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ABSTRACT
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AIMS: A large number of gastrointestinal diseases observed in the military may have serious effects on
health. Most research on variables related to coping with irritable bowel syndrome has focused on the
pathogenic perspective (risk factors such as life events) rather than the salutogenic perspective (factors
such as coping and adaptation). In this study, the variables emphasized by the salutogenic perspective
were used to develop a structural model for health indicators based on coping resources and stress
management, mediated by a health-promoting lifestyle in police patients with irritable bowel syndrome.
MATERIALS & METHODS: This study was a correlation design of structural equation modeling. Police
patients with irritable bowel syndrome were the statistical population of this study who referred to the
gastrointestinal and psychiatric clinic of one of the police hospitals in 2020 and 2021. The statistical
sample size was 250 people who were randomly selected from patients and were diagnosed with irritable
bowel syndrome by a psychiatrist based on ROME-IV criteria. Research tools included the Bringsen Health
Salutogenic Indicators Scale (Cronbach's alpha 0.81), Epstein Stress Management Questionnaire
(Cronbach's original version 0.80 and translated version 0.94), Walker Health-Promoting Lifestyle Profile
Questionnaire (Cronbach's alpha 0.82) and the Matheny Stress Coping Resources Questionnaire
(Cronbach's alpha of the original version was 0.84 to 0.97 and the translated version was 0.94). Data were
analyzed using SPSS 24 and SmartPLS-3 software by Pearson correlation test and structural equation path
analysis.
FINDINGS: Fitness indices as a result of testing the hypothetical model and the structural model showed
the relationship between coping resources and stress management with lifestyle mediation on health
indices which had desirable fitness. Path analysis of this model showed that in the direct path, the effect
of stress management (λ=0.11; t=3.11; p=0.05), coping resources (λ=0.37; t=3.01; p=0.01) and healthpromoting lifestyle (λ=0.20; t=3.16; p=0.01) were significant on salutogenic health indices. In the indirect
path, the lifestyle mediating model between stress management and coping resources with salutogenic
health indicators was significant at the level of 0.05 and standard coefficient (0.11-0.13).
CONCLUSION: This study showed that a health-promoting lifestyle can positively and significantly
mediate the relationship between coping resources and stress management with salutogenic health
indicators in a selected sample of police patients referred to a police medical center.
KEYWORD: Irritable Bowel Syndrome; Coping Resources; Self-Management; Health Status Indicators;
Health Promotion; Life Style.
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مقاله اصیل

تدوین مدل ساختار ی شاخصهای سالمت سالوتوژنیک بر اساس منابع مقابله و
مدیر یت استرس با میانجیگر ی سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت در بیماران
انتظامی مبتال به سندرم روده تحر یکپذیر
لیال صفادل ،PhD Candidate *1فرهاد جمهری ،PhD 2سوزان امامیپور ،PhD 1امید رضایی

PhD 3

 1گروه روانشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 2گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 3گروه روانپزشکی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی ،تهران ،ایران.
چکیده
اهداف :طیف گستردهای از بیمار یهای گوارشی در نیروهای نظامی مشاهده میشود که تأثیرات جدی بر سالمتی ایشان دارد .بیشتر
تحقیقات انجامشده در زمینه متغیرهای مربوط به سازگار ی با سندرم روده تحر یکپذیر ،تمرکز بر دیدگاه پاتوژنیک (عوامل خطرساز
مانند حوادث زندگی) بودهاند تا دیدگاه سالوتوژنیک (عواملی مانند کنارآمدن و سازگار ی) .در این پژوهش از متغیرهای مورد تأکید
دیدگاه سالوتوژنیک استفاده شد تا یک مدل ساختار ی برای شاخصهای سالمت بر اساس منابع مقابله و مدیر یت استرس ،با
میانجیگر ی سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت در بیماران انتظامی مبتال به سندرم روده تحر یکپذیر تدوین گردد.

یافتهها :شاخصهای برازندگی درنتیجه آزمون مدل مفروض نشان داد که مدل ساختاری رابطه منابع مقابله و مدیریت استرس با
میانجیگری سبک زندگی بر روی شاخص های سالمت از برازش مطلوبی برخوردار بود .تحلیل مسیرهای این مدل نشان داد که در
مسیر مستقیم ،ضریب تأثیر مدیریت استرس (λ=0/11؛ t=3/11؛  ،)p=0/05منابع مقابله (λ=0/37؛ t=3/01؛  )p=0/01و سبک زندگی
ارتقاءدهنده سالمت (λ=0/20؛ t=3/16؛  )p=0/01بر شاخص های سالوتوژنیک سالمت معنادار بود .در مسیر غیرمستقیم ،مدل میانجی
سبک زندگی میان مدیریت استرس و منابع مقابله با شاخصهای سالمت سالوتوژنیک در سطح اطمینان  0/05و ضریب استاندارد
( )0/0-11/13معنادار بود.
نتیجهگیر ی :این مطالعه نشان داد ،سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت میتواند ارتباط بین منابع مقابله و مدیریت استرس با
شاخصهای سالمت سالوتوژنیک در نمونه انتخابی بیماران انتظامی مراجعهکننده به یکی از مراکز درمانی نیروهای انتظامی را بهصورت
مثبت و معنادار میانجیگری کند.
کلیدواژهها :سندرم روده تحریکپذیر ،منابع مقابله ،خود مدیریتی ،شاخصهای سالمت ،ارتقای سالمت ،سبک زندگی
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مواد و روشها :این پژوهش یک طرح همبستگی از نوع مدلیابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش ،بیماران انتظامی
مبتال به سندرم روده تحریکپذیر که در سال  1398و  1399به درمانگاه گوارش و اعصاب و روان یکی از بیمارستانهای نیروی انتظامی
مراجعه کرده بودند ،تعریف شد .تعداد نمونه آماری 250 ،نفر بود که به صورت در دسترس از بیمارانی که با تشخیص روانپزشک بر
اساس مالک  ROME-IVمبتالبه سندرم روده تحریکپذیر بودند ،انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش ،مقیاس شاخصهای سالوتوژنیک
سالمت ( Bringsenآلفای کرونباخ  ،)0/81پرسشنامه مدیریت استرس ( Epsteinآلفای کرونباخ نسخه اصلی  0/80ونسخه ترجمه
شده  ،)0/94پرسشنامه نیمرخ سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت ( Walkerآلفای کرونباخ  )0/82و پرسشنامه منابع مقابله با استرس
( Mathenyآلفای کرونباخ نسخه اصلی  0/84تا  0/97و نسخه ترجمهشده  )0/94بود .دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 24و
 SmartPLS-3با آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر معادالت ساختاری تحلیل شدند.

تدوین مدل ساختار ی شاخصهای سالمت سالوتوژنیک بر اساس منابع مقابله و مدیر یت استرس با میانجیگر ی سبک زندگی …

مقدمه

مواد و روشها
این پژوهش همبستگی به روش مدلیابی معادالت ساختاری
انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران انتظامی
مبتال به سندرم روده تحریکپذیر در سال  1398و  1399بود که به
درمانگاه گوارش و اعصاب و روان یکی از بیمارستانهای نیروی
انتظامی مراجعه کرده بودند .با توجه به اینکه حجم نمونه باالتر
از  200برای مدلیابی معادالت ساختاری خوب توصیه شده است
[ 250 ،]21پرسشنامه در جامعه مورد مطالعه توزیع شد و نمونهها
به شیوه در دسترس از جامعه ذکرشده انتخاب شدند .معیارهای
ورود به مطالعه ،دامنه سنی  18سال به باال و دارا بودن حداقل
تحصیالت هشتم ،نداشتن اختالل مصرف مواد ،عالئم
روانپریشی ،اختالل ارگانیک مغز ی به گزارش خانواده یا خود
بیمار و تشخیص ابتال به سندروم روده تحریکپذیر بر اساس نظر
پزشک معالج بر اساس مقیاس  ROME-IVبود .ابزارهای مورد
استفاده در پژوهش پرسشنامه مقیاس شاخصهای سالوتوژنیک
سالمت  ،Bringsenپرسشنامه مدیریت استرس ،Epstein
نیمرخ سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت  Walkerو پرسشنامه
منابع مقابله با استرس  Mathenyبود .از آنجا که تعدادی از
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احساس ،نقش ویژگیهای شخصیتی ،تفاوتهای فردی از لحاظ
سالمت و بیماری ،حوادث زندگی و منابع کنار آمدن ،رفتار
بیماری و سبکهای کنارآمدن [ ]13ذکر شده است.
بر اساس پژوهشهایی که در زمینه این بیماری در
نیروهای نظامی در ایران و کشورهای دیگر انجامشده است،
نیروهای انتظامی به دلیل قرار گرفتن در معرض استرسورهای
شیمیایی ،فیزیکی ،روانشناختی حاد و مزمن ،شرایط بهداشتی
ضعیف ،شرایط محیطی ،نوع غذا و آبی که مصرف میکنند،
عادات رژیمی خاص که به دلیل شرایط اجتنابناپذیر عملیاتی
است ،مستعد ابتال به عفونتهای گوارشی هستند که ریسک
احتمال ابتال به سندرم روده تحریکپذیر را افزایش میدهد.
ارتباط بین اضطراب ناشی از حوادث استرسزای زندگی به ویژه
در  3ماه قبل از شروع نشانههای بیماری و اختالل استرس پس
از سانحه ) (PTSDدر کارکنان شاغل در نیروهای مسلح نشان
داده شده است .همچنین انضباط نظامی سختگیرانه،
فعالیتهای زندگی کنترلشده ،تمرینات ورزشی منظم و
رژیمهای غذایی خاص که میتواند منشأ ایجاد استرسهای جدی
بوده و راهانداز اختالالت گوارشی کارکردی در افراد نظامی در
مقایسه با جمعیت عادی شود ،در بسیاری از مطالعات مورد اشاره
قرار گرفته است [ .]15 ،14در مطالعات دیگری به ارتباط بین
متغیرهای مدیریت استرس و منابع مقابله که نقش مهمی در
سازگاری با بیماریهای مزمن ازجمله سندرم روده تحریکپذیر
دارند ،اشاره شده است [ .]20-16متغیرهای این مطالعه بر اساس
مواردی که در تئوری خاستگاه سالمت به آنها اشاره شده است
انتخاب گردیدند .در این پژوهش ،شاخصهای سالمت
سالوتوژنیک ،متغیر وابسته یا برونداد و مدیریت استرس و
منابع مقابله ،به عنوان متغیرهای درونداد یا مستقل و سبک
زندگی ارتقاءدهنده سالمت به عنوان متغیر میانجی انتخاب
شدند ،تا یک مدل ساختار ی برای شاخصهای سالمت بر اساس
منابع مقابله و مدیریت استرس ،با میانجیگری سبک زندگی
ارتقاءدهنده سالمت در بیماران انتظامی مبتال به سندرم روده
تحریکپذیر تدوین گردد.
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هر بیماری مزمن با توجه به ماهیت و متغیرهای زیستی-روانی-
اجتماعی ،اثراتی بر مفهوم خود ،اعتماد به نفس ،خودکارآمدی،
ً
نهایتا کیفیت
عزت نفس ،هویت و عملکرد فردی و اجتماعی و
زندگی فرد میگذارد .در این نوع بیماریها ،مشارکت بیمار در
درمان از اهمیت ویژهای برخوردار است .عواملی مانند
خودمراقبتی ،خودمدیریتی ،داشتن مهارتهای مقابله مؤثر با
استرس ،توانمندسازی بیمار از طریق مداخالت روانشناختی در
خط سیر بیماری و سازگاری با بیماری تأثیرگذار است [ .]1دو
رویکرد پاتوژنیک (آسیبشناختی) و سالوتوژنیک (خاستگاه
سالمت) عواملی را به عنوان عوامل خطر و مقاومت در برابر
بیماری ،ذکر کردهاند .متغیرهای انتخابشده در این پژوهش بر
اساس رویکرد خاستگاه سالمت انتخاب شدند .سالمت از این
دیدگاه خاستگاه سالمت ،یک تجربه ذهنی مثبت است که توسط
احساس یا تجربه جسمی ،روانی ،بهزیستی اجتماعی به عنوان
یک شاخص قابل اندازهگیری است .سالمت یک مفهوم مثبت
است که بر روی منابع فردی و اجتماعی و همچنین قابلیتهای
جسمی تأکید دارد .ارتقاء سالمت نیز به عنوان فرآیند
توانمندسازی افراد برای افزایش کنترل و بهبود سالمتیشان
مستلزم در پیش گرفتن سبک زندگی سالم است [ .]2همچنین
در این دیدگاه ،منابع مقابله در برابر استرس و مدیریت موفق یا
ناموفق تنش در پیوستار سالمت-بیماری نقش مؤثری دارند.
سندروم رود ٔه تحریکپذیر نیز نیز یک بیماری سایکوسوماتیک
مزمن و گسترده است که عوامل روانشناختی در آن نقش دارند
[ .]3با توجه به این موارد ،متغیرهای مدیریت استرس و منابع
مقابله ،به عنوان متغیرهای برونزا و سبک زندگی ارتقاءدهنده
سالمت و شاخصهای سالوتوژنیک سالمت به عنوان متغیر
وابسته در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند .بر اساس تعریف
سازمان جهانی ،سندرم رود ٔه تحریکپذیر ،یک اختالل مزمن و
ناتوانکنند ٔه کارکردی گوارشی است [ ]4که هزینههای اقتصادی و
انسانی گزافی را برای بیمار ،خانواده و جامعه به همراه دارد؛
بهطوری که این بیماری دومین علت غیبت از کار بعد از بیماری
سرماخوردگی است [ Gastroenterology .]5در نیروهای
نظامی یکی از موضوعات عمده و داغ تحقیقات پزشکی ارتش
است .طیف گستردهای از بیماریهای گوارشی در نیروهای نظامی
مشاهده میشود که تأثیرات زیانباری روی سالمتی آنها دارد [.]6
یکی از این بیماریها ،سندروم روده تحریکپذیر است که  9تا
 23درصد در جمعیت جهان [ ]4و  21/5درصد در بزرگساالن ایرانی
گزارش شده است [ .]7تخمین زده میشود که بیش از یکسوم
زنان نظامی به سندروم روده تحریکپذیر مبتال هستند [ .]8این
میزان در مردان نظامی مورد بررسی قرار نگرفته اما بسیار کمتر از
زنان تخمین زده میشود [ .]9از سوی دیگر ،شیوع کل اختالالت
کارکردی گوارشی در نیروهای نظامی  18/5درصد گزارش شده
است [ .]10پاتوفیزیولوژی این بیماری ،کام ًال شناختهشده نیست
ولی عوامل احتمالی زیستی و ژنتیکی مانند ارتباط دوطرفه در
محور مغز-شکم ،حساسیت زیاد گوارشی ذاتی ،تغییر حرکات
روده/معده ،تغییر قابلیت نفوذپذیری روده ،التهاب رودهای
خفیف ،تغییر در ترکیبات میکروبی ،واکنشهای ایمنیشناسی
عصبی ،نقش انتقالدهندههای عصبی مانند سروتونین و گابا [،11
 ]12و عوامل روانشناختی مانند استرس ،اضطراب ،افسردگی،
سطوح افزایشیافته خصومت ،حساسیت بینفردی ،بدنیسازی

3

4

صفادل و همکاران

در این مطالعه  229شرکتکننده با دامنه سنی  18-49سال با
میانگین  30/27و انحراف استاندارد  4/18به طور کامل به
پرسشنامهها پاسخ داده بودند که  130نفر ( 56/8درصد) زن و
 99نفر ( 43/2درصد) مرد بودند 81 .نفر ( 35/4درصد) نمونهٔ
پژوهش مجرد 110 ،نفر ( 48درصد) متأهل و  32نفر ( 14درصد)
مطلقه بودند .میانگین متغیرهای پژوهش شامل شاخصهای
سالوتوژنیک سالمت  ،9±34/33/39سبک زندگی ارتقاءدهنده
سالمت  ،35±90/142/90مدیریت استرس  19±19/78/18و منابع
مقابله با استرس  19±38/82/07بهدست آمد (جدول .)1
جدول  )1حداقل ،حداکثر و میانگین متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
شاخصهای
سالوتوژنیک
سالمت
سبک زندگی ارتقاء
دهنده سالمت
مدیریت استرس
منابع مقابله با
استرس

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
استاندارد

شاخص
کیفی

14

61

33/34

9/39

متوسط

54

206

142/90

35/90

باال

29

123

78/19

19/18

متوسط

31

124

82/38

19/07

باال

در ابتدا بهمنظور رعایت مفروضهها ،پیشفرضهای
مدلیابی معادالت ساختاری شامل سطح دادهها که برای تمام
متغیرها فاصلهای بود ،نرمال بودن دادهها ،عدم وجود دادههای
پرت و خطی بودن ،بررسی شدند .برای بررسی مفروضه عدم
همخطی از آمارههای عامل تورم واریانس ( )VIFو شاخص
تحمل استفاده شد که با توجه به اینکه هیچیک از مقادیر مربوط
به شاخص تحمل کمتر از  0/01و هیچ یک از مقادیر مربوط به
عامل تورم واریانس بیشتر از  10نبود ،بر این اساس نسبت به
مفروضه عدم همخطی نیز اطمینان حاصل شد .مطابق با نتایج
آزمون کولموگراف اسمیرنوف ،هیچ یک از آمارههای محاسبهشده
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی

یافتهها

] [ DOI: 10.30505/11.1.15

پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش به زبان اصلی بود،
برای فرآیند ترجمه و تطابق فرهنگی از الگــوی  wildو
همکــاران ( )2005استفاده شد [.]22
پرسشنامه مقیاس شاخصهای سالوتوژنیک
سالمت  :)SHIS( Bringsenاین پرسشنامه بر اساس
نظریههای مربوط به مفاهیم سالمت ساخته شده است .در حالی
که بیشتر ابزارهای اندازهگیری سالمت با تمرکز بر رویکرد
پاتوژنیک تهیه شده Bringsen ،و همکاران مقیاس  SHISرا
تحت تأثیر تئوری ( salutogenicخاستگاه سالمت)
 Antonovskyابداع کردند .این پرسشنامه ،یک مقیاس
12گویهای با دو بعد درونفردی و بینفردی ،ویژگیهای
درونفردی و عملکرد تعاملی را میسنجد .خرده مقیاسها شامل
سطح روحیه ،تنش ،خواب ،تمرکز ،آفرینندگی ،دقت ،بیان
احساسات ،بیماری ،سطح انرژی ،قابلیت اجتماعی و عملکرد
جسمی است Bringsen .آلفای کرونباخ این آزمون را ]23[ 0/92
و  Garmyو همکاران ،روایی آزمون را  0 /93گزارش کردهاند [.]2
آلفای کرونباخ نسخه ترجمهشده  0/81بهدست آمد.
پرسشنامه مدیریت استرس :)ESMI( Epstein
این پرسشنامه شامل  28ماده و  4قابلیت برای ارزیابی مدیریت
استرس است .خردهمقیاسها شامل کاهش یا مدیریت منابع
استرس ،مدیریت افکار ،طرحها و پیشگیری ،تکنیکهای مربوط
به تمرینات آرامشآموزی است .با توجه به ادبیات مربوط به
مدیریت استرس ،چهار طبقه کلی به شرح زیر انتخاب شد:
مدیریت یا کاهش منبع استرس ،مدیریت افکار ،پیشگیری و
طرحها و تمرین تکنیکهای آرامشآموزی .آلفای کرونباخ نسخه
اصلی پرسشنامه  ]24[ 0/80و آلفای کرونباخ نسخه ترجمهشده
 0/94بهدست آمد.
نیمرخ سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت Walker
( :)HPLP IIاین پرسشنامه دیدگاهی کلی از رویکرد مثبت به
زندگی را میسنجد که افراد را به سمت درک باالترین توان برای
سالم ماندنشان سوق میدهد و دارای  52گویه روی مقیاس
چهارنقطهای لیکرت از "هرگز" تا "همیشه" است [ .]25آلفای
کرونباخ برای کل ابزار  0/82و برای خردهمقیاسها  0/64تا 0/91
گزارش شده است (پایایی کل پروفایل فارسی  0/91بود).
خردهمقیاسها شامل رشد معنوی ،مدیریت استرس ،تغذیه،
فعالیت فیزیکی ،مسئولیتپذیری در مورد سالمت و حمایت
بینفردی است [.]26
پرسشنامه منابع مقابله با استرس Matheny
( :)CRIاین پرسشنامه توسط  Mathenyو همکاران برای
سنجش آرایه جامعی از منابع مقابله ادراکشده ساخته شده
است و دارای  32گویه است که شامل یک نمره کلی منابع مقابله
مؤثر 12 ،مقیاس اولیه 3 ،مقیاس ترکیبی و  16گویه در مورد
بازداری سالمتی و  5کلید روایی است .طبق گزارش  Mathenyو
همکاران ،روایی درونی مقیاسها  0/84تا  0/97و روایی
پیشآزمون ،پسآزمون  0/76تا  0/95است 12 .منبع اولیه شامل،
خودافشایی ،خودفرمانی ،اعتماد ،پذیرش ،حمایت اجتماعی،
استقالل مالی ،سالمت جسمی ،تناسب اندام ،کنترل تنش ،پایش
استرس ،سازماندهی ،حل مسئله و سه مقیاس ترکیبی شامل
بازسازی شناختی ،باور عملکردی و راحتی اجتماعی است [.]27
آلفای کرونباخ نسخه ترجمهشده  0/94بهدست آمد.

بعد از انجام این فرآیند ،پرسشنامهها در ابتدا به
صورت حضوری به افراد نمونه داده شد و سپس به دلیل شیوع
بیماری کرونا به صورت اینترنتی تهیه و برای افراد انتخابشده
فرستاده شد.
مالحظات اخالقی :در این پژوهش به منظور رعایت
موازین اخالقی ،اصول اخالقی شامل معرفی پژوهش ،اهداف و
روش اجرای پژوهش ،سیاست محرمانگی به شرکتکنندگان ارائه
شد.
تجزیه و تحلیل آماری :دادههای بهدستآمده با
آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر معادالت ساختاری
با استفاده از  SPSS 24و  SmartPLS-3تحلیل شدند .برای
تعیین معنیداری رابطه متغیر میانجی از آزمون بوتاستراپ در
برنامه ماکرو ،آزمون پریچر و هیز بر روی نرمافزار SPSS 24
استفاده شد .بوتاستراپ قدرتمندترین و منطقیترین روش را
برای دستیابی اثرات غیرمستقیم فراهم میآورد [ .]28درنتیجه
این روش اگر حد باال و پایین درصد برای مسیر میانجی،
همعالمت باشد (هر دو مثبت یا هر دو منفی) یا مقدار صفر بین
این دو حد قرار نگیرد ،مسیر علی غیرمستقیم معنیدار است.

تدوین مدل ساختار ی شاخصهای

سالمت سالوتوژنیک بر اساس منابع مقابله و مدیر یت استرس با میانجیگر ی سبک زندگی …

معنادار نبود ( .)p<0/05بنابراین نمرات متغیرها از توزیع نرمال
برخوردار بودند.
در پژوهش حاضر ،مدل فرضشده رابطه مدیریت
استرس و منابع مقابله به عنوان متغیر درونداد یا مستقل با
میانجیگری سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت بر روی
شاخصهای سالوتوژنیک بهعنوان متغیر وابسته یا برونداد در
نرمافزار  SmartPLS-3بررسی شد .به منظور بررسی برازش،
روایی و پایایی مدل اندازهگیری رابطه منابع مقابله و مدیریت
استرس ،بر شاخص سالوتوژنیک سالمت با میانجیگری سبک
زندگی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .شاخصهای ارزیابی
نیکویی برازش مدل اندازهگیری رابطه منابع مقابله و مدیریت
استرس ،بر شاخص سالوتوژنیک سالمت با میانجیگری سبک
زندگی از مقدار مناسبی برخوردار بود (جدول  .)2بنابراین دادهها
از لحاظ آماری با ساختار عاملی و زیربنای نظری چهار متغیر
نهفته پژوهش سازگاری داشت .بار عاملی استانداردشده ( )λتمام
نشانگرهای انتخابی برای سازههای مورد نظر (بیشتر از  )0/70و
از لحاظ آماری همگی در سطح خطای پنج درصد معنادار بود
(جدول  .)3این نتایج شواهد کافی را برای تأیید تک ُبعدی بودن
نشانگرهای انتخابی در هر یک از سازههای مربوطه فراهم کرد.
بنابراین میتوان بیان کرد که نشانگرهای انتخابی برای هر یک از
سازههای مربوطه به درستی انتخاب شدند .بر اساس نتایج
ارائهشده در جدول  ،3پایایی ترکیبی ( )CRتمام سازههای
پژوهش بیشتر از  0/70و ضریب آلفای کرونباخ آنها نیز از 0/70
باالتر بود .بنابراین تمام متغیرهای نهفته (سازههای) مدل
اندازهگیری پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار بودند.
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جدول  )2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری تأثیر منابع مقابله و مدیریت
استرس ،بر شاخص سالوتوژنیک سالمت با میانجیگری سبک زندگی
شاخص برازش
مقدار پیشنهادشده
مقدار برآوردشده

SRMR

NFI

RMS_Theta

>0/10
0/072

<0/70
0/751

>0/12
0/017

نتایج ارائهشده در جدول  3نشان داد که میانگین
واریانس استخراجشده ( )AVEتمام سازههای پژوهش بیشتر از
 0/50بود .بنابراین تمام سازههای مدل اندازهگیری پژوهش از
روایی همگرای مناسبی برخوردار بودند .همچنین به طور کلی جذر
میانگین واریانس استخراجشده برای هر یک از سازهها
( ،)0/43>AVE>0/90بزرگتر از همبستگی بین سازهها
( )0/07>AVE>0/68بود .این نتیجه نشان داد که نشانگرهای
انتخابی برای هر سازه درصد باالیی از وار یانس مشترک آن سازه
نسبت به سایر سازهها در مدل اندازهگیری را به اشتراک میگذارند.
بنابراین ،روایی تشخیصی سازههای موجود در مدل اندازهگیری
پژوهش تایید شد (جدول  .)3شاخصهای سالوتوژنیک با سبک
زندگی ارتقاءدهنده سالمت (r=0/09؛  ،)p=0/05مدیریت استرس
(r=0/26؛  )p=0/01و منابع مقابله (r=0/40؛  )p=0/001رابطه
مثبت و معنیدار دارد .همچنین ،مدیریت استرس (r=0/14؛
 )p=0/01و منابع مقابله (r=0/17؛  )p=0/01با سبک زندگی ارتقاء
دهنده سالمت رابطه مثبت و معنیدار داشتند .با توجه به نتایج
ارائهشده میتوان بیان کرد که مدل اندازهگیری پیشنهادی برای
بررسی رابطه منابع مقابله و مدیریت استرس ،بر شاخص
سالوتوژنیک سالمت با میانجیگری سبک زندگی مدل مناسبی
برای انجام تحلیلها در این مطالعه بود.
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منابع مقابله

AC
SC
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TR
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0/922
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0/832
0/892
0/935
0/848
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0/920
0/751
0/802
0/844
0/709
0/780
0/722

2/53
3/27
3/56
2/46
2/68
3/58
2/63
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3/15
4/61
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4/48
1/96
2/68
2/94
2/30

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/02
0/01
0/01
0/05
0/02
0/02

0/898
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RLX
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0/843

0/763

0/592

0/722

0/712

0/501

0/896

0/768

0/812

بر شاخص سالوتوژنیک سالمت و سبک زندگی متوسط و
مدیریت استرس بر سبک زندگی متوسط و بر شاخص
سالوتوژنیک سالمت کم بود .همچنین نتایج نشان داد که توان
و قدرت پیشبینی متغیرهای منابع مقابله ،مدیریت استرس و
سبک زندگی بر شاخص سالوتوژنیک زیاد و متغیرهای نهفته
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پس از تأیید مدل اندازهگیری ،به منظور آزمون
فرضیههای پژوهش در قالب چارچوب مفهومی پیشنهادی از
روش تحلیل مسیر (ارزیابی مدل ساختاری) استفاده شد .مدل
مسیر پژوهش با نمایش بارهای عاملی استانداردشده در شکل 1
ارائه شد .ضریب تبیین متغیر نهفته سبک زندگی  0/35و
شاخص سالوتوژنیک  0/20بود .اندازه اثر متغیر نهفته منابع مقابله

0/945

0/930

0/740

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-07-04

متغیرهای نهفته

نشانگر

بار عاملی استانداردشده λ

t

p

روایی ترکیبی ()CR

آلفای کرونباخ

میانگین
واریانس
استخراجشده

6

صفادل و همکاران

منابع مقابله و مدیریت استرس بر سبک زندگی نیز متوسط بود
(جدول .)4
0/94
0/85
0/94
0/92
0/18

0/11

0/75
0/80

0/90

0/84

0/20

0/71

0/90

0/78
0/15

0/92

0/72

0/37

0/86
0/81
0/89
0/83
0/89
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متغیر نهفته
درونزا
شاخص سالوتوژنیک سالمت
سبک زندگی

اثر مستقیم
برونزا
منابع مقابله
مدیریت استرس
سبک زندگی
منابع مقابله
مدیریت استرس

اثر غیرمستقیم

λ

p

λ

P

λ

0/37
0/11
0/20
0/15
0/18

0/01
0/05
0/01
0/01
0/01

0/11
0/13
-

0/05
0/01
-

0/48
0/24
-

0/01
0/01
-

بحث

f2

R2

0/23
0/08

0/20

0/36

0/35

0/31

0/24
0/15
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مقابله جسمی هستند) .از سوی دیگر یافتههای این پژوهش
نشان داد که مدیریت استرس [ ]24اثر مستقیم روی شاخصهای
سالوتوژنیک سالمت داشت که با مطالعات کامکار و همکاران
[ ]17و همچنین مطالعه سلیمانی و همکاران [ ]29که نشان
دادهاند مدیریت استرس بر کاهش شدت عالئم بیماران مبتال به
سندرم روده تحریکپذیر مؤثر است ،همسوست.
از سوی دیگر نتایج نشان داد که منابع مقابله با
استرس و مدیریت استرس به صورت غیرمستقیم با میانجیگری
سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت بر روی شاخصهای سالمت
سالوتوژنیک تأثیر گذاشت .سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت
بهعنوان یک مدل چندبعدی شامل ادراکات و اعمال فرد تعریف
شده که با انگیزه دادن به خود شروع میشود و به قویتر شدن
سطح سالمت و خودشکوفایی کمک میکند [ .]30این یافته نیز
با مطالعات  ]18[ Guoکه نشان داده است ،احتمال ارتباط بین
عادات غذایی و سبک زندگی و سندرم روده تحریکپذیر وجود
دارد ،همسو است .همچنین مطالعه حاجی شفیعی [ ]19که نشان
ً
اساسا با کاهش احتمال
داده است به طور کلی سبک زندگی سالم
وقوع سندرم روده تحریکپذیر مربوط است و پیروی از یک الگوی
سبک زندگی سالم ،شامل عادات غذایی ،کیفیت رژیم ،فعالیت
جسمی ،اجتناب از سیگار و استرسهای روانشناختی میتواند
به عنوان کلیدهای اصلی راهبردهای مدیریت سندرم روده

] [ DOI: 10.30505/11.1.15

این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین مدیریت استرس و منابع
مقابله با استرس با میانجیگری سبک زندگی ارتقاءدهنده
سالمت در کارکنان نظامی مبتال به سندرم روده تحریکپذیر انجام
شد .یافتههای پژوهش نشان داد که مدل مفهومی از برازش
مناسبی برخوردار بود .همسو با یکی از یافتههای این پژوهش،
منابع مقابله با استرس که شامل مواردی مانند حمایت اجتماعی،
اعتماد ،مذهب و معنویت ،پایش استرس ،توانایی کاهش تنش،
حس تسلط ،سالمت جسمی ،توانایی درگیر شدن در حل مسئله
و سازماندهی است [ ،]27اثر مستقیم بر روی شاخصهای
سالوتوژنیک سالمت دارد که مواردی مانند سطح روحیه ،تنش،
خواب ،تمرکز ،آفرینندگی ،دقت ،بیان احساسات ،بیماری ،سطح
انرژی ،قابلیت اجتماعی ،و عملکرد جسمی را در برمیگیرد [.]23
این نتیجه همچنین بامطالعه  Fouchéو همکاران [ ]3همسو
است که نشان دادهاند بین منابع مقابله و شاخصهای سالمت و
سازگاری با بیماری در افراد مبتال به سندرم روده تحریکپذیر
همبستگی وجود دارد .همچنین مطالعه  Wilpartکه نشان داده
است [ ]16سطوح پایین منابع مقابله جسمی (مانند ورزش یا
فعالیتهای سودمند برای سالمتی) با سطوح باالی اضطراب در
مبتالیان به سندرم روده تحریکپذیر مرتبط است ،همسو است
(اضطراب و اضطراب خاص گوارشی میانجی تأثیر روی منابع
فصلنامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد که سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت
شامل رشد معنوی ،مدیریت استرس ،تغذیه ،فعالیت فیزیکی،
مسئولیتپذیری در مورد سالمت و حمایت بینفردی ،میتواند
ارتباط بین منابع مقابله و مدیریت استرس با شاخصهای
سالوتوژنیک سالمت را در نمونه انتخابی کارکنان انتظامی به
صورت مثبت و معنادار میانجیگری کند.
نکات بالینی و کاربردی در طب انتظامی :با توجه به اینکه پرسنل
انتظامی به دلیل ماهیت شغلی به میزان زیادی در معرض
استرسورهای حاد و مزمن قرار دارند ،برای مدیریت و سازگاری با
بیماری سندرم روده تحریکپذیر ،آموزش و تمرین تکنیکهای
مدیریت استرس همانند مدیریت یا کاهش منبع استرس،
مدیریت افکار ،پیشگیری و برنامهریزی و تمرین تکنیکهای
آرامشآموزی ،ارائه راهکارهایی برای افزایش منابع مقابله با
استرس از طریق تمرینات معنوی ،حمایت اجتماعی ،مقابله
فعال ،و همچنین برگزاری دورههایی برای ارتقاء سبک زندگی
سالم (ورزش ،تغذیه صحیح ،احساس مسئولیت در مورد سالمت
خود) میتواند برای انجام بهینه وظایف محوله به پرسنل انتظامی
در کنار حفظ سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی آنان مؤثر باشد.
تشکر و قدردانی :این مقاله برگرفته از رساله دکتری روانشناسی
سالمت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی با کد
 10120709981008است .از تمام افرادی که ما را در انجام این
تحقیق یاری کردند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
تعارض منافع :بدینوسیله نویسندگان مقاله تصریح مینمایند
که هیچگونه تعارض منافعی در قبال مطالعه حاضر وجود ندارد.
سهم نویسندگان :نویسنده اول ،ارائه ایده و طراحی مطالعه،
جمعآوری داده ،تجزیه و تحلیل دادهها؛ نویسنده دوم و سوم،
طراحی مطالعه؛ نویسنده چهارم ،طراحی مطالعه ،تجزیه وتحلیل
دادهها؛ همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله و بازنگری آن
سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر ،مسئولیت دقت و
صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند.
منابع مالی :این پژوهش فاقد حمایت مالی بود.
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پژوهش ،نمونهگیری به شیوه در دسترس بود که ممکن است
نمونه معرف جامعی از افراد مبتال به سندرم روده تحریکپذیر در
نیروی انتظامی نباشد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد که پژوهشهای
آینده از روش نمونهگیری تصادفی در انتخاب آزمودنیها استفاده
شود .همچنین برخی از ابزارها نسخه اصلی به زبان انگلیسی
بودند و نسخه هنجارشده به زبان فارسی نداشتند و الزم بود تا
این ابزارها ترجمه و تطابق فرهنگی و اندازهگیر ی اعتبار و روایی
آنها انجام شود که موجب طوالنی شدن زمان اجرای پژوهش
گردید.

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-07-04

تحریکپذیر در نظر گرفته شود ،با نتایج این مطالعه در یک راستا
است .مطابق نتایج مطالعه مقطعی وخشوری و خوشدل [ ]14که
بر روی  600نفر از کارکنان ارتشی شاغل در پایگاه  05نیروی زمینی
ارتش کرمان انجام شده است ،اصالح عادات غذایی با کاهش نرخ
ابتال به سندرم روده تحریکپذیر مرتبط است .همچنین پژوهش
 Papaefthymiouو همکاران [ ]31که ارتباط سبک زندگی را با
احتمال وقوع سندرم روده تحریکپذیر در نیروهای نظامی یونان
بررسی کرده و مطالعه  Kangکه تأثیر اصالح سبک زندگی در
کیفیت زندگی دانشجویان جراحی دانشکده افسری را مورد بررسی
قرار داده است [ ،]20با نتایج این پژوهش در یک راستا هستند.
همانطور که پیش از این ذکر شد ،کارکنان نظامی به
صورت بالقوه در معرض استرسورهای حاد و مزمن قرار دارند؛
تجربه آسیبزای جنگ ،ترس مداوم از صدمه دیدن و دور ماندن
از خانه ،از مهمترین این استرسها هستند که خطر ابتال به
سندروم روده تحریکپذیر را افزایش میدهند [ .]32تعدادی از
مطالعات ،ارتباط بین اختالل استرس پس از سانحه ) (PTSDو
سندرم روده تحریکپذیر را در کارکنان شاغل در نیروهای مسلح
نشان دادهاند [ ]6که میتواند بیانگر نقش استرس در محیط
نظامی برای ابتال به سندرم روده تحریکپذیر باشد؛ بنابراین با
توجه به اینکه استرس در مشاغل نظامی ذاتی است و همچنین
با توجه به نقش استرس حاد و مزمن در ایجاد سندرم روده
تحریکپذیر ،اهمیت آموزش راهبردهای مدیریت استرس و منابع
مقابله با استرس و اصالح سبک زندگی در کارکنان نظامی
مشخص میگردد .نتایج این پژوهش نیز نشان داد که سبک
زندگی ارتقاءدهنده سالمت میتواند ارتباط بین مدیریت استرس
و منابع مقابله را با شاخصهای سالوتوژنیک سالمت در بیماران
مبتال به سندرم رود ٔه تحریکپذیر میانجیگری کند؛ بنابراین بر
اساس نتایج میتوان گفت برای مدیریت و سازگاری با بیماری
سندرم روده تحریکپذیر در کارکنان نظامی ،آموزش مدیریت
استرس (مدیریت یا کاهش منبع استرس ،مدیریت افکار،
پیشگیری و تمرین تکنیکهای آرامش آموزی) ،ارتقاء سبک
زندگی (رشد معنوی ،مدیریت استرس ،تغذیه ،فعالیت فیزیکی،
مسئولیتپذیری در مورد سالمت و حمایت بینفردی) و همچنین
افزایش منابع مقابله با استرس میتواند موجب ارتقاء وضعیت
سالمت باشد.
این پژوهش یک طرح همبستگی مقطعی بود که
نمیتوان بر اساس آن به نتایج علیتی دست یافت ،بنابراین
میتوان در پژوهشهای بعدی از طرحهای آزمایشی استفاده کرد.
همچنین در این پژوهش جهت جمعآوری دادهها از ابزارهای
خودگزارشی استفاده شد ،بنابراین ممکن است مقبولیت
اجتماعی ،جهتگیری در خودگزارشی ،تأثیرات موقعیت و
یادآوری ضعیف و خطاهایی در اندازهگیری خودگزارشی بر نتایج
حاصل پژوهش ،تأثیر داشته باشد .از محدودیتهای دیگر این
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