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پیشبینی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتالبه دیابت بر مبنای مؤلفههای
راهبردهای مقابلهای
سوگند قاسمزاده
بهارک بیاتی
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چکیده
هدف :دیابت نوع یک ازجمله بیماریهای مزمن شــایع دوران کودکی اســت که مدیریت و کنترل بیماری و الزامات درمانی آن تأثیر
زیادی بر کیفیت زندگی والدین (خصــوص ـاً مادر بهعنوان مراقب اصــلی) و کودک خواهد داشــت .این پژوهش باهدف پیشبینی کیفیت
زندگی مادران دارای کودک مبتالبه دیابت صـــورت گرفته اســـت.روش :این پژوهش یک مطالعه همبســـتگی اســـت که از بین
مراجعهکنندگان انجمن دیابت تهران  21نفر از مادران دارای کودک مبتالبه دیابت به روش نمونهگیری در دســـترس انتخاب شـــدند و
نسخه ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ) (IRQOLو پرسشنامه راهبردهای مقابلهای الزاروس  -فولکمن را
تکمیل کردند .دادهها به روش همب ستگی پیر سون و رگر سیون گامبهگام و با ا ستفاده از نرمافزار  SPSS 20مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت.یافتهها :یافتهها ن شان داد که بین کیفیت زندگی مادران و مؤلفه خوی شتنداری رابطه مثبت و با مؤلفه م سئولیتپذیری و گریز و
اجتناب رابطه منفی وجود دارد و هر یک از مؤلفههای فوق پیشبینی کننده کیفیت زندگی مادران نیز بودند (.)P<1/16نتیجهگیری :با
توجه به نتایج پژوهش پی شنهاد می شود مداخالتی درزمینه آموزش راهبردهای سازگارانه مقابلهای با هدف بهبود کیفیت زندگی مادران
صورت گیرد.

کلیدواژهها :دیابت نوع یک ،راهبردهای مقابلهای ،کیفیت زندگی

مقدمه
دیابت نوع یک (وابسته به انسولین) یکی از رایجترین
بیماریهای مزمن متابولیک کودکان است که با شروع
زودهنگام رابطه دارد و در اثر وراثت یا نقص اکتسابی در تولید
انسولین به وجود میآید .تاکنون درمان قطعی برای بهبود دیابت
کشف نشده است و والدین کودکان مبتال باید از دستورالعمل
فشرده و پیچیدهای شامل رصد دائمی میزان قند خون بهصورت
اندازهگیری  9یا  1بار در روز ،رعایت رژیم غذایی و انجام
فعالیتهای کامالً کنترلشده و تزریق  9یا  9مرتبه انسولین در
روز متناسب با میزان قند خون کودک پیروی کنند تا بتوانند از
عوارض ناتوان ساز بیماری مثل رتینوپاتی ،نفروپاتی ،عوارض
قلبی ،عروقی ،عصبی و  ...جلوگیری کرده و الگوی یک زندگی
عادی و سالم را برای فرزندشان فراهم آورند (موریتا ،فرونتینی،

بالینگر و کاناوارو .)9111 ،9والدگری برای کودکی که ازنظر
سالمتی شرایط ویژهای دارد ،فرایندی پیچیده و بالقوه
استرسزاست و پژوهشها نشان میدهند که بهطورکلی والدین
کودکان مبتالبه دیابت سطوح باالیی از استرس را به دلیل
مدیریت بیماری مزمن فرزندشان تجربه میکنند (هیلیارد،
موناقان و کوگان ،9111 1استریساند ،ماکی و هرگ .)9111 ،6فشار
روانی داشتن کودک بیمار بهعالوه الزامات درمانی دستوپا گیر
شبانهروزی و چالشبرانگیز بودن اجرای دستورات درمانی با
توجه به خصوصیات خاص شناختی و رفتاری کودکان و بروز
حمالت شوکآور هایپوگالیسمی ،کیفیت زندگی والدین و
کودک مبتال را کاهش میدهد و آنها را مستعد انواع اختالالت
روانشناختی میکند (ویتمور ،جیسر ،چاو ،یانگ و گری9119 ،5؛

( 1نویسنده مسئول) استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران s.ghasemzadeh@ut.ac.ir
 2دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 1926/7/15 :تاریخ پذیرش مقاله1926/9/91 :
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- Moreira, Frontini, Bullinger & Canavarro
- Hilliard, Monaghan& Cogen
5
- Streisand, Mackey & Herge
6
- Whittemore, Jaser, Chao, Jang & Grey
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جیسر ،ویتمور ،آمبروزینو ،لیندمن و گری9119 ،1؛ موناقان ،هیلیارد،
کوگن و استریساند9111 ،9؛ الفل ،کانل ،وانگنس ،جیوبل فبری،
مانسفیلد 9و همکاران .) 2003،طی چند دهه اخیر کیفیت زندگی

ازیکطرف و اذیت نکردن کودک (بهواسطه تزریق انسولین یا
چک کردن قند خون) احساس میکنند که منبع دائمی استرس
برای آنها محسوب میشود (دورو ،سیلیویبال و الولی.)9116 ،2
مطابق با نظریه الزاروس -فولکمن استرس تبادلی
دوطرفه و پویاست بین ارزیابی فرد از میزان خطر و تهدید
بهزیستی او .درواقع تفسیر فرد از رویدادها اهمیت بیشتری از
خود رویداد دارد .به این معنی که نه رویداد محیطی و نه پاسخ
فرد هیچیک نمیتواند استرس را تعریف کند بلکه ادراک فرد از
موقعیت است که میزان استرس و شدت آن را تعیین میکند.
بهعبارتدیگر وقتی فرد احساس استرس میکند که تکالیف و
الزامات آن موقعیت خاص را از منابع خویش برای پاسخگویی
فراتر مییابد (ریونز ،هردمن ،دوین ،اوتو ،بولینگر و همکاران11،
 .)9111در مراحل اولیه تشخیص بیماری ،ناگهانی بودن ابتالی
کودک ،فقدان اطالعات در مورد بیماری ،عقاید غلط و دریافت
اطالعات متضاد والدین را گیج کرده و باعث بروز واکنشهای
هیجانی مثل انکار و ناامیدی در آنان میشود (پیریرا ،برگ
کراس ،آلمیدا و ماچادو )9119 ،11و بر اساس نظریه الزاروس-
فولکمن در ارزیابی اولیه بیماری بهعنوان یک تهدید ادراک
خواهد شد و آسیبرسان است .در ارزیابی ثانویه والدین بررسی
میکنند که به چه میزان میتوانند بر بیماری غلبه کنند و عواقب
منفی آن را به حداقل برسانند .ارزیابی ثانویه درواقع راهبردهای
مقابلهای والدین را رقم میزند؛ بنابراین نحوهای که مادر با
استرس بیماری فرزندش مقابله میکند ،نقش مهمی در
سازگاری مادر و کودک بیمار با بیماری بازی میکند و
پژوهشها نشان میدهد که راهبردهای مقابلهای والدین
خصوصاً مادر با میزان استرس ،پیامدهای آن و کیفیت زندگی
رابطه مستقیم دارد (دورو و همکاران .)9115 ،فرایند مقابله
عمدتاً از فعالیتها و اقدامات شناختی و رفتاری فرد برای
مدیریت استرس تشکیل میشود و به معنای اداره کردن
موقعیت استرسزاست نه تسلط بر آن (اسکویی و همکاران،
 .)9119راهبردهای مقابلهای در این نظریه به دودسته عمده
مشکل محور و هیجان محور تقسیم میشود که هر دو میتوانند
بسته به شرایط مورداستفاده قرار بگیرند .مهم این است که آیا
اتخاذ یک راهبرد خاص به سازگاری منتهی میشود یا خیر .در
بیماریهای مزمنی چون دیابت بهترین راه ،استفاده از
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بهعنوان معیار مهم سالمت شناخته شده است .بهنحویکه این
باور را ایجاد نموده است که نتایج خدمات سالمت نهتنها باید
موجب افزایش امید به زندگی شود ،بلکه باید موجب ارتقاء
کیفیت زندگی گردد .سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را
اینگونه تعریف میکند :درک افراد از موقعیت خود در زندگی
درزمینهی فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن زندگی میکنند
با توجه به اهداف ،توقعات و استانداردهای آنان .در این تعریف
کیفیت زندگی مفهومی ذهنی و پویا 1دارد .ذهنی به این معنی
که حتماً باید توسط خود فرد ،بر اساس نظر او و نه فرد جایگزین
تعیین گردد و پویا یعنی در طی زمان تغییر خواهد کرد (نجات،
 .)1997تجربه سبک زندگی ناخوشایند پس از تشخیص دیابت
فرزند ،محدودیتهای اجتماعی و ارتباطی ،کاهش اعتمادبهنفس
در مورد محافظت از کودک ،احساس منفی از دست دادن یک
کودک سالم ،استرس فراگیر و آشفتگیهای روانی حاصل از
مدیریت فشرده دیابت و بروز حمالت هیپوگالیسمی ازجمله
دالیل پایین بودن کیفیت زندگی در مادران گزارششده است
(جانسون ،کوپر ،دیویس و جونز ،69119 ،اسکویی ،ابراهیمی و
مهرداد .)9119 ،5استرس بهعنوان یکی از جنبههای دائمی و
فراگیر مراقبت از کودک مبتالبه دیابت توصیفشده است که به
دلیل ماهیت پیچیده و اهمیت سروقت بودن مراقبتها تجربه
میشود و مادران این استرس را بیشتر از پدران تجربه میکنند.
عموماً استرس تجربهشده شامل مدیریت رژیم غذایی کودک،
چک کردن قند خون او ،تزریق کردن انسولین و تعارضات
خانوادگی حول دیابت هست (هانسن ،ویسبورت ،شوارتز و
تیلور9119 ،7؛ ویسوکی و گاوین .)9115 ،9والدین مرز باریکی
بین قند خون باال و پایین میبیند که تعادل برقرار کردن بین
آن بسیار مشکل است و درصورتیکه نتواند نوسان قند کودک
را کنترل نماید احساس گناه و تقصیر بسیار دارند .از طرف دیگر
برای رسیدن به قند خون مناسب مجبورند دائماً قند خون را
چک کنند متناسب با آن روزانه چند بار انسولین تزریق کنند که
هر دو اعمال ذکرشده برای کودک درد و رنج به همراه دارد.
والدین تعارض شدیدی بین مسئولیت خود برای مدیریت دیابت

- Oskouie, Ebrahimi & Mehrdad
- Hansen, Weissbrod, Schwartz & Taylor
8
- Wysocki & Gavin
9
- Duru, Civilibal, & Elevli
10
- Ravens-Sieberer, Herdman, Devine, Otto,
Bullinger & et al
11
- Pereira, Berg-Cross, Almeida & Machado

& - Jasser, Whittemor, Ambrosino, Lindemann
Gray
2
- Monaghan, Hilliard, Cogen& Streisand
3
- Laffel, Connell, Vangness. Goebel-Fabbri.
Mansfield& et al
4
- subjective& dynamic
5
- Johnson, Cooper, Davis & Jones
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راهبردهای مشکل محور است بهطوریکه مادرانی که از
راهبردهای پذیرش و حل مسئله استفاده میکنند ،عالئم
اضطراب و افسردگی کمتر و تعارضات خانوادگی پایینتری را
گزارش میکنند و راهبردهای مقابلهای ناسازگارانه عالوه بر
آنکه منجر به کاهش بهزیستی روانی و فیزیکی در مادران
میشود ،بر سالمت جسمی و روانی کودکان هم تأثیر منفی
میگذارد (جونز ،اولسن ،پریلد و ویالنگ 9115 ،1و جیسر،
لیندسکی و گری.)91119،
این پژوهش باهدف بررسی دقیقتر راهبردهای مقابلهای
مادران دارای کودک مبتالبه دیابت ،به رابطه بین مؤلفههای
راهبردهای مقابلهای الزاروس -فولکمن و کیفیت زندگی مادران
میپردازد.

روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه همبستگی است که در آن کیفیت
زندگی بهعنوان متغیر مالک و راهکارهای مقابلهای بهعنوان
متغیر پیشبین در نظر گرفتهشده است.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران مراجعهکننده به انجمن
دیابت تهران که دارای فرزند مبتالبه دیابت بوده و سهماهه
تابستان سال  1929به انجمن مراجعه کرده بودند ،تشکیل می-
داد .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری داوطلبانه در
دسترس استفاده شد .مادران فرم مشخصات دموگرافیک (شامل
نام و نام خانوادگی ،سن ،تحصیالت و تلفن تماس) و
رضایتنامه شرکت در پژوهش را تکمیل نمودند .مالکهای
ورود مادران برای شرکت در پژوهش عبارت بود از :دارا بودن
فرزند مبتالبه دیابت نوع یک ،سن باالی  96سال و حداقل
تحصیالت دیپلم .خروج عبارتاند از :ابتال به بیماری جسمی
حاد یا مزمن ،اخذ درمانهای روانپزشکی در حال حاضر و تک
سرپرست بودن .پس از انتخاب ،شرکتکنندگان فرمهای
پرسشنامه کیفیت زندگی عمومی و راهکارهای مقابلهای
الزاروس -فولکمن را تکمیل کردند.
از پرسشنامه کیفیت زندگی در این تحقیق استفادهشده است.
فرم کوتاه این مقیاس دارای  95سؤال است که به ارزیابی 1
حیطه از کیفیت زندگی افراد میپردازد .این حیطهها شامل
سالمت جسمانی ،سالمت روانشناختی ،محیط زندگی و روابط
با دیگران هستند .پس از انجام محاسبههای الزم در هر حیطه
امتیازی معادل  1-91برای هر حیطه به تفکیک ،به دست
خواهد آمد که در آن 1 ،نشانهی بدترین و  91نشانهی بهترین
وضعیت در حیطه موردنظر است .رحیمی  1997ضمن ترجمه و
تهیه نسخه ایرانی این مقیاس ( )IRQOLضریب پایایی و
همسانی درونی آن را در نمونه  919نفری از دانشجویان دانشگاه
1

شیراز به ترتیب  1/97و  1/91گزارش نموده است .همچنین
ضریب پایایی باز آزمایی آن  1/57بهدستآمده نتایج مربوط به
روایی همزمان آن با مقیاس سالمت عمومی ()GHQ
رضایتبخش اعالمشده است .نجات ،منتظری ،هالکویی نائینی
و مجد زاده 1996 ،نیز فرم کوتاه پرسشنامه را ازنظر روایی
ظاهری و پایایی (از طریق باز آزمایی) موردبررسی قراردادند.
نتایج نشان داد که فرم کوتاه پرسشنامه در کشور ایران از روایی
و پایایی قابل قبولی برخوردار است.
ابزار دیگر این تحقیق پرسشنامه راهبردهای مقابلهای الزاروس-
فولکمن بود که این پرسشنامه بر مبنای نظریهای به همین نام
در مورد استرس بناشده است و دارای  55گویه و  9خرده مقیاس
میباشد که عبارت است از مقابله رویاروی گری ،دوری جویی،
خویشتنداری ،جستجوی حمایت اجتماعی ،مسئولیتپذیری،
گریز و اجتناب ،حل مدبرانه مسئله و باز برآورد مثبت .به هر
ماده در یک مقیاس چهارگزینهای لیکرت پاسخدادهشده است.
اعتبار از طریق آزمایش ثبات درونی اندازههای مقابلهای که
بهوسیله ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده مناسب تشخیص
دادهشده است .ضریب آلفای کرونباخ گزارششده توسط آقاجانی
 1/72هست .ازآنجاکه گویهها راهبردهایی هستند که افراد
گزارش کردهاند و در مقابله با خواستهای موقعیتهای
استرسزا آنها را بکار بردهاند پرسشنامه روایی صوری دارد (آقا
یوسفی.)1972 ،
پس از انجام نمونهگیری به صورتی که قبالً توصیف شد ،در دو
روز متوالی پرسشنامهها در اختیار مادران قرار گرفت و تکمیل
شد .پاسخگویی در حضور پژوهشگر صورت گرفت.
در این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه
بین کیفیت زندگی و زیر مقیاسهای پرسشنامه راهبردهای
مقابلهای الزاروس -فولکمن استفاده شد .درنهایت از تحلیل
رگرسیون گامبهگام با استفاده از نرمافزار  SPSS 20جهت
پیشبینی سهم هر یک از زیر مقیاسها در کیفیت زندگی
مادران بهره گرفتهشده است.
یافتهها
در این مطالعه  21نفر از مادران دارای فرزند مبتالبه دیابت نوع
یک شرکت دا شتهاند که میانگین سنی آنها  99 +-9سال
می باشـــد .جدول ( )1رابطه های معنادار بین کیفیت زندگی و
زیرمقیاسهای راهبردهای مقابلهای را نشان میدهد.

- Jones, Olsen, Perrild & Willaing
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جدول  :1رابطه معنادار کیفیت زندگی مادران و زیرمقیاسهای راهبردهای مقابلهای
کیفیت زندگی عمومی

خویشتنداری
1/129

مسئولیتپذیری
-1/919

همانطور که در جدول  1نشان دادهشده است بین کیفیت
زندگی مادران و خویشتنداری رابطه مثبت و با مسئولیتپذیری
و گریز و اجتناب رابطه منفی وجود دارد .به این معنا که استفاده
از راهبردهای خویشتنداری توسط مادران ،کیفیت زندگی باالتر
و استفاده از راهبردهای گریز و اجتناب و مسئولیتپذیری کیفیت
زندگی پایینتری برای آنها به دنبال خواهد داشت.

گریز و اجتناب
-1/126

بهمنظور بررسی سهم هریک از مؤلفههای راهبردهای مقابلهای
در پیشبینی کیفیت زندگی مادران از تحلیل رگرسیون گامبهگام
استفاده شد .هر سه مؤلفه مسئولیتپذیری ،خویشتنداری و
گریز و اجتناب پیشبینی کننده کیفیت زندگی بودند.

جدول  :2رگرسیون چند متغیره کیفیت زندگی مادران و مؤلفههای راهبردهای مقابلهای

مسئولیتپذیری
مسئولیتپذیری
و خویشتنداری
مسئولیتپذیری
و خویشتنداری و گریز و اجتناب

توان  9ضریب
همبستگی
1/99
1/96

مقدار بتا

مقدار B

T

-1/999
1/996

-1/951
1/957

-9/92
9/16

سط
معناداری
1/16
1/16

1/99
6/19

1/29

-1/192

-1/652

-9/11

1/16

1/29

همانطور که در جدول  9نشان دادهشده است مسئولیتپذیری
در سط معناداری  1/16و مقدار  Fبرابر  1/99معنادار است و
 1/99درصد واریانس کیفیت زندگی مادران بهوسیله مؤلفه
مسئولیتپذیری قابل پیشبینی است.
مؤلفههای مسئولیتپذیری و خویشتنداری در سط معناداری
 1/16و مقدار  Fبرابر  6/19معنادار است و  1/96درصد واریانس
کیفیت زندگی مادران بهوسیله مؤلفههای مسئولیتپذیری و
خویشتنداری قابل پیشبینی است.
مؤلفههای مسئولیتپذیری و خویشتنداری و گریز و اجتناب در
سط معناداری  1/16و مقدار  Fبرابر  1/29معنادار است و 1/29
درصد واریانس کیفیت زندگی مادران بهوسیله زیر مؤلفههای
مسئولیتپذیری و خویشتنداری و گریز و اجتناب قابل
پیشبینی است .با توجه به یافتهها میتوان گفت مادرانی که
دارای مسئولیتپذیری زیاد و خویشتنداری کم هستند و از گریز
و اجتناب هم بیشتر استفاده میکنند از کیفیت زندگی پایینتری
برخوردارند.

بحث
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه کیفیت
زندگی مادران دارای فرزند مبتالبه دیابت و راهبردهای مقابلهای

مقدار F

آنها و همچنین تبیین سهم پیشبینی کنندگی مؤلفههای
راهبردهای مقابلهای در کیفیت زندگی آنها است .ازآنجاکه
مادران بهعنوان مراقبتکنندگان اصلی کودک در مدیریت
بیماری فرزندشان متحمل استرس طوالنیمدت و زیادی
میشوند ،اتخاذ راهکارهای مقابلهای سازگارانه میتواند به آنها
در انجام صحی این مسئولیت و برخورداری از سالمت روانی و
کیفیت زندگی بهتر یاری رساند (الفل و همکاران .)9119 ،نتایج
پژوهش حاکی از آن است که کیفیت زندگی مادران با سه خرده
مقیاس خویشتنداری ،مسئولیتپذیری و گریز و اجتناب در
ارتباط است .در این پژوهش کیفیت زندگی مادران با
خویشتنداری آنها رابطه مثبت نشان داده است .به این معنا
که هرچه مادر بر احساسات و اعمال خود تسلط بیشتری داشته
باشد ،کیفیت زندگی بهتری دارد .تحقیقات نشان میدهد که
مادران درباره بیماری فرزندشان احساسات قوی همچون ترس،
اضطراب ،احساس گناه و سوگ را تجربه میکنند .بروز اینگونه
احساسات تعادل خانواده را به هم میریزد باعث ایجاد تنشها
و آشفتگیهایی در کودک بیمار و سایر اعضای خانواده میشود
(اسکویی و همکاران 9119 ،و دورو و همکاران)9115 ،؛ بنابراین
به نظر میرسد خویشتنداری مادر و تسلط او بر احساسات و
اعمالش تأثیر مثبت بر کیفیت زندگی خود و سایر اعضای
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صورت گیرد .این پژوهش صرفا در انجمن دیابت تهران و با
روش نمونهگیری در دسترس انجامشده است به دلیل وجود این
دو محدودیت الزم است در تعمیم یافتهها جانب احتیاط رعایت
شود.

خانوادهاش دارد .از دیگر نتایج این ارتباط منفی که کیفیت
زندگی مادر با زیر مقیاس مسئولیتپذیری است .درواقع
مسئولیتپذیری باالی مادر در مدیریت بیماری کودک گرچه
درنهایت منجر به کنترل متابولیک بهتر بیماری و سالمت
جسمی فرزندش میشود ،لیکن بهشدت بازندگی عادی وی
تداخل ایجاد میکند .مادران درگیر مراقبتهای خاص تماموقت
کودک میشوند .تزریق منظم روزانه انسولین ،چک کردن
چندین بار قند خون کودک در طول روز و اعمال محدودیتهای
رژیم غذایی و فعالیتهای فیزیکی کودک بسیار دشوار و
وقتگیر است .خصوصاً اینکه کودکان معموالً در این زمینه
نهتنها همکاری ندارند ،بلکه مقاومت هم میکنند (هیلیارد و
همکاران 9111 ،و موناقان و همکاران .)9111 ،نگرانی دائمی
مادر در مورد محافظت کودک از هیپوگالیسمی و
هایپرگالیسمی و عوارض پیچیده و گسترده دیابت
گوشبهزنگی و سبک زندگی ناخوشایندی را برای وی خواهد
داشت (جیسر و همکاران .)9112 ،با هر دفعه باال رفتن یا پایین
افتادن قند خون کودک و یا بستری شدن کودک در بیمارستان
(که در این بیماری تقریباً اجتنابناپذیر است) مادرانی که
مسئولیتپذیری بیشتری دارند ،عالوه بر احساس دلسوزی و
پاسخهای هیجانی مثل گریه کردن ،غمگینی ،افسردگی،
ناامیدی و تحمل استرس زیاد ،احساس گناه و عذاب وجدان از
انجام ندادن مسئولیت خود در محافظت از کودک بهعنوان
مراقب اصلی خواهند داشت و همین امربر کیفیت زندگی آنها
تأثیر منفی خواهد گذاشت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است
که مادرانی که از راهبرد گریز و اجتناب استفاده میکنند ،کیفیت
زندگی پایینتری دارند .گریز و اجتناب یکی از راهبردهای
ناسازگارانه مقابله با استرس است که شامل افکار خیالی و
آرزومندانه میشود (دورو و همکاران .)9115 ،پژوهشهای
جیسر و همکاران 9111،و جونز و همکاران 9115 ،نیز همسو با
پژوهش حاضر تأکید میکند که اتخاذ راهبرد گریز و اجتناب با
بهزیستی پایینتر و نشانههای آشفتگی بیشتر (اضطراب و
افسردگی) در مادران مرتبط است .ازآنجاکه استرس مرتبط با
مراقبت از کودک دیابتی به دلیل تقاضاهای پیچیده درمان و
ماهیت مزمن بودن بیماری نیاز به سازگاری و مقابله دارد ،همسو
با توصیههای انجمن دیابت آمریکا ،9119 ،1پژوهشهای لی و
تسانگ ،9119 ،9زیسبرگ و النگ 9116 ،9و ویسبرگ -بنشل،
نازال ،هولمبک ،چن ،اندرسون و همکاران 9112 1پیشنهاد
میشود مداخالتی جهت آموزش راهبردهای سازگارانه مقابلهای
برای بهبود کیفیت زندگی مادران دارای فرزند مبتالبه دیابت
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Prediction of Quality of Life of Mothers of Children with Diabetes Based on
Components of Coping Strategies
Sogand Ghasemzadeh1
baharak Bayati2

Abstract
Aim: Diabetes is a common chronic disease of childhood that manages and controls the disease
and treatment requirements have high impact on quality of life of parents (especially the mother
as the primary caregiver) and child. This study has aimed to predict the quality of life of
mothers of children with diabetes.Methods: This is a descriptive study of 90 mothers of
children with diabetes patients Diabetes Association Tehran were selected by convenience
sampling method and an Iranian version of the World Health Organization Quality of Life
Questionnaire (IRQOL) and Folkman and Lazarus Coping Strategies Questionnaire completed.
The data was analyzed by Pearson correlation and stepwise regression analysis using SPSS 20
software.Results: The results showed that there is a positive relationship between quality of
life and self-control components and there is negative relationship between component and
escape accountability and avoidance. Each of the above components was predictor of mothers'
quality of life (P<0.05).
Conclusion: The results suggested that interventions about training of adaptive coping
strategies can be taken to improve the quality of life in mothers.
Key words: Type one Diabetes, quality of life, coping strategies
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