
معنــادار درک از بیمــاری بــه راهبــرد مقابلــه ای هیجــان محــور 
ــز  ــه دســت آمــده اســت )p<0/001(. و نی ــی، ب ــرد اجتناب و راهب
ــادار حمایــت اجتماعــی ادراک شــده  ــر مســتقیم، مثبــت و معن اث
ــر  ــور )p<0/001( و اث ــاله مح ــه ای مس ــرد مقابل ــر روی راهب ب
مســتقیم، منفــی و معنــادار بــر روی راهبردهــای مقابلــه ای 
ــی )p<0/001(، نشــان داده  هیجــان محــور )p<0/01( و اجتناب

شــده اســت. 
عــالوه بــر اثــرات مســتقیم، در ایــن پژوهــش اثــرات غیرمســتقیم 
ــرار  ــورد بررســی ق ــا اســتفاده از آزمــون ســوبل م ــز ب متغیرهــا نی
گرفــت. نتایــج  نشــان دادنــد کــه درک از بیمــاری بواســطه 
راهبــرد                                                                                        ،)p<0/001( محــور  مســاله  ای  مقابلــه  راهبــرد 
اجتنابــی  ای  مقابلــه  راهبــرد  و  محــور  ای هیجــان  مقابلــه 
ــت و  ــتقیم، مثب ــر غیرمس ــان تاثی ــت از درم ــر تبعی )p<0/01(  ب
معنــادار داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن، حمایــت اجتماعــی ادراک 
 ،)p<0/001( شــده نیــز بواســطه راهبــرد مقابلــه ای مســاله محــور
راهبــرد مقابلــه ای هیجــان محــور )p<0/05( و راهبــرد مقابلــه ای 
اجتنابــی )p<0/01(  بــر روی تبعیــت از درمــان تاثیــر غیرمســتقیم، 

ــت. ــته اس ــادار داش ــت و معن مثب

بحث 
در پژوهــش حاضــر نقــش واســطه ای راهبردهــای مقابلــه ای در 
رابطــه درک از بیمــاری و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده بــا تبعیت 
از درمــان در بیمــاران قلبــی عروقــی، مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. 
بدیــن منظــور ابتــدا تاثیــرات مســتقیم هر یــک از متغیرهــای پیش 
بیــن بــر روی متغیــر مــالک بررســی گردیــد. نتایــج نشــان دادنــد 
ــر مســتقیم،  ــان تاثی ــت از درم ــر روی تبعی کــه درک از بیمــاری ب
مثبــت و معنــادار دارد. ایــن یافتــه پژوهش بــا مطالعات قبلــی دارای 
ــکاران  ــال Abdikarim و هم ــوان مث ــد. بعن ــی باش ــی م همخوان
ــت از  ــزان تبعی ــاری و می ــن درک از بیم ــه بی ــد ک ــان داده ان نش

درمــان در بیمــاران قلبــی ارتبــاط وجــود دارد )10(. طبــق نظریــه 
Leventhal و همــکاران، زمانــی بیمــاران از توصیــه هــا و آمــوزش 

هــای داده شــده در جهــت مدیریــت بیمــاری خویــش تبعیــت مــی 
کننــد، کــه درک درســتی از بیمــاری خــود داشــته باشــند. ظاهــرا 
ــی  ــرات ذهن ــر، تظاه ــه ادراک خط ــراد از جمل ــی و ادراک اف آگاه
افــراد از بیمــاری را شــکل داده و بــر رفتــار مرتبــط بــا بیمــاری آنها 

تاثیــر مــی گــذارد )7(. 
ــی  ــت اجتماع ــه حمای ــان داد ک ــق نش ــج تحقی ــن نتای همچنی
ــت و  ــر مســتقیم مثب ــان تاثی ــت از درم ــر روی تبعی ادراک شــده ب
معنــادار دارد. ایــن یافتــه نیــز بــا مطالعــات ســایر محققــان همســو                                                                                               
مــی باشــد. بعنــوان مثــال مشــخص گردیــده کــه حمایــت 
اجتماعــی ادراک شــده، تســهیل کننــده مهــم در تبعیــت از درمــان 
ــه  ــت و توج ــدردی، محب ــراز هم ــد و اب ــی باش ــی م ــاران قلب بیم
دیگــران باعــث احســاس اطمینــان و تعلــق بیشــتری در بیمــار می 
شــود. گذشــته از آن فــرد مــی توانــد از توصیــه هــا، پیشــنهادات و 
اطالعــات دیگــران در مواجهــه بــا مشــکالت اســتفاده نمایــد )11(. 
ــاله  ــه ای مس ــای مقابل ــادار راهبرده ــت و معن ــتقیم مثب ــر مس اث
محــور و تاثیــر مســتقیم و منفــی راهبردهــای مقابلــه ای هیجــان 
ــد  ــورد تایی ــز م ــان نی ــت از درم ــر روی تبعی ــی ب ــور و اجتناب مح
پژوهــش حاضــر قــرار گرفــت کــه بــا یافتــه هــای قبلــی در ایــن 
زمینــه همخوانــی دارد. ایــن موضــوع کــه راهبردهــای مقابلــه ای 
مــی توانــد بــر عملکــرد بیمــاران تاثیــر گذاشــته و تبعیــت از درمان 
ــان و  ــداوم درم ــن ت ــاط بی ــز ارتب ــرار دهــد، و نی ــر ق را تحــت تاثی
ــه تاییــد  راهبردهــای مقابلــه ای ســازگارانه، در مطالعــات قبلــی ب
رســیده بــود )15(. بعبــارت دیگــر راهبردهــای مقابلــه ای موثــر بــه 
ــر رویدادهــای اســترس زا هماننــد  ــا ب افــراد کمــک مــی کننــد ت

ــد )34(.  ــر مدیریــت نماین ــه و آن را بهت بیمــاری مزمــن غلب
عــالوه بــر ایــن اثــر مســتقیم، مثبــت و معنــادار درک از بیمــاری 
ــتقیم،  ــر مس ــور و تاثی ــاله مح ــه ای مس ــرد مقابل ــر روی راهب ب
منفــی و معنــادار بــر روی راهبردهــای مقابلــه ای هیجــان محــور و 
اجتنابــی نیــز بــه دســت آمــد. قبــال بزازیــان و همــکاران )22( نیــز 
نشــان داده بودنــد کــه درک از بیمــاری بــا راهبردهــای مقابلــه ای 
ارتبــاط معنــادار دارد. احســاس کنتــرل داشــتن بــر بیمــاری ضمــن 
تقویــت احســاس کارآمــدی، موجــب اعتقــاد بــه کافــی بــودن منابع 
ــردد.  ــی گ ــاری م ــا بیم ــر ب ــه بهت ــرای مقابل ــی ب ــی و بیرون درون
کفایــت منابــع بــه نوبــه خــود باعــث ایجــاد حــس توانمنــدی و 
ــراد از راهبردهــای           ــن اف خــود هدایــت گــری مــی شــود. بنابرای
مقابلــه ای موثــر اســتفاده کــرده و بــه تبــع آن آشــفتگی عاطفــی 

کمتــری نشــان مــی دهنــد )35(.
در ادامــه اثــر مســتقیم، مثبــت و معنــادار حمایــت اجتماعــی ادراک 
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شــده بــر روی راهبــرد مقابلــه ای مســاله محــور و تاثیــر مســتقیم، 
ــان  ــه ای هیج ــای مقابل ــر روی راهبرده ــادار آن ب ــی و معن منف
محــور و اجتنابــی نیــز بدســت آمــد. Agbaria و همــکاران )14(، 
ــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه حمایــت  قبــال طــی مطالعاتــی ب
اجتماعــی بــا راهبــرد مقابلــه ای مســاله محــور ارتبــاط مثبــت و بــا 
راهبــرد هیجانــی و اجتنابــی رابطــه منفــی دارد. احتمــاال ارتباطــات 
ــس  ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــق افزای ــی از طری ــای اجتماع و شــبکه ه
بیمــار، بــه عنــوان منبعــی بــرای مقابلــه بــا شــرایط ناگوار به شــمار 

مــی رونــد.  
پــس از بررســی مســیرهای مســتقیم، در ادامــه نشــان داده شــد که 
مســیر غیرمســتقیم درک از بیمــاری و تبعیــت از درمــان به واســطه 
راهبردهــای مقابلــه ای معنــادار اســت. بــه طــوری کــه درک زیــاد 
ــاله  ــه ای مس ــرد مقابل ــتر راهب ــری بیش ــث بکارگی ــاری باع از بیم
ــی و  ــه ای هیجان ــای مقابل ــر از راهبرده ــتفاده کمت ــور و اس مح
اجتنابــی شــده، در نتیجــه تبعیــت از درمــان افزایــش پیدا مــی کند. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه چنیــن مســیری قبــال توســط پژوهشــگران 
مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت، در تبییــن ایــن موضــوع شــاید 
ــوان گفــت کــه باورهــای مثبــت و منفــی در مــورد بیمــاری و  بت
درک آن بعنــوان کنتــرل پذیــر بــودن یــا تهدیــد آمیــز تلقــی شــدن 
ــا بیمــاری و راهبــردی  ــه ب ــه توانایــی مقابل ــد ب بیمــاری مــی توان
کــه فــرد بدیــن منظــور انتخــاب مــی کنــد، تاثیرگــذار باشــد. در 
ــه درک درســتی کــه بیمــار از وضعیــت خــود  ــا توجــه ب نتیجــه ب
دارد، بــه جــای برخــورد هیجانــی و اجتنــاب از موقعیت اســترس زا، 
از راهبردهــای مقابلــه ای مســاله محــور جهــت مدیریــت بیمــاری 

خویــش اســتفاده مــی نمایــد.
در ادامــه بررســی یافتــه هــا مشــخص شــد کــه حمایــت 
ــه ای  ــای مقابل ــطه راهبرده ــا واس ــز ب ــده نی ــی ادراک ش اجتماع
ــادار دارد.  ــتقیم و معن ــر غیرمس ــان، تاثی ــت از درم ــر روی تبعی ب
یعنــی مــی تــوان گفــت کــه بــا افزایــش حمایــت اجتماعــی ادراک 
ــه ای مســاله محــور بیشــتر اســتفاده  ــرد مقابل ــرد از راهب شــده ف
نمــوده و راهبــرد مقابلــه ای هیجانــی و اجتنابــی کمتــری بــه کار                                                                                                
مــی گیــرد و در نتیجــه میــزان تبعیــت از درمــان در وی افزایــش 
ــه ایــن کــه رابطــه مذکــور تاکنــون  ــا توجــه ب ــد. ب پیــدا مــی کن
توســط ســایر پژوهشــگران بررســی نگردیــده اســت، در تبییــن این 
یافتــه مــی تــوان چنیــن مطــرح نمــود کــه تعامــالت اجتماعــی و 
حمایــت عاطفــی ضمــن افزایــش اعتمــاد بــه نفــس بیمــار، ممکــن 
اســت بــا ارائــه فرصــت بیشــتر بــرای اشــتراک اطالعــات مرتبــط 
ــری،  ــودن فرصــت یادگی ــم نم ــز فراه ــان و نی ــاری و درم ــا بیم ب
بــه افــراد کمــک نمایــد تــا ســبک هــای مقابلــه ای مثبــت تــری 

را اتخــاذ نماینــد. در نتیجــه بــا بکارگیــری راهبردهــای مقابلــه ای 
فعــال و موثــر، فــرد تــالش مــی کنــد تــا شــدت عوامــل اســترس 
زای زندگــی از جملــه بیمــاری مزمــن خــود را بــا پایبنــدی بیشــتر 

ــد. ــت نمای ــی مدیری ــان کاهــش داده و آن را بخوب ــه درم ب
ــوط  ــاله مرب ــه مس ــش ب ــن پژوه ــای ای ــت ه ــه محدودی از جمل
ــه خودگــزارش دهــی بیمــاران کــه در آن احتمــال پاســخگویی  ب
غیرصادقانــه و ارایــه اطالعــات غیــر دقیــق وجــود دارد، مــی تــوان 
اشــاره نمــود. پیشــنهاد مــی شــود مطالعــات آینــده در ایــن زمینــه 
براســاس ســایر روش هــای جمــع آوری اطالعــات ماننــد مصاحبــه 
و تحقیقــات کیفــی و در محــدوده جغرافیایــی وســیع تــر و بــر روی 

ســایر بیمــاری هــای مزمــن نیــز انجــام گــردد.

نتیجه گیری 
مطالعــه حاضــر شــواهد پژوهشــی بــرای ایــن فرضیــه کــه 
ــاری  ــه درک از بیم ــد در رابط ــی توانن ــه ای م ــای مقابل راهبرده
ــش        ــان نق ــت از درم ــا تبعی ــده ب ــی ادراک ش ــت اجتماع و حمای
واســطه ای ایفــا نمایــد، فراهــم کــرده اســت. در نتیجــه، براســاس 
ایــن یافتــه هــا متخصصــان مراقبــت هــای بهداشــتی بــرای بهبود 
ــا  ــد ب ــی توانن ــان م ــه درم ــاران ب ــدی بیم ــزان پایبن ــای می و ارتق
ــش  ــناخت و دان ــش ش ــت افزای ــب، جه ــات مناس ــه اطالع ارای
بیمــاران تــالش نماینــد. از طــرف دیگــر اهمیــت و لــزوم حمایــت 
هــای اجتماعــی بــرای اطرافیــان بیمــار از جملــه خانــواده تشــریح 
ــه هــای آموزشــی الزم جهــت آشــنایی  ــده و برنام ــد گردی و تاکی
ــرای  ــازگارانه، ب ــت و س ــه ای مثب ــای مقابل ــری راهبرده و بکارگی

ــده شــود. ــدارک دی ــاران ت بیم

سپاسگزاری
ــه و  ــن مطالع ــدگان در ای ــرکت کنن ــی ش ــیله از تمام ــن وس بدی
ــوق  ــگاه ف ــتان و درمان ــرم بیمارس ــنل محت ــت و پرس ــز مدیری نی
تخصصــی قلــب و عــروق شــهید مدنــی تبریــز کــه در جمــع آوری 
داده هــای تحقیــق همــکاری صمیمانــه ای داشــته انــد، تقدیــر و 
ــه اخــالق  ــن پژوهــش توســط کمیت ــد. ای ــی آی ــل م تشــکر بعم
IR.IAU.URMIA. دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ارومیــه بــا کــد

ــت. ــده اس ــد ش REC.1399.065 تایی

تضاد منافع
در پژوهــش حاضــر هیــچ گونــه تضــاد منافعــی بــرای نویســندگان 

وجــود نداشــته اســت.



مهدی پوراسمعیل نیازی و همکاران

107

References
1. World Health Organization. (2021). 

Cardiovascular Diseases (CVDs) Factsheet. 
Detail.  The top 10 causes of death. [on-line]. 
Available: http://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). 
Accessed June 11, 2021.

2. Emamian MH, Hashemi H, Fotouhi A. Predicted 
10-year risk of cardiovascular disease in the 
Islamic Republic of Iran and the body mass 
index paradox. East Mediterr Health J. 2020 Dec 
9; 26(12): 1465–1472. https://doi.org/10.26719/
emhj.20.012

3. Fahimfar N, Khalili D, Sepanlou SG, Malekzadeh 
R, Azizi F, Mansournia MA, et al. Cardiovascular 
mortality in a Western Asian country: results from 
the Iran Cohort Consortium. BMJ Open. 2018 
Jul 5; 8(7): e020303. https://doi.org/10.1136/
bmjopen-2017-020303

4. Fernandez-lazaro CI, Garcia-Gonzalez JM, 
Adams DP, Fernandez-lazaro D, Mielgo-Ayuso 
J, Caballero-Garcia A, et al. Adherence to 
treatment and related factors among patients 
with chronic conditions in primary care: a cross-
sectional study. BMC Family Practice. 2019 Sep 
14; 20: 132. https://doi.org/10.1186/s12875-019-
1019-3

5. Seid MA, Abdela OA, Zeleke EG. Adherence 
to self-care recommendations and associated 
factors among adult heart failure patients. From 
the patients’ point of view. PLoS One. 2019 Feb 
7; 14(2): e0211768. https://doi.org/10.1371/
Journal.pone.0211768

6. Simon ST, Kini V, Levy AE, Ho PM. Medication 
adherence in cardiovascular medicine. BMJ. 2021 
Aug 11; 374: n1493. https://doi.org/10.1136/
bmj.n1493. PMID: 34380627

7. Leventhal H, Meyer D, Nerenz D. The common 
sense representation of  illness danger. In: 
Rachman S, editor. Medical psychology. New 
York: Pergamon Press; 1980. P. 7-30.

8. Broadbent E, Wilkes C, Koschwanez H, 
Weinman J, Norton S, Petrie KJ. A systematic 
review and meta-analysis of the brief illness 
perception questionnaire. Psychology & Health. 
2015 Aug 26; 30(11): 1361-1385.     https://doi.
org/10.1080/08870446.2015.1070851

9. Bonsaksen T, Lerdal A, Fagermoen MS. 
Trajectories of illness perceptions in persons 
with chronic illness: An explorative longitudinal 

study. Journal of Health Psychology. 
2015 Jul 1; 20(7): 942-953. https://doi.
org/10.1177/1359105313504235

10. Abdikarim MA, Begard A, Nevzat B, Bruke BB. 
Illness Perception and Adherence to Medication 
in Cardiovascular Patients at a Tertiary Hospital 
in Northern Cyprus. Journal of Pharmaceutical 
Research International. 2019 Nov 4; 31(2): 1-10. 
https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v31i230298 

11. Burton A, Walters K, Marston L, Osborn D. Is 
there an association between perceived social 
support and cardiovascular health behaviours 
in people with severe mental illnesses? Social 
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 
2020 May 18; 55(12): 1659-1669. https://doi.
org/10.1007/s00127-020-01879-9

12. Reid KM, Taylor MG. Social support, stress, and 
maternal postpartum depression: A comparison 
of supportive relationships. Soc Sci Res. 2015 
Nov; 54: 246-262. https://doi.org/10.1016/j.
ssresearch.2015.08.009

13. Liu Y, Wei M, Guo L, Guo Y, Zhu Y, He Y. 
Association between illness perception and health 
behaviour among stroke patients: The mediation 
effect of coping style. J Adv Nurs. 2021 May; 
77(5): 2307-2318. https://doi.org/10.1111/
jan.14761

14. Agbaria Q, Mokh AA. Coping with Stress During 
the Coronavirus Outbreak: the Contribution of 
Big Five Personality Traits and Social Support. 
Int J Ment Health Addict. 2021 Jan 21; 1-19. 
https://doi.org/10.1007/s11469-021-00486-2

15. Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Szemik S. 
Selected psychological aspects and medication 
adherence in oncological patients. Cancer 
Medicine. 2020 Feb; 9(3): 943-950. https://doi.
org/10.1002/cam4.2691

16. Endler ND, Parker JDA. Multidimensional 
assessment of coping: A critical evaluation. Journal 
of Personality and Social Psychology. 1990; 
58(5): 844-854. https://doi.org/10.1037/0022-
3514.58.5.844

17. Carver CS, Connor-Smith J. Personality and 
coping. Annual Review of Psychology. 2010 Jan 
10; 61: 679–704. https://doi.org/10.1146/annurev.
psych.093008.100352

18. Compas BE, Jaser SS, Bettis AH, Watson KH, 
Gruhan MA, Dunbar JP, et al. Coping, emotion 
regulation, and psychopathology in childhood 
and adolescence: A meta- analysis and narrative 

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
https://doi.org/10.26719/emhj.20.012
https://doi.org/10.26719/emhj.20.012
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s00127-020-01879-9
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s00127-020-01879-9
https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.08.009
https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.08.009
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.58.5.844
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.58.5.844


نشریه روان پرستاری، دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

108

review. Psychol Bull. 2017 Jun 15; 143(9): 939-
991. https://doi.org/10.1037/bul0000110

19. Taheri-Kharameh Z, Hazavehei SMM, Ramezani 
T, Vahedi A, Khoshro M, Sharififard F. The 
Assessment of Illness Perception and Adherence 
to Therapeutic Regimens among Patients with 
Hypertension. J Educ Community Health. 2016; 
3(2): 9-15. https://doi.org/10.21859/jech-03022

20. Khiyali Z, Javidi Z, Banaei E, Ghasemi A, 
Dehghan A. Relationship between perception 
of aging and social support with treatment 
adherence in the aged with type 2 diabetes in 
Fasa. Journal of Gerontology. 2021 Jan 12; 5(4): 
54-65. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.
aspx?id=806693

21. Badrizadeh A, Rezaii Jamaloi H, Khanzadeh M, 
Foroughi S, Saki M. Adherence to Treatment 
Based on Social Support and Coping Strategies 
in Patients with Type 2 Diabetes. Yafte. 2021 
Aug 1; 23(3): 13-24.  https://doi.org/10.32592/
Yafteh.2021.23.3.2

22. Bazzazian S, Besharat MA, Bahrami Ehsan 
H, Rajab A. The Moderating Role of Coping 
Strategies in Relationship Between Illness 
Perception, Quality of Life and HbA1c in 
Patients with Type I Diabetes. Iranian Journal of 
Endocrinology and Metabolism. 2010 Sep; 12(3): 
213-221. http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-838-fa.
html

23. Maghsoodi S, Salehinejad Z. Relationship 
Between Social Support and Coping Strategies 
and Disease Among the Cancer Patients of the 
City of Kerman. J Research Health. 2020 Nov 
1; 10(6): 375-382. https://doi.org/10.32598/
JRH.10.6.1401.1

24. Kleinsinger F. The unmet challenge of medication 
nonadherence. The Permanent Journal. 2018; 22: 
18-033. https://doi.org/10.7812/TPP/18-033

25. Rosen OZ, Fridman R, Rosen BT, Shane R, 
Pevnick JM. Medication adherence as a predictor 
of 30-day hospital readmissions. Patient Prefer 
Adherence. 2017 Apr 20; 11: 801-810. https://doi.
org/10.2147/PPA.S125672 

26. Sivo SA, Fan XT, Witta EL, Willse JT. The 
search For “optimal” cutoff properties: Fit index 
criteria in structural equation modeling. Journal of 
Experimental Education. 2006 Apr; 74(3): 267-
288.  https://doi.org/10.3200/JEXE.74.3.267-288

27. Hoe SL. Issues and procedures in adopting 
structural equation modeling technique. Journal 
of Applied Quantitative Methods. 2008 Jul; 
3(1): 76-83. https://ink.library.smu.edu.sg/sis_
research/5168

28. Seyed Fatemi N, Rafii F, Hajizadeh E, Modanloo 
M. Psychometric properties of the adherence 
questionnaire in patients with chronic disease: 
A mix method study. koomesh Journal. 2018 
Mar 15; 20(2): 179-91. http://koomeshjournal.
semums.ac.ir/article-1-4156-en.html

29. Brodbent E, Petrie KJ, Main J, Weinman J. 
The brief illness perception questionnaire. 
Journal of Psychosomatic Research. 2006 
Jun; 60(6): 631-637. https://doi.org/10.1016/j.
jpsychores.2005.10.020

30. Barghi Irani Z. The effectiveness of cognitive 
behavior therapy with old people (CBTO) on 
improving symptoms, cognitive correlations and 
some health-related behaviors in Parkinson’s 
patients. Ph.D Thesis in psychology. Payame 
Noor Univercity Center. 2013.

31. Zimet G, Dahlem N, Zimet S, Farley G. The 
multidimensional scale of perceived social 
support. Journal of Personality Assessment. 
1988 Mar; 52(1): 30-41. https://doi.org/10.1207/
s15327752jpa5201_2

32. Salimi A, Joukar B, Nikpour R. Internet and 
communication: Perceived social support and 
loneliness as antecedent variables. Psychological 
Studies. 2009; 5(3): 81-102.   https://doi.
org/10.22051/PSY.2009.1607

33. Ghoreyshirad F. Validation of Endler & Parker 
coping scale of stressful situations. International 
Journal of  Behavioral Sciences. 2010; 4(1): 1-7. 
http://noo.rs/lWQmD

34. Corallo F, Bonanno L, Di Cara M, Rifici C, 
Sessa E, D’Aleo G, et al. Therapeutic adherence 
and coping strategies in patients with multiple 
sclerosis: An observational study. Medicine. 2019 
Jul; 98(29): e16532.  https://doi.org/10.1097/
MD.0000000000016532

35. Schore JR, Schore AN. Modern attachment 
theory: The central role of affect regulation in 
development and treatment. Clinical Social Work 
Journal. 2008 Mar 1; 36(1): 9-20  https://doi.
org/10.1007/s10615-007-0111-7

https://doi.apa.org/doi/10.1037/bul0000110
http://dx.doi.org/10.21859/jech-03022
http://dx.doi.org/10.32592/Yafteh.2021.23.3.2
http://dx.doi.org/10.32592/Yafteh.2021.23.3.2
http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-838-fa.html
http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-838-fa.html
http://dx.doi.org/10.32598/JRH.10.6.1401.1
http://dx.doi.org/10.32598/JRH.10.6.1401.1
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4156-en.html
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-4156-en.html
http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2
http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2
https://dx.doi.org/10.22051/psy.2009.1607
https://dx.doi.org/10.22051/psy.2009.1607

