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Abstract

چکیده

Objective: The aim of this study was to investigate relationship

 هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و سلامت:مقدمه

between quality of life and spiritual Health and depression in

.معنوی با افسردگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور شهرستان آمل بود

thalasemia major patients in Amol city. Method: The research
Method was correlation. The population was 497 of thalasemia

 جامعه آماری. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است:روش

patients. According to the Cochrane formula 100 thalasemia

 از بین جامعه آماری بر اساس. نفر از بیماران تالاسمی بودند794 شامل

patients were selected by random sampling method. The

 نفر از بیماران به روش نمونهگیری تصادفی011 فرمول کوکران تعداد

research instruments were quality of life questionnaire, spiritual

 سلامت، ابزار پژوهش پرسشنامههای کیفیت زندگی.انتخاب گردید

Health questionnaire and depression Questionnaire. Data were

، دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون.معنوی و افسردگی بود

analyzed using Pearson correlation, multiple regression and path

: یافتهها.رگرسیون چندگانه به روش همزمان و تحلیل مسیر تحلیل شد

analysis. Findings: There is relationship between quality of life
and spiritual Health and depression. Regression analysis showed

بین مؤلفههای کیفیت زندگی و سلامت معنوی با افسردگی بیماران

that quality of life and spiritual Health predict thalasemia

 به عبارتی میتوان از طریق مؤلفههای کیفیت.تالاسمی رابطه وجود دارد

patients depression. The results of path analysis showed that

 افسردگی بیماران مبتلا به تالاسمی را پیشبینی،زندگی و سلامت معنوی

physical domain quality of life, religious Health and existential

، نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که بعد جسمی کیفیت زندگی.نمود

Health through mental domain quality of life indirect effect on

سلامت مذهبی و سلامت وجودی از طریق متغیر بعد روانی کیفیت

depression affects thalasemia patients But mental domain

زندگی بر افسردگی بیماران تالاسمی اثر غیرمستقیم میگذارد ولی بعد

quality of life directly affects the impact on thalasemia patients
depression. Conclusion: According to the results Quality of life,

.روانی کیفیت زندگی بر افسردگی بیماران تالاسمی اثر مستقیم میگذارد

depression and spiritual well-being of patients with thalassemia

 افسردگی و، با توجه به نتایج فوق بررسی کیفیت زندگی:نتیجهگیری

can be scheduled to take appropriate measures to prevent

سلامت معنوی بیماران مبتلا به تالاسمی میتواند به برنامهریزی در جهت

depression and improve quality of life and lead to spiritual

اتخاذ تدابیری بهمنظور پیشگیری از افسردگی و بهبود کیفیت زندگی و

health.
Keywords: quality of life, spiritual Health, depression,
thalasemia major patients.
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مقدمه
بیماری تالاسمی یک اختلال شایع ژنتیکی خونی

عوارض بیماری و کنترل بهتر برای دستیابی به

و مزمن است که با طیف وسیعی از چالشهای

زندگی با کیفیت بهتر است (الله یاری ،الحانی،

روانی و بالینی جدی همراه بوده و مانند هر

کاظم نژاد ،ایزدیار .)0958 ،کیفیت زندگی،

بیماری مزمن دیگر وضعیت روانشناختی فرد را

دامنهای از نیازهای عینی انسان است که در ارتباط

تحت تأثیر قرار میدهد (پروینیان نسب ،روستا،

با درك شخصی و گروهی افراد از احساس خوب

وجدانی ،دهقانی ،کشتکاران ،شمسی زاده،

بودن به دست میآید (هادی ،کرمی ،منتظری،

آبشرشری ،کشفی )0991 ،و در حال حاضر بیش

 .)0955کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که از

از  10111نفر در ایران به این بیماری مبتلا

سلامت

حالت

هستند .با این تعداد بیمار ایران ،ازنظر نسبت

روانشناختی و ...تأثیر میپذیرد و نیز بر ادراك

مبتلایان به تالاسمی به کل جمعیت جهان مقام

فرد مبتنی است (اورکی ،امیرآبادی ،حیدری،

اول را دارد .در کشور ایران  58درصد مبتلایان را

 .)0997کیفیت زندگی میتواند بر شیوه زندگی

گروه سنی  05سال تشکیل میدهد و سالانه

(شادی و غم) مؤثر باشد (آیدین ،یاپرك ،آیرسو،1

حدود  411میلیارد ریال برای بیماران هزینه

 .)0994کیفیت زندگی بهعنوان یک عامل مهم

میشود (بابائی منقاری ،معینیکیا ،خالقخواه،

کاهشدهنده علائم در بیماریهای مزمن روانی و

زاهدبابلان .)0999 ،این بیماران و خانوادههای

جسمی شناخته شده است و شواهد زیادی وجود

آنان تحت فشارهای متعددی ازجمله احساس،

دارند که نشان میدهند کیفیت زندگی پیشآگهی

حقارت ،اضطراب و افسردگی در خصوص

مهمی در موقعیتهای درمانی است (ایمانی،

مدرسه و کار ،اشتغال ،مسائل رفاهی و خانوادگی

حبیبی ،پاشایی ،ظهیری سروری ،میرزایی ،زارع،

هستند که همه این عوامل کیفیت زندگی

 .)0991اگر شیوه زندگی مناسب نباشد و کیفیت

خانوادهها ،ازجمله والدین را مختل میکند

زندگی پایین باشد میتواند بر افسرده شدن افراد

(کاناتان ،راتیپ ،کاپتن ،کاسن .)1119 ،0از این

اثر بگذارد .در این میان ،از آنجایی که بیماران مبتلا

روی ،یکی از اهداف مهم مراقبتی در این بیماران

به تالاسمی ،نسبت به افراد سالم مشکلات روانی،

باید ارتقاء کیفیت زندگی آنها باشد .چون

اجتماعی شدیدی دارند و به نظر کیفیت زندگی

مراقبتهای خانواده محور در مراقبت از کودکانی

پایینی دارند (آیدین ،یاپرك ،آیرسو )0994 ،و از

که نیازهای بهداشتی خاص دارند ،بیشترین

طرفی ،با توجه به پیشرفتهای بسیار مهم در

اهمیت را دارد .لذا یکی از راههای رسیدن به این

عرصه علم پزشکی و کاهش مرگومیر ناشی از

هدف ،توانمندسازی خانواده شامل توانمندسازی

تالاسمی و افزایش امید به زندگی این بیماران،

کودك بیمار و والدین وی برای مقابله با اثرات و

کیفیت زندگی آنها بهعنوان یکی از شاخصهای

1. Canatan, Ratip, Kaptan, Cosan

2. Aydin, Yapark, Aarsu
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رشد
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مهم مراقبت بهداشتی مدنظر است (تلفر،

است که تمامی انواع افسردگی قابلدرمان است و

مادل،

هر اندازه تشخیص این بیماری به تعویق بیفتد و

آنجستینیوتیس .)1118 ،0این مسئله میتواند بر

درمان نشود ،درمان آن سختتر خواهد بود

جلوگیری از افسردگی آنها مؤثر باشد (یانگ،

(شرقی ،نبئی ،پراك ،فرخی .)0957 ،این مشکل

ماو .)1114 ،1افسردگی نوعی اختلال روانی است

در بیماران تالاسمی بیشتر مشاهده میشود

که در دوران معاصر به دلیل زندگی مدرن بهشدت

(پروینیان نسب و همکاران.)0991 ،

کانستانتینیدس،

آندروس،

چیریستو،

رو به افزایش است .تقریباً همه ،حداقل بهصورت

یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش که

خفیف احساس افسردگی کردهاند (روزنهان،

ممکن است بر افسردگی تأثیرگذار باشد ،سلامت

سلیگمن .)0959 ،9اختلال افسردگی از نوع

معنوی است .سلامت معنوی بهعنوان یکی از ابعاد

اختلالهای خلقی است .اختلالهای خلقی حالت

سلامت ،سبب یکپارچگی سایر ابعاد آن میشود و

هیجانی بیوقفهای است که در طول یک پیوستار

خود دربرگیرنده دو بعد وجودی و مذهبی است.

از غمگینی تا شادی ،در نوسان است (کاپلان،7

سلامت مذهبی به رضایت ناشی از ارتباط با یک

 .)1119دیدگاههاى جدید در مورد علل بروز

قدرت برتر و سلامت وجودی به تلاش برای درك

افسردگى ،کاستیهایى را در دو حوزه قابلیتهای

معنا و هدف در زندگی اطلاق میشود .وقتی

عاطفى و هیجانى نشان میدهد :از یکسو،

سلامت معنوی بهطور جدی به خطر بیفتد ،فرد

مهارتهای مربوط به ایجاد رابطه با دیگران و از

ممکن است دچار اختلالات روحی مثل احساس

سوى دیگر شیوه دلسردکننده تعبیر و تفسیر موانع

تنهایی ،افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی

موجود در این راه و عدم توانایى در ایجاد رابطه

شود؛ بنابراین ،حمایت ناشی از منابع معنوی یا

با دیگران باعث بروز افسردگى میشود (منشئی،

مذهبی و داشتن ارتباط با قدرتی بالاتر سودمند

مظاهری ،خیام نیکویی .)0991 ،بر اساس

است و میتواند برای بهبود کیفیت زندگی ،کاهش

گزارشهای سازمان جهانی بهداشت در رتبهبندی

و کنترل اختلالات سلامت روان ،حمایت بین

بیماریها بر اساس میزان ناتوانی ایجاد شده،

فردی ،کاهش شدت علائم و نتایج مثبت پزشکی

افسردگی مقام اول را به خود اختصاص میدهد.

سودمند باشد (خادم وطنی ،آقاخانی ،حسینی،

افسردگی تقریب ًا تمامی جنبههای زندگی از نحوه

حضرتی ،علی نژاد ،نظری ،قادری ،اقتدار ،رهبر،

تمرکز حواس در کار و تا خواب شبانه بیماران را

مسگرزاده ،حاج احمدی رفسنجانی.)0999 ،

تحت تأثیر قرار میدهد و سرانجام میتواند

علاوه بر این ،بعد معنوی از ابعاد مهم سلامت در

زندگی عادی را غیرممکن کند و این در حالی

انسان و نیروی یگانهای است که ابعاد جسمی،
روانی و اجتماعی را هماهنگ نموده و به

1. Telfer, Constantinidou, Andreous, Chiristou,
Modell, Angastiniotis
2. Yang, Mao
3. Roznhan, Seligman
4. Kaplan

سازگاری با بیماری کمک میکند؛ بهطوری که
بیمارانی که سلامت معنوی آنها تقویت میشود،
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بهطور مؤثرتری با بیماری خودسازگار میشوند و

افسردگی ارتباط مستقیم دارد .در پژوهش خادم

حتی مراحل نهایی بیماری خود را بهخوبی می-

وطنی و همکاران ( )0999نشان دادند که سلامت

گذرانند (رضایی ،ناجی اصفهانی ،مؤمنی قلعه قاسمی،

معنوی و اضطراب با افسردگی رابطه معکوس

کریمیان ،ابراهیمی.)0990 ،

دارند .خضری ،بحرینی ،روانیپور ،میرزایی

نتایج مطالعاتی که تاکنون انجام گرفتهاند
نشان دادهاند که افسردگی نقش بسیار مؤثری را

( )0997به این نتیجه دست یافتند که بین سلامت
معنوی با افسردگی رابطه ندارد.

در سلامت معنوی و کیفیت زندگی ایفا میکند.

جمعبندی شواهد نشان میدهد که میان

اغلب مطالعات نشان دادهاند که میانگین اضطراب،

عوامل کیفیت زندگی و سلامت معنوی با

افسردگی و کمرویی در بیماران تالاسمی بیشتر از

افسردگی رابطه وجود دارد ،اما پژوهشهایی که

گروه سالم است (براز پردنجانی ،زارع ،پدرام،

ارتباط علی میان این سازهها را مورد مطالعه قرار

پاکباز .)0955 ،بر اساس نتایج به دست آمده

دهد کمتر مورد توجه بوده است ،از این رو اگر

بیشترین نقصان کیفیت زندگی در این بیماران در

این سازهها در چارچوبی منطقی در ارتباط با

ابعاد احساسات از قبیل اضطراب ،افسردگی از

یکدیگر قرار گیرد ،مدلی مناسبی طرح خواهد شد.

وضعیت سلامتی است (پاکباز و همکاران.)1118 ،

افراد مبتلا به تالاسمی نشانهی افسردگی

در پژوهش براز پردنجانی و همکاران ()0955

بیشتر و کیفیت زندگی پایینتری از بیماران دیگر

نتایج حاکی از آن بود که کیفیت زندگی بیماران

دارند و این یافتهها از نیاز به حمایت روانی و

تالاسمی تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج

برنامههای بازتوانی با اهداف افزایش انگیزه و

هادی ،کریمی ،منتظری ( )0955نشان داد که

پیگیری مستمر برای بهبود وضعیت روحی و

کیفیت زندگی با سلامت بیماران تالاسمی در

روانی در افراد تالاسمیک حمایت میکند (پاکباز،

ارتباط است .در پژوهش ضیغمی محمدی و

تریدول ،یاماشیتا ،قیرولو ،فوت ،قیل.)1118 ،9

تجویدی ( )0991نشان داد که بین مهارت

متأسفانه در سالهای اخیر علیرغم توسعه

اجتماعی ،امید با سلامت معنوی رابطه دارد .در

روشهای طبی درمان و افزایش طول عمر

پژوهشهای رومرو ،فریدمن ،کالیداس ،الدج،

بیماران ،متخصصان به ابعاد روانی ـ اجتماعی

( )1110و مک کابری،

بیماری توجه کمتری نمودهاند ،بهطوری که کمک

دیویدس )1110( 1نشان دادند که بین سلامت

به این بیماران عمدتاً محدود به ارائه خدمات طبی

معنوی با اضطراب و افسردگی رابطه وجود دارد.

اولیه جهت حفظ حیات محدود شده است و

در پژوهش کسانی ،نیازی ،منتی ،علی محمدی،

مشکلات روانشناختی این بیماران تا حد زیادی

منتی ( )0999نشان داد که بین کیفیت زندگی با

نادیده گرفته شده است .در حالی که بدون فهم

چانگ ،لایسکوم

0

کامل عوامل روانشناختی دخیل در بیماری ،ارائه
1. Romero, Friedman, Kalidas, Elledge, Chang,
Liscum
2. Mc Coubrie, Davies
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3. Pakbaz, Treadwell, Yamashita, Quirolo, Foote,
Quill
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درمان و توانبخشی مناسب بیماران میسر نیست

معنوی در حوزه بهداشت و سلامت (بهویژه در

(زارع ،برازپردنجانی ،پدرام ،پاکباز .)0990 ،از

زمینه بیماریهای مزمن) ،جایگاه ،قدمت و عمق

آنجایی که تدوین سیاست بهداشتی و اجتماعی

معنویت در کشور ایران و رسوخ باورهای معنوی

بهمنظور برنامهریزی صحیح برای پیشگیری،

در نهاد یکایک آحاد جامعهی ایرانی ،اهمیت وافر

تشخیص و درمان بهموقع مشکل حیطههای

و انکار ناشدنی اختلالات بعد روان و در رأس

مختلف زندگی این بیماران و ارائه خدمات و

آنها افسردگی در روند درمان ،وجود یافتههای

حمایت لازم امری ضروری است و بدون توجه

ضد و نقیض در مطالعات خارج از کشور و عدم

به همه جنبههای بیماری بهویژه کیفیت زندگی،

وجود یک نمونه کار مشابه در مطالعات داخل،

سلامت معنوی و افسردگی نمیتوان آرامش را

محققین را بر آن داشت تا این مطالعه را طراحی و

برای این بیماران و درك نیازهای اختصاصی آنها

اجرا نمایند .از این روی ،این پژوهش به دنبال

و به کار بردن برنامه مراقبتی – درمانی مؤثرتر

یافتن رابطه بین کیفیت زندگی و سلامت معنوی با

میگردد؛ و از طرفی ،عواملی همچون جایگاه

افسردگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در

رفیع و پر منزلت مقولهی معنویت و سلامت

شهرستان آمل است.

بعد جسمی
کیفیت زندگی

افسردگی

بعد روانی کیفیت

سلامت مذهبی

زندگی

سلامت وجودی

شکل  .7مدل مفهومی تحقیق

روش
روش این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی از

سال  0999تشکیل میدهند .طبق آمار دریافت

نوع همبستگی است .ازنظر هدف ،این پژوهش

شده از مسئولین بیمارستان امام رضا آمل حجم

بهصورت طرح کاربردی است .جامعه آماری

جامعه آماری بیماران تالاسمی برابر با  794نفر

پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به تالاسمی و دارای

است که از این تعداد جامعه آماری 071 ،نفر

پرونده در بیمارستان امام رضا شهرستان آمل در

هرماه بهطور مرتب برای تزریق خون به بیمارستان
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مراجعه میکردند .طبق جدول مورگان ،نمونه

آمد.

آماری  011نفر از بیمارانی که بهطور مرتب برای

پرسشنامه سلامت معنوی :برای ارزیابی سلامت

تزریق خون به بیمارستان امام رضا مراجعه میکردند

معنوی از پرسشنامه سلامت معنوی الیسون ـ

انتخاب شدند.

پالوتزیان استفاد ه شد .در این پرسشنامه 11

محیط پژوهش شامل بخش تالاسمی بیمارستان

گزینه 01 ،گزینه آن سلامت مذهبی و 01

امام رضا آمل بود .روش نمونهگیری به شیوه در

گزینه ی دیگر سلامت وجودی را اندازهگیری

دسترس بود .در این پژوهش ،پژوهشگران با مراجعه

میکند .دامنهی نمره ی سلامت معنوی برای هر

به بخش تالاسمی بیمارستان امام رضا ،آمار کلی

یک از زیرگروه های سلامت مذهبی و وجودی،

بیماران تالاسمی را که در آنجا پرونده داشتند را

به تفکیک  01-01است .برای زیرگروه های

گرفته و اقدام به بازدیدهای مکرر از بخش جهت

سلامت مذهبی و وجودی ،سه سطح سطحبندی

ملاقات با بیماران کردهاند .ابزارهای این پژوهش

وجود دارد و قضاوت بر اساس نمرهی به دست

عبارتاند از:

آمده صورت می گیرد .هر چه نمرهی به دست

پرسشنامه کیفیت زندگی :پرسشنامه استاندارد

آمده ،بالاتر باشد ،نشانه سلامت مذهبی و

کیفیت زندگی ( )SF-12فرم تعدیل شده

وجودی بالاتر است .نمرهی سلامت معنوی،

پرسشنامه کیفیت زندگی ( )SF-36است که در

جمع این دو زیرگروه است که دامنهی آن -011

سال  0954روایی و پایایی گونهی فارسی این

 11در نظر گرفته شده است .پاسخ گزینهها

پرسشنامه توسط منتظری ،موسوی ،امیدواری در

به صورت لیکرت  0گزینهای به طور کاملاً

ایران در سال  0954مورد مطالعه قرار گرفت و

مخالف تا بهطور کاملاً موافقم دستهبندی میشود.

نتایج نشان داد که پرسشنامه ( )SF-12از روایی و

در ایران ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با 1/51

پایایی لازم برخوردار است .ضریب آلفای کرونباخ

تعیین شد (رضایی و همکاران .)0990 ،در این

 1/59بود .این پرسشنامه شامل  01سؤال مربوط

پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برابر با 1/50

به  5بعد است که در دو بعد نهایی جسمی و

محاسبه گردید.

روانی تقسیمبندی شده است .بعد جسمی شامل:

پرسشنامه افسردگی بک :برای جمعآوری

عملکرد فیزیکی ،محدودیت نقش به علت

اطلاعات مربوط به افسردگی از پرسشنامه

مشکلات فیزیکی ،درك سلامت عمومی ،درد

افسردگی بک استفاده شده است .آزمون افسردگی

جسمانی و بعد روانی شامل :محدودیت نقش به

یک ابزار مداد کاغذی است که دارای  10سؤال

علت مشکلات روحی ـ روانی ،انرژی و زندهدلی،

است که علائم جسمانی ،رفتاری و شناختی

وضعیت ذهنی و عملکرد اجتماعی است (جوکار،

افسردگی را اندازهگیری میکند .هر ماده دارای

محمدی ،خانکه ،فلاح تفتی ،کوشش .)0999 ،در

چهار گزینه است که بر مبنای  1تا  9نمرهگذاری

این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ  1/50به دست

میشود و درجات مختلفی از افسردگی را از
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خفیف تا شدید تعیین میکند .حداکثر نمره در این

سطح اطمینان  99درصد رابطهی مثبت وجود

پرسشنامه  09و حداقل آن صفر است .در این

دارند.

پرسشنامه ،پاسخگو میتواند طیفی از پاسخها را

نتایج جدول  1نشان میدهد که ،مؤلفههای

جواب دهد .رجبی ،عطاری ،حقیقی ( )0951ضریب

سلامت معنوی (سلامت مذهبی و سلامت

آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  1/54گزارش

وجودی) با افسردگی به ترتیب (r=1/810؛

کردهاند (فتحی آشتیانی .)0955 ،در این پژوهش

 )r=1/097در سطح اطمینان  99درصد رابطهی

ضریب آلفای کرونباخ  1/49محاسبه گردید.

مثبت دارند.

دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون

برای آزمون معنیداری سهم هر یک از

همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه به روش

سلامت معنوی و کیفیت زندگی در پیشبینی

همزمان و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار

افسردگی مقادیر بتای هرکدام از متغیرها مورد

 SPSS21و  LISREL8.80تحلیل شد.

توجه قرار گرفت و معلوم شد که سهم سلامت
مذهبی ،سلامت وجودی ،بعد جسمی کیفیت

یافتهها

زندگی و بعد روانی کیفیت زندگی در پیشبینی

طبق ویژگیهای جمعیتشناختی از  011نمونه

میزان افسردگی معنیدار است (به ترتیب با

بیماران تالاسمی مورد بررسی 00 ،نفر از بیماران

 Beta= - 1/809 ،1/710 ،-1/1،410/949و

( 01درصد) مرد و  99نفر دیگر ( 71درصد) زن

( )p <1/10جدول .)9

بودند .سن  05نفر از بیماران بین  08تا  11سال،

در این پژوهش برای ترسیم نمودار تحلیل

 84نفر بین  11تا  91و  18نفرشان هم  91به بالا

مسیر محققین تئوری کافی در مورد آرایش

بودند .اکثریت مدرك تحصیلیشان کارشناسی بود

متغیرها به دست نیاوردهاند در این صورت یکی

( 00نفر) .شغل آزاد  80نفر 70 ،نفر بیکار و  5نفر

از راههایی که بتوان تا حدودی آرایش متغیرها را

شغل دولتی داشتهاند.

تعیین کرد ،استفاده از رگرسیون چندمتغیری است،

نتایج جدول  0نشان میدهد که ،مؤلفههای
بعد جسمی کیفیت زندگی ( )r=1/197و بعد

به همین دلیل محققین از رگرسیون چندمتغیری
در این پژوهش استفاده کردهاند.

روانی کیفیت زندگی ( )r=1/191با افسردگی در
جدول  .7میانگینها ،انحراف استانداردها و همبستگیهای بین مؤلفههای کیفیت زندگی با افسردگی.
متغیر
افسردگی
بعد جسمی
بعد روانی

میانگین

انحراف استاندارد

7

90/81

4/91

-

00/90
11/91

1/99
1/59

2
1/197

1/191

9

1/98

-
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جدول  .2میانگینها ،انحراف استانداردها و همبستگیهای بین مؤلفههای سلامت معنوی با افسردگی
متغیر

M

SD

7

افسردگی

90/81

4/91

-

سلامت مذهبی

99/10

8/04

1/097

-

سلامت وجودی

71/08

0/91

1/810

1/04

9

2

-

جدول .9ضرایب رگرسیون سلامت معنوی و کیفیت زندگی در پیش بینی افسردگی
متغیرهای پیشبین

ضرایب غیراستاندارد
B

خطا

مقدار ثابت

10/050

8/59

ضرایب استاندارد

t

Sig

Beta

9/09

1/111

سلامت مذهبی

-1/04

1/084

-1/809

-7/10

1/111

سلامت وجودی

1/791

1/07

1/710

9/99

1/110

بعد جسمی کیفیت زندگی

-1/07

1/99

-1/410

-1/19

1/11

بعد روانی کیفیت زندگی

1/89

1/49

1/949

9/101

1/111

بدین معنی که اول یک متغیر بهعنوان متغیر

زندگی از سایر متغیرها بزرگتر است (1/949

وابسته (افسردگی) در نظر گرفته شد و سپس با

= ،)Betaآن را بهعنوان متغیر وابسته در نظر

استفاده از برونداد رایانه ،بتاهای کلیه متغیرها را به

گرفتهایم و متغیرهای باقیمانده بهعنوان متغیرهای

دست آوردیم ،از بین بتاهای ،آنکه از همه بزرگتر

بیرونی در نظر گرفته شد که درنهایت آرایش

است را مشخص نمودهایم.

متغیر زیر به دست آمد.

در این پژوهش بتای بعد روانی کیفیت

e=10/77
β=1/18
e=01/80
افسردگی

بعد جسمی کیفیت
زندگی

β=1/87
بعد روانی کیفیت
زندگی

β=1/91

سلامت مذهبی

β=1/90
سلامت وجودی

شکل  .2نتایج تحلیل مسیر بین کیفیت زندگی ،سلامت معنوی با افسردگی
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جدول  .9مقادیر اثرات مستقیم برآورد شده در مدل نهایی مربوط به تأثیر بعد جسمی کیفیت زندگی ،سلامت مذهبی ،سلامت
وجودی با میانجیگری بعد روانی کیفیت زندگی بر افسردگی.
روابط مستقیم متغیرها در مدل

مقدار بتا

بعد جسمی کیفیت زندگی ← بعد روانی کیفیت زندگی

1/18

سلامت مذهبی ← بعد روانی کیفیت زندگی

1/91

سلامت وجودی ← بعد روانی کیفیت زندگی

1/90

بعد روانی کیفیت زندگی ← افسردگی

1/87

جدول  .1مقادیر اثرات غیرمستقیم استاندارد در مدل نهایی مربوط به تأثیر بعد جسمی کیفیت زندگی ،سلامت مذهبی ،سلامت
وجودی با میانجیگری بعد روانی کیفیت زندگی بر افسردگی
روابط غیرمستقیم متغیرها در مدل

مقدار استاندارد

بعد جسمی کیفیت زندگی ← افسردگی

1/87

سلامت مذهبی ← افسردگی

1/78

سلامت وجودی ← افسردگی

1/85

جدول  .6شاخصهای نیکویی برازش برای مدل ساختاری بعد جسمی کیفیت زندگی ،سلامت مذهبی ،سلامت وجودی،
بعد روانی کیفیت زندگی و افسردگی
مجذور خی دو

df

نسبت  χ2به df

سطح معنیداری

RMSEA

GFI

AGFI

RMR

07/51

0

1/70

1/17

1/40

1/90

1/59

1/19

جدول  0نشان میدهد ،نسبت خی دو با

توسعه و فقیر مطرح است (اولیوری.)0999 ،

درجه آزادی برابر است با  1/70و کمتر از 9

تالاسمی ماژور اغلب در سنین کودکی تشخیص

است؛ همچنین مقدار شاخص  RMSEAبرابر با

داده شده و از همان زمان درمان آن نیز شروع می-

 1/40و کمتر از  ،1/5مقدار شاخصهای  GFIو

شود؛ اما به هر حال خوشایند نبودن و طولانی و مکرر

 AGFIنزدیک به یک است و مقدار  RMRبرابر

بودن رژیمهای درمانی مورد استفاده از یکسو و

با  1/19و بسیار کوچک است ،بنابراین مقدار این

افزایش امید به زندگی و پیشآگاهی این بیماران تا

شاخصها ،از برازش مطلوب برخوردار است.

سنین میانسالی از سوی دیگر ،پزشکان را بهطور
روزافزون با امور روانی و اجتماعی گستردهتری

نتیجهگیری و بحث

روبهرو مینماید و بیماران نیز در معرض انواع

امروزه پس از گذشت  51سال از توصیف آغازین

مشکلات اجتماعی ،هیجانی و رفتاری قرار میگیرند

و جالبتوجه علائم و نشانههای این بیماری،

(جرمن ،ابرکلاید0991 ،؛ گورتمارکر ،والکر ،ویتزمن،

تالاسمی همچنان بهعنوان مشکل عظیم بهداشت

سوبول ،)0991 ،بهطوری که احتمال بروز اختلالهای

عمومی در تمام جهان بهویژه کشورهای در حال

رفتاری در این بیماران  0/0برابر افراد سالم است
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(جرمن ،ابرکلاید .)0991 ،در مطالعه حاضر نیز مانند

دهههای قبلی بیشتر پیامد شرایطی بوده است که

غالب مطالعات انجام شده بر روی بیماران تالاسمی

مبتلایان به تالاسمی ،زندگی خود را در سازش با

نتایجی مبنی بر رابطه بین کیفیت زندگی با افسردگی

مرگ میگذرانند ،بهطوری که در این سازش و کنار

بیماران تالاسمی ،پیشبینی مؤلفههای کیفیت زندگی

آمدن با مرگ ،پیوسته زمینهای گذرا از افسردگی

(بعد جسمی و بعد روانی) بر افسردگی بیماران

وجود دارد .ولی امروزه با پیشرفتهای درمانی ،این

تالاسمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم (بعد جسمی و

بیماران با شرایط متفاوت زندگی و بلاتکلیفیهای آن

روانی) کیفیت زندگی بر افسردگی بیماران تالاسمی به

روبهرو شدهاند (کاپلان .)1119 ،در حال حاضر

دست آمد که با نتایج (پاکباز و همکاران1118 ،؛ براز

شرایط به وجود آمده ،بیماران تالاسمی را بهصورت

پردنجانی و همکاران0955 ،؛ هادی و همکاران،

گستردهتری در برابر مسائل عاطفی دوران جوانی و

0955؛ کسانی و همکاران )0999 ،همخوان است .با

موقعیتهای ازدواجی و شغلی نابرابر با افراد سالم

این حال ،تفاوتهای در انواع مختلف اختلالات در

قرار میدهد که خود میتواند باعث کاهش کیفیت

بیماریها یا در پژوهشهای گزارش شده مختلف

زندگی یا افزایش افسردگی شود .کیفیت زندگی

وجود دارد که میتواند ناشی از تفاوت در ابزار

تأثیرات زیادی بر زندگی انسان دارد و میتواند

سنجش ،نوع بیماری ،عینی بودن ،محیط اجتماعی،

رضایت از زندگی و یا عدم رضایت را به دنبال

میزان حمایتهای محیطی از بیماران ،چگونگی

داشته باشد .رضایت از زندگی میتواند لذت از

درمانهای انجام شده و نمای فرهنگی سازگاری با

زندگی را به همراه داشته باشد .ولی عدم رضایت از

بیماری باشد (بارك ،مایر ،کوکاشیز0959 ،؛ یووسف،

زندگی میتواند مشکلات مختلفی را برای فرد به

 .)0955با توجه به عوامل تأثیرگذار ارائه شده روی

همراه بیاورد .انسانهای موفق و شاد معمولاً کیفیت

بیماری تالاسمی ،به نظر میرسد که نتایج به دست

زندگی بالایی دارند .نتیجه اینکه کیفیت زندگی

آمده نشاندهنده کمبودهای گستردهای در زمینه

میتواند متغیری باشد که بر افسردگی و حتی کل

آموزشهای مدون مهارتهای زندگی یا میزان

زندگی فرد تأثیرگذار باشد.

دسترسی به مشاورههای مناسب روانپزشکی برای

افسردگی و اضطراب از مشکلات شایع بیماران

این بیماران در مراکز تالاسمی استان مازندران باشد.

مبتلا به بیماریهای مزمن هستند که بر کیفیت زندگی

برخلاف مطالعه ایزر ( )0991که بر این باور است که

و توانایی کنترل علائم ناخوشایند بیماری اثر منفی

بیشتر افراد مبتلا به تالاسمی مزمن ،سازگاری خوبی با

میگذارد .شواهد حاکی از آن است که در بیماران

بیماری خود پیدا میکنند و زندگی طبیعی را از سر

مبتلا به بیماریهای مزمنی مانند نارسایی قلبی ،سرطان

میگیرند ،متأسفانه میتوان گفت که در این مطالعه

و بیماری مزمن دیگر ،سلامت معنوی بالاتر با

بیماران تالاسمی با پایین بودن کیفیت زندگیشان

افسردگی و اضطراب کمتری همراه بوده است

احتمال افسردگی بیشتری را تجربه میکنند .گروهی

(جانسون ،تولسکی ،هیز ،آرنولد ،اولسن ،لیندکویست،

بر این باورند که اختلالات خلقی و اضطرابی ،در

استین هوسر1100 ،؛ مککوبری ،دیویز .)1110 ،یافته
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دیگر این پژوهش نشان داد که سلامت معنوی با

اختلالات روانی است .تعالیم و باورهای دینی

افسردگی بیماران تالاسمی ارتباط دارد .همچنین

انسان را قادر میسازد که بهسوی کمال و رشد و

سلامت معنوی (سلامت مذهبی و سلامت وجودی)

درنتیجه سلامت روان حرکت نماید .ایمان به خدا

افسردگی بیماران تالاسمی را پیشبینی میکند؛ یعنی

چنان توانی را در فرد ایجاد میکند که زمینههای بروز

میتوان گفت که افرادی که اعتقاد قوی ندارند احتمال

افسردگی را در او از بین میبرد .این ادعا را میتوان

دچار شدن به افسردگی را دارند .نتایج تحلیل مسیر

با توجه به موارد ذیل تقویت نمود.

نیز نشان میدهد که :سلامت مذهبی و سلامت

اول اینکه ،باورهای معنوی به افراد امکان

وجودی ،از طریق بعد روانی کیفیت زندگی بهصورت

میدهد که به ناملایمات ،فشارهای روانی و

غیرمستقیم بر افسردگی بیماران تالاسمی اثر

فقدانهای گریزناپذیر که در زندگی رخ میدهند معنا

میگذارند .مطالعه بیتز و باون نشان دادند بیماران

دهند و به زندگی بعدی که همراه با آرامش است

دارای سردرد ،دردهای مزمن ،کمردرد و ...که بعد

امیدوار و خوشبین باشند (سموکر .)1119 ،0دوم

معنوی و مذهبی قویتری داشتند ،درد و خستگی

اینکه ،حضور در امور مذهبی ،برای افراد حمایت

کمتری احساس میکردند ،نتیجه مطالعه او نشان داد

اجتماعی فراهم میآورد و سوم اینکه ،باورهای

که تقویت بعد معنوی میتواند علائم آزاردهنده

معنوی اغلب با سبک زندگی سالمتری همراه است

جسمی را کاهش دهد ( .)1115احتمال ًا تقویت بعد

(سیم ،لوح .)1100 ،1این موضوع به این دلیل است

معنوی با سازگاری مؤثر بیماران با شرایط آزاردهنده

که احساس اشخاص از پدیدههای ماوراء طبیعی

جسمانی و روانی ناشی از طبیعت مزمن بیماری و

میتواند حمایت روانشناختی فراهم کند و ممکن

درك بهتر آنان از افسردگی ارتباط دارد .نتایج این

است یک حمایت معنوی نیز به همراه داشته باشد که

مطالعه با نتایج (ضیغمی محمدی ،تجویدی0991 ،؛

نمیتواند به لحاظ پدیدار شناختی اندازهگیری شود.

رومرو و همکاران1110 ،؛ مک کابری ،دیویز)1110 ،

به دلیل ماهیت متعالی تجربههای معنوی ،افراد دارای

همخوان است .ولی با نتایج (خادم وطنی و

باورهای معنوی بهطور مداوم در ارتباط با درکی از

همکاران0999،؛ خضری و همکاران)0997،؛ ناهمسو

تجربههای زندگی خود هستند که شامل مداخلات

است .دلیل این ناهمسوی میتواند ،تعداد حجم

معنوی و الهی است و این مداخلات میتوانند

نمونه ،جامعه آماری و ...باشد .در تفسیر چنین

رویدادهای زندگی و افکار و رفتار انسان را تغییر

یافتههایی میتوان گفت ،ازجمله عواملی که میتواند

دهند و به نحو سودمندی به چگونگی مقابله شخص

در پیشگیری و کاهش اختلالات روانی و همچنین

با رویدادهای نامطلوب تأثیر بگذارند (بیرامی،

مشکلات ناشی از آن مانند استرس ،افسردگی،

موحدی ،موحدی .)1109 ،نتایج پژوهش حاضر به

اضطراب نقش مؤثری داشته باشد ،داشتن اعتقادات

متخصصان ،پزشکان و روانشناسان کمک میکند تا با

مذهبی است .تقویت باورهای مذهبی در تمام مراحل

در نظر گرفتن سلامت معنوی بهعنوان پیشبینی کننده

زندگی یک اقدام پیشگیریکننده برای کاهش

1. Smucker
2. Sim, Loh
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استرس ،اضطراب و افسردگی ،سلامت روان

بیماران ضرورت دارد و همچنین توجه پزشکان را

بیماران تالاسمی را بهبود بخشند .بدین ترتیب که

به این نکته جلب مینماید که علاوه بر رفع علائم

بیماران مشکلات سلامت روان خویش را درك

و عوارض بیماری ،توجه به دیدگاه خود بیمار

کرده و در برخورد با موقعیتهای آسیبزا با

راجع به کیفیت زندگی حائز اهمیت است.

بهرهگیری از سلامت معنوی به عملکرد بهتری در

محدود بودن جامعه آماری این پژوهش به

مقابله با این واقعیتها برمیآیند .بدینجهت با

بیماران تالاسمی ماژور شهرستان آمل ،جمعآوری

ایجاد سمینارها و کارگاههایی در این زمینه برای

دادهها با استفاده از پرسشنامه و روش پژوهش

بیماران امکان دست یابی به این هدف فراهم

مدلسازی که امکان استنباط نتایج علی را فراهم

میگردد.

نمیسازد ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر

با توجه به نتایج این پژوهش و تأثیر گرایش

بودند .بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد

معنویت و کیفیت زندگی بر افسردگی پیشنهاد

میشود که در سایر بیماریها نیز تکرار گردد .بر

میشود برای ارتقای سطح اعتقادات مذهبی بیماران

اساس یافتههای این پژوهش محققان به این نتیجه

تالاسمی تلاشهای لازم صورت گیرد و تقویت

دست یافتند که مؤلفههای کیفیت زندگی و

گرایشهای مذهبی و معنوی در برنامههای آموزش

مؤلفههای سلامت معنوی علائم افسردگی بیماران

مهارتهای زندگی در جامعه گنجانده شود .افراد

تالاسمی را پیشبینی میکنند.

مبتلا به تالاسمی دارای مشکلات کیفیت زندگی
بهخصوص در دو بعد جسمی و روانی هستند .لذا

تشکر و قدردانی

در مراقبت به این بیماران لازم است آنها را

از کلیهی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور ،پرسنل

بهعنوان یک موجود منحصر به فرد در نظر گرفت

بخش تالاسمی بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان

و در کنار توجه و رسیدگی به نیازهای جسمی

آمل بهخصوص سرکار خانم سالار ،سفید ،اسدی،

این بیماران ،مشکلات عاطفی و روانی آنان را

امانی و مدیریت بیمارستان که صمیمانه با ما

مورد توجه قرار داد .لذا ارائه خدمات مشاورهای

همکاری داشتند ،سپاسگزاری میشود.

روان پرستاری ،روانشناسی و روانپزشکی به این
منابع
اللهیاری ،ا؛ الحانی ،ف؛ کاظم نژاد ،ا و ایزدیار ،م

اورکی ،م؛ امیرآبادی ،م و حیدری ،ش (.)0997

(« .)0958بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی

«بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخصهای

خانواده ـ محور بر کیفیت زندگی کودکان سن

خشم با سلامت روان در بیماران استومی

مدرسه مبتلا به تالاسمی» .مجله بیماریهای

تهران» .فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی

کودکان ایران.788-700 ،7 ،

سلامت.90-71 ،00 ،
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ایمانی ،س؛ حبیبی ،م؛ پاشایی ،س؛ ظهیری سروری،

خضری ،ل؛ بحرینی ،م؛ روانیپور ،م و میرزایی ،ك

م؛ میرزایی ،ج و زارع ،م (« .)0991اثربخشی

(« .)0997ارتباط سلامت معنوی با افسردگی و

درمان ذهنآگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی

اضطراب مرگ در بیماران سرطانی شهر بوشهر

مصرفکنندگان مواد مخدر (تریاك) :بهبود

در سال  .»0999فصلنامه پرستاری گروههای

سلامت جسمانی و روانشناختی» .فصلنامه علمی

آسیبپذیر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

ـ پژوهشی روانشناسی سلامت.09-50 ،0 ،

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر،
.08-15 ،1

بابائی منقاری ،م.م؛ معینی کیا ،م؛ خالقخواه ،ع و
زاهدبابلان ،ع (« .)0999مقایسه راهبردهای

خادموطنی ،ك؛ آقاخانی ،ن؛ اسم حسینی ،غ؛

یادگیری ،سختکوشی و نگرانی مبتلایان به

حضرتی ،ا؛ علی نژاد و؛ نظری ،ح؛ قادری ،چ؛

تالاسمی و افراد عادی» .مجله نسیم تندرستی،9 ،

اقتدار ،س؛ رهبر ،ن؛ مسگرزاده ،م و حاج احمدی

.15-11

رفسنجانی ،م (« .)0999بررسی ارتباط بین سلامت
معنوی و اضطراب و افسردگی در بیماران دچار

برازپردنجانی ،ش؛ زارع ،ك؛ پدرام ،م و پاکباز ،ز

انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستان

( .)0955مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به

سیدالشهدا دانشگاه علوم پزشکی ارومیه» .مجله

تالاسمی مراجعهکننده به بخش تالاسمی بیمارستان

پزشکی ارومیه.0191 -0010 ،01 ،

شفا با والدین آنها .مجله علمی پزشکی،7 ،
.788-701

رضایی ،ا.م؛ ناجی اصفهانی ،ه؛ مؤمنی قلعه
قاسمی ،ط؛ کریمیان ،ج و ابراهیمی ،ا (.)0990

پروینیان نسب ،ع.م؛ روستا ،س؛ وجدانی ،م.ع؛ دهقانی،

«ارتباط سلامت معنوی و ابعاد آن با استرس،

ع؛ کشتکاران ،ز؛ شمسی زاده ،م؛ آبشرشری ،ن و

اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان

کشفی ،ح (« .)0991بررسی تأثیر مدل مراقبت

سینه» .مجله دانشکده پزشکی اصفهان،098،

مشارکتی بر افسردگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی

.911-990

ماژور» .مجله روان پرستاری.18-98 ،7 ،
زارع ،ك؛ براز پردنجانی ،ش؛ پدرام ،م و پاکباز ،ز
جوکار ،ز؛ محمدی ،ف؛ خانکه ،ح.ر؛ فلاح تفتی ،س

(« .)0990بررسی کیفیت زندگی بیماران تالاسمی

و کوشش ،ف (« .)0999مقایسه تأثیر مراقبت

مرکز تالاسمی بیمارستان شفا و مراقبتکنندگان

پرستاری توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر

آنها» .مجله مراقبت بیماریهای مزمن

خستگی و کیفیت زندگی مبتلا به  .»COPDمجله

جندیشاپور.78-89 ،0 ،

دانشگاه علوم پزشکی فسا.005-049 ،1 ،
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،ع و منتی. ی، ر؛ محمدی، م؛ منتی، ع؛ نیازی،کسانی

.)0957( ر. ع، م و فرخی، ب؛ پراك، ا؛ نبئی،شرقی

 «ارتباط افسردگی و کیفیت زندگی در.)0999( و

«افسردگی در مادران کودکان مبتلا به تالاسمی یا

 فصلنامه.» کاربرد مدل تحلیل مسیری:پرستاران

.»0951-بدخیمیهای خونی مرکز طبی کودکان

.00-09 ،1 ،مدیریت پرستاری

 دانشگاه علوم،مجله دانشکده علوم پزشکی
.899-010 ،4 ،پزشکی تهران

.)0991(  ز،م و خیام نیکویی. م، غ؛ مظاهری،منشئی
«رابطه بین هوش هیجانی و افسردگی در

 «ارتباط.)0991(  م، ش و تجویدی،ضیغمی محمدی

دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر

سلامت معنوی با ناامیدی و مهارت اجتماعی

،)05( 0 ، مجله یافتههای نو در روانشناسی.»تهران

.»)0959 نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور (سال

.98-70

.017-000 ،9 ،مراقبتهای نوین
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