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چکیده

Abstract
Objective: Chronic kidney disease is One of the common
physical diseases in human societies which can affect people's
mental health. The aim of this study was to investigate the role
of social support and resilience in predicting the quality of life
among adolescents with chronic kidney disease. Method: The
research design of this study is correlation type and a component
of regression. 140 adolescents 19-13 years of dialysis centers in
Tehran were selected by accessible sampling procedure. The
Connor-Davidson
Resilience
questionnaire
(2003),
Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Quality
of Life Questionnaire of World Health Organization were
administered to them.Results: Analysis of data using a
regression analysis revealed that there is a relationship between
the resilience and social support and the quality of life of
adolescents with chronic kidney disease, the social support and
resilience affect the quality of life of patients. Conclusion: it
can be said that increase resiliency and social support in patients
will improve their quality of life. Therefore it is necessary to pay
attention to their psychological conditions alongside their
physical conditions.
Keywords: resilience, social support, quality of life, End Stage
Renal disease.

 نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماریهای جسممانی رایمج جوامم:مقدمه
بشری است که میتواند سالمت و بهداشت روانی افراد را دچار مشمک
تمما آوری و حمایمت

از مطالعممه حاضممر بررسمی نقم

 هممد.سممازد

.اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتالبه اختالل مزمن کلیموی بمود
 طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع همبستگی و جمز طمرح همای:روش
 سمال01-01  نفمر از نوجوانمان041

 در این پمووه.رگرسیونی است

مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسمتر
 پرس نامههای تا آوری.شدند

انتخا

بهعنوان نمونههای این پووه

چندبعممدی حمایممت اجتممماعی

 مقیمما،)٣111( کممانر و دیویدسممون

ادراک شده و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بر روی آن ها اجمرا
 تحلی داده ها نشان داد بین تا آوری و حمایت اجتمماعی: یافتهها.شد
با کیفیت زندگی نوجوان مبتالبمه بیمماری کلیموی رابطمه وجمود دارد و
متغیرهای تا آوری و حمایت اجتماعی ممیتواننمد بمه طمور معنما داری
 ممیتموان گفمت افمزای: نتیجهگیـری،کیفیت زندگی را پی بینی کنند
بهبمود وضمعیت

تا آوری و حمایت اجتمماعی در افمراد بیممار باعم

 بنمابراین الزم اسمت در.سالمت و کیفیت زندگی این بیماران ممیشمود
درمان این بیماران عالوه بر جنبههای جسمانی به جنبههای روانشناختی
.آنان نیز توجه ویوه داشت
 نارسایی، حمایت اجتماعی، تا آوری، کیفیت زندگی:واژگان کلیدی
.مزمن کلیه
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مقدمه
دوره نوجوانی ،با تغییرات بسیاری در

نوجوانی ،باید با تن

و فشار حاص از تشخیص

زمینههای روانی ،عاطفی ،هیجانی و جسمانی

و درمان بیماریهای مزمن و طوالنیمدت روبرو

همراه است (رومئو .)٣101 ،0درنتیجه روان

شوند .در دوره نوجوانی تالش برای کسب

شناسان آن را بهعنوان یک دوره مهم در گستره

استقالل وجود دارد .این در حالی است که

زندگی به رسمیت شناختهاند (ارنت٣101 ،٣؛

نوجوانان بیمار در اثر وابستگی اجباری ،تسلیم

مجدآبادی و فرزاد .)0110 ،اهمیت دوره نوجوانی

شدن در برابر بیماری و از دست دادن حس کنترل

به علت تغییرات قاب توجهی است که در ابعاد

در اثر بیماری دچار تضاد میشوند.

ذهنی ،جسمی (بلوغ) ،اجتماعی و روانی (هویت
و خودمختاری) به وجود میآید.

درنتیجه مقابله با بیماریهای مزمن در
نوجوانی بهمراتب آسیبزاتر و دشوارتر است

کیفیت زندگی ،دامنهای از نیازهای عینی

(وونگ ،هاکنبری و ویلسون .)٣112 ،1بیماریهای

انسان است که در ارتباط با درک شخصی و

مزمن و درمانهای طوالنیمدت بر ابعاد مختلف

بودن به دست

در

گروهی افراد از احسا

خو

میآید (هادی ،کرمی و منتظری0111 ،؛ نق

از

بابایی منقاری و خالقخواه.)0114 ،

زندگی فرد تأثیر میگذارد و سبب ایجاد تن

ابعاد مختلف جسمی ،اجتماعی و روانی میشود و
با ایجاد محدودیت ،تغییر در سبک زندگی و

کیفیت زندگی بهعنوان یک عام

مهم

کاه دهنده عالئم در بیماریهای مزمن روانی و

کاه

سازگاری فرد سبب کاه

کیفیت زندگی

میشود.

جسمی شناختهشده است و شواهد زیادی وجود

بیماری کلیوی مرحله انتهایی یک بیماری

دارند که نشان میدهند کیفیت زندگی پی آگهی

وخیم است که بر رفتار ،خلق ،فرایند شناختی،

مهمی در موقعیتهای درمانی است (ایمانی و

وضعیت اقتصادی اجتماعی و بخصوص کیفیت

از بابایی منقاری و خالق

زندگی بیمار تأثیر میگذارد (داودی ،مهرابیزاده

همکاران011٣ ،؛ نق

هنرمند ،شیروانیان ،باقریان سرارودی.)0111 ،

خواه.)0114 ،
نوجوانان مبتالبه بیماریهای مزمن در

دیالیز تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی وابسته

معرض بحرانهای زیادی قرار دارند .آنها عالوه

عملکرد فیزیکی،

بر ویوگیهای رشدی پیچیده مربوط به بلوغ و
1. Romeo
2 .Arnett
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بهسالمت بیمار دارد که کاه
کاه

تعامالت اجتماعی ،افزای

خطر افسردگی،

3 .Wong, Hockenberry, Wilson
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مشکالت اقتصادی و افزای

نشانگان مختلفی که

پیدا میکند و ظرفیت رسیدن به یک سازگاری

ضعف

میدهد .به عبارتی درست

در بیماران کلیوی دیده میشود ،مث

موفقیتآمیز را افزای

ماهیچهها ،بیقراری پاها و خستگی بعد از دیالیز

در مواجهه با شرایط کاهنده کیفیت زندگی،

میشود ،در بر خواهد داشت (یانگ،

تا آوری همچون یک سپر محافظتی در برابر این

گریوا ،الئو ،واتسال ،لی ،نگ و همکاران.)٣102 ،0

کاه

کیفیت زندگی عم کرده و منجر به بقای

ازآنجاییکه بیماران تحت همودیالیز مشکالت

سازگارانه تر میشود (رینگ ،جاکوبی ،باکر،

مختلفی را در ارتباط با عوارض خاص بیماری

مارسون و وایتهد.)٣101 ،4

را شام

رینگ و همکاران ( )٣101در پووهشی بر

تجربه میکنند ،این امر میتواند موجب کاه
کیفیت زندگی آنان گشته و برای مددجویان

روی یک شرایط بیماری مزمن (صرع) نشان دادند

استر زا باشد (شفی پور ،جعفری و شفی پور،

که افراد تا آور عالوه بر اینکه کیفیت زندگی

.)0111

باالتری را تجربه میکنند .ژو و اوو ( )٣104در

پووه ها نشان میدهد که تا آوری نق
مهمی در افزای

بهزیستی روانشناختی و کیفیت

پووه

کیفیت زندگی رابطه مستقیم وجود دارد.

زندگی در شرایط استر زا و تحتفشار را دارد.
(ژو و او.)٣104 ،٣

خود نشان دادند که بین تا آوری و

همچنین حمایت اجتماعی بین تا آوری و
کیفیت زندگی نق

واسطهای ایفا میکند .وایت،

تا آوری یک ،ویوگی شخصیتی است که

ریچر ،کویکتریز ،مانچ و والتر )٣114( 2در

روانشناختی با گسترش

خود بر روی بیماران تحت درمان

بهعنوان یک عام

پووه

بیماریهای مزمن رابطه دارد و در علوم مرتبط با

همودیالیز به این نتیجه رسید که سطح تا آوری

سالمت بهعنوان یک توانایی برای مقابله با

فردی و همچنین تا آوری خانوادگی آنان بر

مشکالت زندگی تعریف میشود (دیسانتیز1و

روی کیفیت زندگی این بیماران تأثیرگذار است.

همکاران٣101 ،؛ نق از پسندیده و زارع.)0112 ،

همچنین تا آوری با سالمت روان و

عموماً تعاریف اشاره به این دارند که تا آوری

کیفیت زندگی رابطهی مثبت مستقیم دارد (ورنر،1

درزمینه یک بحران یا فشار زندگی مانند بیماری،

0111؛ الوفورد و ایسر،٣110 ،7

درد ،مواجهه با حوادث و بالیا و یا فقدان معنی

فردریکسون٣114 ،؛ به نق از میکائیلی ،مختارپور

1 .Yang, Griva, Lau, Vathsla, Lee, Ng,
2. Xu, & Ou
3 .Desantis

4. Ring, Jacoby, Baker, Marson, Whitehead
5. White, Richter, Koeckeritz, Munch & Walter
6. Werner
7. Lawford & Eiser

تاگید و
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حبشی و میسمی .)0110 ،در مقاب

پووه

محیط و جامعه دارد و با کیفیت زندگی بهتر نیز

صفاهی ،ضیغمی ،طباطبایی و مقیمی ()0111

ارتباط دارد (چراغی ،داوری دولتآبادی ،صلواتی

نشان داده شده است که کیفیت زندگی در مراح

و مقیم بیگی .)0111 ،حمایت اجتماعی ممکن

بعدی است ،به

اولیه بیماری کمتر از مراح

است باع

کاه

آثار منفی همودیالیز شود و به

عبارتی با گذر زمان فرد بیشتر با مسئله بیماری

همین دلی با کیفیت زندگی بیمار در رابطه باشد

کنار میآید.

(چروورز ،رانچور و ساندرمن.)٣111 ،٣
تعلق داشتن،

سعد ،دواهی ،بومیتری ،روندال ،موسالی ،داود

حمایت اجتماعی به احسا

پذیرفته شدن ،مورد عالقه بودن و مورد عشق و

و سایق )٣102( 1در پووهشی نشان دادند هر سه

محبت قرار گرفتن اطالق میشود.

سطح بهزیستی جسمی ،روانی و اجتماعی

علیرغم تأثیر مثبتی که محققین در مورد

پی بینی کننده کیفیت زندگی بیماران مبتالبه

حمایت اجتماعی ذکر کردهاند ،توجه به درک

اختالالت حاد کلیه تحت درمان با همودیالیز

بیمار نیز در این زمینه دارای اهمیت است.

هستند.

بهعبارتدیگر درک و نگرش بیماران نسبت به

مطالعه ام 4و همکاران ( )٣101نشان داد

حمایت دریافت شده مهمتر از میزان حمایت

بیماران با حمایت اجتماعی بیشتر از کیفیت

ارائهشده به بیمار میباشد (خلیلی ،اسالمی،

زندگی بیشتری برخوردارند .نتایج پووه

فرجزادگان و حسنزاده.)0111 ،

زیائیان ،انتیس ،جورجیا ،باگورت و سویر

شواهد قاب

2

توجهی در رابطه قوی بین

( ،)٣10٣نشان داد میمزان حمایمت اجتممماعی

مقاومت در برابر

ادراکشده ،راهبردهممای مقابلهای و تا آوری

بیماری وجود دارد .در بیماران مزمن هرچه قدر

بیماران مبتالبه اما

میتواند سمالمت روحی-

حمایت اجتماعی بیشتر باشد کیفیت زندگی آنها

روانمی و جسممی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

بهتر است (دییو ،هولستاین ،الند ،موودینگ و

پووه

بهناممقدم ،یهناممقدم و همکاران ()0111

اوالند.)0111 ،0

نشان داد خود کارآمدی ،سالمت عمومی و

ارتباطات اجتماعی و افزای

در واق حمایت اجتماعی ادراکشده بهعنوان
یک عام محیطی نق
افراد و کاه

مهمی در حفظ سالمتی

آثار منفی استر های ناشی از

1. Due, Holstein, Lund, Modvig & Avlund
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حمایتاجتماعی پی بینی کنندهی کیفیت زندگی
است.
2. Schroevers, Ranchor & Sanderman
3. Saad, Douaihy, Boumitri, Rondla, Moussaly,
Daoud, Sayegh
4. Eom
5. Ziaian, Anstiss, Georgia, Baghurst, Sawyer
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ابتال به بیماریهای مزمن و ناتوانکننده مانند

شک گیری ساختار شخصیت فردی و اجتماعی

بیماری کلیوی یکی از دلسردکنندهترین و مهلک

انسان است ،بروز نابسامانیها و از جمله

ترین اتفاقات زندگی است که پریشانی

آسیبپذیری به اختالالت میتواند قابلیتها و در

روانشناختی ،مشکالت جسمی و احتمال یک

نهایت آینده و سرنوشت فرد را تحت تأثیر جدی

زندگی کوتاهمدت در آینده را با خود به همراه

قرار دهد .ازاینرو توجه به نیازهای نوجوانان از

از  11هزار نفر در سراسر

اهمیت خاصی برخوردار است (رنجبر ،رسولی و

میآورد .ساالنه بی

جهان به علت ابتال به نارسایی مزمن کلیه جان
خود را از دست میدهند (بارو

ثنایی.)0114 ،

هاندسون،0

.)٣112

با این حال مطالعات اندکی در زمینه نق
کیفیت

تا آوری و حمایت اجتماعی در افزای

در ایران ،بر طبق گزارش انجمن حمایت از

زندگی نوجوان بیماری کلیوی انجام شده است.

بیماران کلیوی در مجموع  41هزار بیمار مبتالبه

لذا پووه

حاضر درصدد پاسخ به این سؤال

مرحله انتهایی بیماری کلیوی وجود دارد .در سال

است که آیا میتوان کیفیت زندگی نوجوانان

 ،0114حدود  ٣4هزار بیمار دیالیزی وجود داشت

مبتالبه نارسایی مزمن کلیه را بر اسا

آوری

که امسال  2هزار و  211بیمار تازه به این تعداد

و حمایت اجتماعی پی بینی کرد.

تا

افزوده شده و به طور کلی در کشور  72نفر در
یک میلیون نفر دارای نارسایی کلیه میباشند

روش

(زمانزاده ،حیدرزاده ،عشوندی و لکدیزجی،

این پووه

.)0111

طرح های رگرسیونی است .جامعه آماری این

افراد بیمار به علت ابتال به بیماری و
مشکالت ناشی از آن استر

زیادی را تحم

پووه

از نوع مطالعات همبستگی و جز

را کلیه نوجوانان مبتالبه اختالل مزمن

کلیوی مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهر تهران

میکنند و میزان عملکرد بهینه این افراد کاه

تشکی می دادند ،از بین آن ها تعداد  041نفر از

مییابد .همین امر موجب بهوجود آمدن

نوجوانان  01-01سال به صورت داوطلب در

محدودیت در بخ های مختلف زندگی بیماران

دستر

به عنوان نمونه های مطالعه در این

کیفیت زندگی میشود.

پووه

مزمن شده و سبب کاه

با توجه به اینکه سالهای نوجوانی دوره

شرکت کردند.

مالک تعیین حجم نمونه استفاده از فرمول
تاباچینک و فیدل ( )٣110و فرمول استیونز

1. Burrows-Hundson

13

شیرین عبداللهی و همکاران :نق
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برای مطالعات رگرسیونی بوده است .پس از

انحرا

اخذ مجوزهای مربوطه از دانشگاه شهید بهشتی

 02/11و  ٣/11می باشد

و شبکه بهداشت و درمان شهرستان تهران،

استاندارد سن افراد نمونه به ترتیب

تا آوری کانر و دیویدسون

مقیا

پرسشنامه های تا آوری کانر و دیویدسون

( :)٣111این مقیا

( ،)٣111حمایت اجتماعی ادراک شده و

تا آوری افراد بزرگ سال طراحی شده و دارای

توسط

یک

پرسشنامه

کوتاه

شرکت کنندگان تکمی

کی ف یت

زندگی

شد و به آن ها اطمینان

برای سنج

0

 ٣2گویه است که هر گویه بر اسا
مقیا

میزان

لیکرت بین صفر (کامالً نادرست) و پنج

داده شد که اطالعات آن ها محرمانه خواهد

(همیشه درست) ،نمره گذاری می شود؛ بنابراین،

ماند .پس از تکمی پرسشنامهها داده ها به وسیله

حداق نمره در این پرس نامه صفر و حداکثر

نرم افزار  SPSS-21تجزیه وتحلی

شدند.

فراوانی افراد نمونه ازنظر جنسیت 11 ،نفر

نمره  011است.
این پرسشنامه شام

 2زیرمقیا

است،

( 47/0درصد) پسر و  74نفر ( 2٣/1درصد)

زیرمقا

دختر بوده است.

 ،) 01 ،00 ،0٣ ،01 ،07 ،٣1 ،٣4زیرمقیا

بیشترین درصد وضعیت اقتصادی مربوط به

اعتماد به غرایز فردی تحم عاطفه منفی شام

وضعیت اقتصادی متوسط ( 41/1درصد) و

سواالت (،)1 ،7 ،04 ،02 ،01 ،01 ،٣1

کمترین وضعیت اقتصادی مربوط به وضعیت

پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن

خیلی خو

( )٣/1درصد بود.

بررسی سطح تحصیالت ،نشان می دهد که

تصور از شایستگی فردی شام (،٣2

زیرمقیا

سواالت ( ،) 0 ،٣ ،4 ،2 ،1زیرمقیا

شام

کنترل شام

سواالت (  )01 ،٣0 ،٣٣و

تاثیرات معنوی ،شام سواالت ( 1و

بیشترین فراوانی مربوط به متوسطه دوم (21

زیرمقیا

نفر) و کمترین فراوانی مربوط به دبستان (4

 )1میباشد.

نفر) می باشد .فراوانی افراد نمونه ازنظر مدت

پایایی این پرسشنامه در ایران توسط محمدی

ابتال به بیماری ،بیشترین فراوانی مربوط به

( )0111هنجاریابی شده است ،برای محاسبهی

افرادی بوده است که  2تا  7سال مبتالبه بیماری

پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که

مزمن نارسایی کلیوی بودهاند ( 21نفر) و

ضریب پایایی برابر  1/11است .روایی آن به

کمترین فراوانی مربوط به ابتالی کمتر از  2ماه

شیوه تحلی عاملی برابر با  1/ 17به دست آمد.

( 01نفر) بوده است .همچنین میانگین و
)1. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC
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در پووه
ک

کردمیرزانیکوزاد نیز ضریب آلفای

در نسخه فارسی آلفای کرونباخ آن در یک

آمد

نمونه  017نفری  1/11گزارش شده است .پایایی

با

برابر

1/11

دست

به

(کردمیرزانیکوزاد.)0111 ،
مقیا

آن نیز  1/11گزارش شد (نصراصفهانی و سراج،

چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده

0

.)0111

( :)MPSSتوسط زیمت ،داهلم ،زیمت و

پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی

فارلی در سال ( )0111تدوین ساخته شده

بهداشت :٣پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی

یک ارزیابی ذهنی از بسندگی

است .این مقیا

پرسشنامه  WHOQOL—100است و چهار

حمایت اجتماعی به عم میآورد.
این مقیا

()WHOQOL-BRIF

نسخه ی

کوتاه

ادراکات از بسندگی حمایت

حوزه جسمانی ،روان شناختی ،اجتماعی و

خانواده ،دوستان و

محیطی از کیفیت زندگی را می سنجد .این

اجتماعی را از سه منب

دیگران مهم می سنجد .این مقیا
سوال و  1خرده مقیا

مشتم بر 0٣

است که براسا

نمره-

پرسشنامه داری  ٣1سؤال بود
توسط گروه کاری کیفیت زندگی سازمان

گذاری طیف لیکرت  2درجهای و از کامال

بهداشت جهانی ساخته شده است.

مخالف تا کامال موافق نمره گذاری میگردد.

در بررسی آیتمهای نسخه کوتاه پرسشنامه

خانواده شام سواالت ( 1 ،4 ،1و

نشان داده شد که نمره  4حیطه بسیار شبیه

خرده مقیا

 ،) 00دوستان شام

سواالت ( )0٣ ،1 ،7 ،1و

نسخه بلند  WHOQOLمیباشد.

اشخاص مهم شام

سواالت ( 2 ،٣ ،0و )01

این شباهت تا  %12گزارش شده است
(اسکوینگتون ،لطفی و کن  .)٣114 ،خرده

است.
مؤلفان ضریب همبستگی درونی آلفای کرونباخ
ک

مقیا

مقیا های سالمت جسمی شام

سواالت (،1

و نیز خرده مقیا ها را در دامنه

 ،) 01 ،07 ،01 ،02 ،01 ،4خرده مقیا های

 1/12تا  1/10و با روش آزمون مجدد پایایی از

س المت روان شام

(،)٣1 ،01 ،00 ،7 ،1 ،2

طریق باز آزمایی را  1/7٣تا  1/12گزارش

خرده مقیا های روابط اجتماعی شام

کردند .ضرایب آلفای زیر مقیا ها نیز در

 ،) ٣٣ ،٣0خرده مقیا های سالمت محیط شام

پووه های متعددی مطلو

(بین  1/70تا

(،٣1

( )٣2 ،٣4 ،٣1 ،04 ،01 ،0٣ ،1 ،1و خرده

 )1/10ارزیابی شده است.
1. Multidimensional Scale of Perceived Social
Support

2. WHOQOL-BRIF
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آوری و حمایت اجتماعی با تمامی ابعاد

مقیا های کیفیت زندگی و سالمت عمومی

تا

کلی شام ( 0و  )٣میباشد.

کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معنادار

تحقیقات انجام شده در مورد مشخصات

( ) p<10110دارند و همچنین از میان ابعاد

روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه نشان دهنده

حمایت اجتماعی ،زیرمقیا

حمایت فرد خاص

اعتبار افتراقی ،اعتبار محتوا ،پایایی درونی

باالترین میزان همبستگی را با ابعاد کیفیت

(آلفای کرونباخ؛ سالمت جسمی  ،1/11سالمت

زندگی نشان داده است.

روان شناختی ،1 /71 ،روابط اجتماعی 1/11 ،و
محیط  )1/11و پایایی  retest-testمناسبی
(گروه

است

،WHOQOL

0111؛

اسکوینگتون و همکاران.)٣114 ،
در مطالعه ای توسط نجات و همکاران ()0112
با اجرای پرسشنامه بر روی  0017نفر از
جمعیت بزرگ سال گزارش کردند که پرسشنامه
یاد شده دارای پایایی و روایی و عوام
ساختاری قاب قبول در ایران در گروه های سالم
و بیمار می باشد.
ضرایب پایایی پرسشنامه را برای حوزه های
سالمت جسمانی ،روان شناختی ،روابط اجتماعی
و سالمت محیط ،به ترتیب 1/72 ،1/77 ،1/77
و  1/14به دست آوردند.

رگرسیون با پیشفرض همخطی

نتایج تحلی

چندگانه برای پی بینی متغیر کیفیت زندگی در
جدول  1نشان میدهد که  41درصد واریانس
تغییرات در پی بینی کیفیت زندگی بر اسا
متغیرهای تا آوری ،حمایت دوستان ،حمایت
افراد مهم و حمایت خانواده هست و مقدار
مجذور همبستگی  1/41با توجه به میزان
 f=41/1٣در سطح  P>1/1110معنیدار است،
اما حمایت اجتماعی خانواده در سطح معنیداری
قادر بهپی

بینی کیفیت زندگی نبود.

در ک  ،متغیرهای تا آوری ،حمایت دوستان و
حمایت افراد مهم  41درصد واریانس کیفیت
زندگی را پی بینی میکند.
برای تعیین نق

یافتهها
نتایج در جدول  0میانگین و انحرا
استاندارد تا آوری و حمایت اجتماعی با ابعاد
کیفیت در نوجوانان مبتال به بیماری کلیوری
نشان می دهد .نتایج جدول  ٣نیز نشان می دهد

13

همچنین حذ

مهمترین متغیر پی بین و
متغیرهایی که سهم چندانی در

پی بینی متغیر مالک نداشتند از روش رگرسیون
چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد (جدول
 .)4نتایج تحلی رگرسیون گامبهگام نشان میدهد
2

که در گام نخست ،متغیر تا آوری ( )R =1/1٣با
توجه به میزان  F=0٣7/12در سطح p >1/1110
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معنیدار بود ،یعنی  1٣درصد واریانس کیفیت

سوم متغیر حمایت افراد مهم زندگی وارد معامله

زندگی توسط تا آوری تبیین شد .در گام دوم

شد که مقدار  R2 =1/41افزای

با اضافه کردن متغیر حمایت دوستان مقدار

به میزان  f=11/01در سطح  p >1/1110معنیدار

یافت که با توجه به میزان

بود ،یعنی  41درصد واریانس کیفیت زندگی

 F=10/21در سطح  p >1/1110معنیدار بود،

توسط تا آوری و حمایت دوستان و حمایت

یعنی  4٣درصد واریانس کیفیت زندگی توسط

افراد مهم زندگی تبیین شد اما حمایت خانواده

تا آوری و حمایت دوستان تبیین شد و در گام

وارد معادله نشد.

 R2 =1/4٣افزای

یافت که با توجه

استاندارد تا آوری ،حمایت اجتماعی و ابعاد کیفیت زندگی در نوجوانان با بیماری کلیوی

جدول  .6میانگین و انحرا

مقیاس

متغیرها

M

SD

تاب آوری

تاب آوری

21/11

٣4/71

حمایت اجتماعی

21/42

07/04

حمایت خانواده

07/11

2/11

حمایت دوستان

07/11

1/11

حمایت افراد مهم

01/11

2/11

سالمت جسمانی

41/11

0٣/01

سالمت روان شناختی

20/٣7

01/4٣

روابط اجتماعی

41/11

٣1/٣0

سالمت محیط

40/10

01/10

حمایت اجتماعی

کیفیت زندگی

جدول  .4ماتریس همبستگی تا آوری و حمایت اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی نوجوانان با بیماری کلیوی
مؤلفه

سالمت جسمانی

سالمت روانشناختی

روابط اجتماعی

سالمت محیط

تاب آوری

1/4٣2

1/414

1/211

1/2

حمایت اجتماعی

1/171

1/211

1/441

1/41٣

حمایت خانواده

1/111

1/471

1/412

1/421

حمایت دوستان

1/101

1/441

1/127

1/421

حمایت افراد مهم

1/411

1/2٣7

1/2٣1

1/411
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جدول :9نتایج تحلی رگرسیون برای پی بینی کیفیت زندگی توسط تا

آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان با بیماری کلیوی

متغییر پیش بین

R2

R

F

B

Beta

T

P

تاب آوری

1/41

1/11

41/1٣

0/٣2

1/12

2/44

>1/1110

حمایت دوستان

02/44

1/14

2/07

>1/1110

حمایت افراد مهم زندگی

1/10

1/٣٣

٣/2٣

>1/1110

حمایت خانواده

-1/44

-1/04

-0/22

>1/1110

جدول :4نتایج تحلی رگرسیون گام به گام برای پی بینی کیفیت زندگی توسط تا آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان با بیماری کلیوی

گام اول
گام دوم

متغییر پیشبین

R2

R

F

B

Beta

T

P

تابآوری

3/94

3/13

641/30

4/64

3/13

66/41

>3/3336

تابآوری

3/44

3/11

36/05

6/93

3/93

1/44

>3/3336

61/16

3/91

1/30

>3/3336

6/44

3/94

0/93

>3/3336

حمایت دوستان

64/05

3/94

4/30

>3/3336

حمایت افراد مهم

0/19

3/69

6/33

>3/341

حمایت دوستان
تابآوری

گام سوم

34

3/45

3/11

19/65
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نتیجهگیری و بحث
تا آوری

برای مقابله با شرایط سخت اعم از درد و رنج

مطالعه حاضر باهد

بررسی نق

و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان

و بیماری ،چنین خصوصیتی و بیماری بر ابعاد

مبتالبه اختالل مزمن کلیوی انجام پذیرفته است.

مختلف زندگی فرد تأثیر میگذارد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد ،بین تا آوری و

در چنین شرایطی تا

و تحم

در این

کیفیت زندگی نوجوانان مبتالبه نارسایی های

بیماران بر سایر ابعاد زندگی مانند بعد

مزمن کلیه همبستگی معناداری وجود دارد.

اجتماعی ،عاطفی و فیزیکی که ابعاد کیفیت

رینگ و

زندگی هستند تأثیر مستقیم و اثرگذار دارد.

این نتیجه با یافته های پووه

همکاران ( ،)٣101ژو و اوو ( ،)٣104میکائیلی

وقتی فرد از تا آوری باالیی برخوردار باشد

و همکاران ( ،)0110فاوس ی و همکاران

و هیجان های منفی بر

تأثیر بیماری و استر

( ،)٣10٣ریانوگاالن و همکاران ( ،)٣111دی

زندگی وی کاه

( ،)٣111وایت و همکاران ( )٣114و کربالیی

مشکالت به نحو بهتری مقابله کند و درنتیجه

شیری فرد ( )0112همسو است.

کیفیت زندگی از این مقابله متأثر است (فتحی،

این یافته ها نشان دادند ،افراد با تا آوری

می یابد و می تواند در برابر

خیر و عتیق.)0111 ،

باال رویدادهای دشوار و استر های زندگی را

به عبارت دیگر ،افراد با تا آوری باال ،توان

قاب کنترل می بینند و راهبردهای مقابله فعال

تحم درد و رنج بسیاری را دارند و قادرند در

بیشتری را به کار می گیرند و توان کنار آمدن

شرایط بسیار دشوار از جمله بیماریهای

آن ها با شرایط دشوار افزای

می یابد.

در تبیین این یافته میتوان گفت که
تا آوری ویوه شرایط سخت و ناگوار است،

سخت ،سالمت روان خود را حفظ کرده و
روحیه خود را حفظ کنند.
این افراد معموال در روبرو شدن با مشکالت،
33
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را در نظر گرفته و بر

جوانب منفی کمتر تمرکز دارند.

روانی در افراد شده و از این طریق بر سالمت
روان افراد تاثیر میگذارد.

نتایج مطالعه همچنین نشان میدهد بین

حمایت اجتماعی همچنین بهعنوان یک سپر

حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی نوجوانان

در مقاب

می کند (آزادی و آزاد،

مبتال به نارسایی های مزمن کلیه همبستگی

 .)0111با عنایت به نتایج پووه

معناداری وجود دارد.

سایر پووه های دیگر می توان اظهار داشت که

استر

عم

حاضر و

این یافته با نتایج پووه های میکائیلی و

حمایت خانواده و دوستان و افراد مهم به عنوان

همکاران ( ،)0110سالونن و همکاران (،)٣104

استر ،

بهنام مقدم و همکاران ( ،)0111پات و همکاران
( ،)٣11٣زو

و همکاران ( ،)٣101ام و

همکاران ( ،)٣101همسو هست.

نق

اساسی ایفا کند ،بدین ترتیب چتر حمایتی

خانواده ،دوستان و افراد مهم در زندگی افراد و
نیز روابط و تعامالت قوی اجتماعی می تواند

حمایت اجتماعی از طریق ایفای نق
واسطه ای میان عوام

مناب حمایت می توان در مهار و کاه

فرد را در مواجهه و سازگاری بهتر با مسائ

تن زای زندگی و بروز

زندگی یاری دهد.

مشکالت جسمی و روانی و همچنین تقویت

در تبیین این نتیجه گیری میتوان اینطور بیان

تجربه شده،

کرد که افرادی که حمایت اجتماعی را در کنار

شناخت افراد ،باع
افزای

کاه

تن

میزان بقا و بهبود کیفیت زندگی افراد

خود دارند ،قدرت بیشتری در مقابله با مسای

از

در خود می بینند و بهتر می توانند با مسائ

آزادی و آزاد .)0111 ،سارافینو ( )٣11٣اعتقاد

زندگی روبرو شوند زیرا خود را تنها نمیبینند.

می شود (سارز و همکاران٣111 ،؛ به نق

دارد که حمایت اجتماعی از جانب دوستان،

آنچه از نتایج این مطالعه به دست آمده است

فشار

نشان می دهد که حمایت اجتماعی دارای ارتباط

خانواده و سایر افراد منجر به کاه
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مستقیم باکیفیت زندگی می باشد.
نتایج

مطالعه

نشان

می دهد

در تبیین این یافته ها می توان گفت تا آوری
متغیرهای

تا آوری و حمایت اجتماعی می توانند به طور
معنا داری کیفیت زندگی را پی بینی کنند.

به واسطه کاه

هیجان های منفی و افزای

سالمت روان ،رضایت بیشتر از زندگی را در پی
دارد و به عنوان منبعی برای تسهی

این نتایج با نتایج پووه های ریچر و

غلبه بر

مصائب ،مشکالت ،مقاومت در برابر استر

و

همکاران ( ،)٣114سعد و همکاران ( ،)٣102ام

از بین بردن اثرات روانی آن ها تعریف شده است

و همکاران ( ،)٣101زیائیان و همکاران

(آزادی و آزاد.)0111 ،

( ،)٣10٣کربالیی شیری فرد ( )0112و بهنام
مقدم و همکاران ( )0111همسو می باشد.

همچنین چنین ذکرشده است که تا آوری
می تواند سالمت روانی افراد را تضمین کند و
ارتقا دهد ،به همین دلی

ماستن ( )٣110تا آوری افراد را عام

است که تا آوری

توانمندی آنان در راستای تغییر نتایج حوادث

به عنوان اطمینان فرد به توانایی های

ناگوار در جهت مثبت و کمک به حفمظ

بر استر  ،داشتن توانایی های مقابله ای،

سمالمتی شمخص می داند.

عزت نفس ،ثبات عاطفی و ویوگی های فردی که

فرایبرگ و همکماران ( )٣111نیمز معتقدند

حمایت اجتماعی از طر

برای غلبه

دیگران را افزای

کمه تا آوری ،ظرفیت و توانمندی افراد برای

می دهد تعریف شده است (پینکورات.)٣111 ،

تغییر ،صر نظر از خطرات تهدیدکننده را

ازآنجایی که کیفیت زندگی دربردارنده رضایت

آور هیجانات منفی

از زندگی است ،ممکن است تا آوری با تأثیر

افزای

می دهمد .افراد تا

را به صورت مثبت تفسیر می کنند و این امر
زمینه ساز سالمتی در آنان می شود (به نق
مومنی و شهبازی راد.)0110 ،

از

بر نوع احسا ها و هیجان های فرد ،باع
نگرش مثبت و درنتیجه رضمایت از زنمدگی
شمود.
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ک ی فی ت

زندگی

با

فشارها را کاه

اثرات زیان بخ

دهد اوالً

تا آوری ،همبستگی مثبت و معنی داری دارند.

حمایت اجتماعی با واکسینه کردن فرد علیه

سطوح باالی تا آوری به فرد کمک می کند تا

تجربه کردن فشارزاها قب از این که رخ دهند،

از عواطف و هیجانهای مثبت به منظور پشت
سرنهادن تجار

نامطلو

وضعیت مطلو

استفاده کند.

افزای

و بازگشت به

تا آوری موجب بهبود بخشیدن به

 ،٣114به نق از کربالیی شیری فرد.)0112 ،
هلگسون معتقد است حمایت اجتماعی منجر

افزای

رفتارهای بهداشتی افراد و در نهایت
کیفیت زندگی می شود.

حمایت اجتماعی باال سبب لذت از
فعالیت های تفریحی ،احسا

اگر کسی یک شبکه اجتماعی غنی ازنظر
مشاوره ،مناب و امکانات و کمک مالی داشته

کیفیت زندگی می گردد (شاین و سیمکیم،

به افزای

فشار روانی را کاه

می دهد.

باشد ،فشارهای بالقوه علتی برای نگرانی و
تشوی

خاطر او نخواهد بود.

ثانیاً شبکه هایی حمایت اجتماعی ،به عنوان
سپری در مقاب فشار روانی عم می کند .دان
و اطمینان از اینکه شخص می تواند هنگام فشار
روانی به شبکه اجتماعی پناه ببرد ،این امکان را
به او می هد تا وقای

زندگی را کمتر

بهتر از زندگی و

تهدیدکننده ارزیابی کند و درنهایت حمایت

رضایت از آن شده و از طریق فراهم کردن

اجتماعی می تواند مقاومت افراد در مقاب اثرات

کمک های ملمو

روی کیفیت زندگی و

وضعیت سالمت فرد تأثیر می گذارد (هلگسون،
.)٣111

منفی عوام فشارزا را افزای
با افزای

دهد.

حمایت اجتماعی ،کیفیت زندگی

از بعد روانی ،جسمی و اجتماعی ،ارتقا مییابد.

تبیین احتمالی در این رابطه ،این است که

این ارتباط می تواند ناشی از حمایت عاطفی ای

حمایت اجتماعی ممکن است به دو طریق

که خانواده از بیماران به عم می آورد باشد تا با
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کند کسانی هستند که

این یافته ها نشانگر این است که باید در

تکیه بر خانواده احسا

پشتیبان او در این شرایط سخت و بحرانی

درمان بیماران عالوه بر جنبه های جسمانی به

می باشند لذا با بیماری مقابله کرده و با آن

جنبههای روان شناختی بیماران نیز توجه ویوه

سازگار می نمایند و از انزوا و گوشه گیری دوری

داشت .محدودیتهای این پووه

شام .0 :

جسته ،نشاط و دلگرمی بگیرند و این خود

ابزار مورداستفاده برای سنج

متغیرهای

می تواند انرژی مضاعفی در بیمار ایجاد مینماید

پووه  ،به روش ابزار خود گزارشی بود .در

(آزادی و آزاد.)0111،

این نوع ارزیابی ممکن است فرد با سوگیری

حاضر نشان داد حمایت

پرس ها را پاسخ دهد .٣ .با توجه به برخی

نتایج پووه

اجتماعی و تا آوری بر روی کیفیت زندگی

مالحظات اخالقی و قانونی دسترسی به پرونده

بیماران اثر می گذارند .افراد تا آور با کاه

بیماران برای پووهشگر مقدور نبود.

هیجانات منفی و تفسیر مثبت رویدادها از

با توجه به نتایج پووه

پیشنهاد می شود:

رضامندی و متقابالً کیفیت زندگی باالتری

.0برای جم آوری بهتر اطالعات عالوه بر

برخوردارند.

استفاده از پرسشنامه مداد و کاغذی از مصاحبه

همچنین افرادی که از حمایت های اجتماعی

بالینی و پرونده پزشکی بیمار نیز استفاده شود.

بیشتری برخوردارند کیفیت زندگی باالتری

 .٣در پووه های آتی به رابطه طول مدت

فشار و

بیماری و عوام مربوط به ابعاد کیفیت زندگی

دارند و حمایت اجتماعی با کاه
استر

باع

بهبود سالمت روان فرد می گردد.

بدین ترتیب افزای

توجه بیشتری مبذول شود.

تا آوری و حمایت

 .1آموزش در مورد نیازهای بیماران مبتالبه

بهبود وضعیت

بیماران کلیوی و نحوه صحیح حمایت کردن از

اجتماعی در افراد بیمار باع

سالمت و کیفیت زندگی بیماران می شود.

بیمار برای همراهان ،همسر ،خانواده و دوستان
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بیمار می تواند مفید باشد.

سپاسگزاری

 .4ساخت پکیج های آموزشی برای ارتقای
سطح تا آوری برای بیماران کلیوی.

از بیماران مبتالبه نارسایی کلیوی و پرسن
مرکز دیالیز شهر تهران که در انجام این پووه
همکاری الزم را انجام دادند ،تشکر و قدردانی
گردد.

منابع
آزادی ،سارا؛ و آزاد ،حسین ( .)0111بررسی

کیفیت زندگی بر اسا

سالمت عمومی،

رابطه حمایت اجتماعی ،تا آوری و

حمایت اجتماعی و خودکار آمدی در

سالمت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

بیماران قلبی م عروقی شهر یاسوج .ارمغان

دانشگاه های شهر ایالم .مجله علمی-

دان  ،مجله علمی پووهشی دانشگاه علوم

پووهشی طب جانباز.21-41 ،)4(1 .

پزشکی یاسوج.14٣-111 ،)7( 01 ،

بابایی منقاری ،محمدمهدی؛ خالق خواه ،علی
( .)0114الگوی تحلی

مسیر روابط بین

پسندیده ،محمد مهدی و زارع ،لیال (.)0112
بررسی ابعاد بهزیستی روانشناختی،

سالمت معنوی ،کیفیت زندگی با افسردگی

تا آوری و شوخ طبعی در بیماران عروق

بیماران مبتالبه تاالسمی ماژور.فصلنامه

کرونر قلب و افراد سالم .فصلنامه

روانشناسی سالمت. 04٣-0٣2 ،)07( 2 ،

روانشناسی سالمت.011-11 ،)٣1( 2 ،

بهنام مقدم ،محمد؛ بهنام مقدم ،عزیز؛ یاریان،
سجاد؛ حسینی بادنجانی ،سیدمهدی و
محمد حسینی ،سیما ( .)0111پی بینی
33
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شده و کیفیت زندگی بیماران نارسایی
احتقانی قلبی ،نشریه مرکز تحقیقات

رنجبر ،ادریس؛ رسولی ،محسن؛ ثنایی ،باقر

مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی

( .)0114تأثیر معنا درمانی گروهی بر ارتقای

تهران .نشریه پرستاری ایران-10 ،)72(٣2 ،

سالمت روان پسران سال اول متوسطه

.٣٣

مدارش شبانهروزی .فصلنامه روانشناسی

خلی  ،فاطمه؛ اسالمی ،احمدعلی؛ فرج زادگان،
زیبا؛ حسن زاده ،اکبر ( .)0111بررسی ارتباط
برخی عوام روانی -اجتماعی با رفتارهای
تبعیت از درمان بیماران همودیالیز شهر
اصفهان :چارچوبی مفهومی بر اسا

تئوری

شناختی -اجتماعی ،مجله تحقیقات نظام

بالینی دانشگاه فردوسی مشهد-24 ،)0( 4 ،
.17
زمان زاده ،وحید؛ حیدرزاده ،مهدی؛ عشوندی،
خدایار؛ لکدیزجی ،سیما ( .)0111ارتباط
بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در
بیماران همودیالیزی .مجله پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

سالمت.٣11-٣71 ،)1( 7 ،

تبریز .24-41 ،)0(٣1 ،
داودی ،ایران؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛
شیروانیان ،الهه؛ باقریان سرارودی ،رضا
(.)0111

بررسی

اکتشافی

متغیرهای

روان شناختی پی بینی کننده پیروی از درمان
و کیفیت زندگی در بیماران کلیوی تحت
همودیالیز .مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران.٣11-111 ،)0(٣0 ،

شفی پور ،ویدا؛ جعفری ،هدایت .و شفی پور،
لیال ( .)0111بررسی ارتباط شدت استر

با

کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز
بیمارستان های شهرستان ساری در سال

 .0117مجله دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات درمانی سبزوار.022-011 ،)1(01 ،
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فتحی ،افشار؛ خیر ،محمد؛ و عتیق ،مهدی
( .)0111رابطه بین خودکارامدی و کیفیت
زندگی با توجه به نق

واسطه ای تا آوری

مجدآبادی ،زهره و فرزاد ،ولیاهلل (.)0110
ساختار عاملی و همسانی درونی زیرمقیا
هویت سیاهه مراح

روانی اجتماعی

در بین بیماران قلبی-عروقی .روش ها و

اریکسون ،فصلنامه روانشناسی تحولی:

مدل های روان شناختی.0٣٣-011 :)٣( ٣ .

روان شناسان ایرانی.071-011 ،)14(1 ،

کربالییشیریفرد ،رسول ( .)0112ساخت و
هنجاریابی پرسشنامه ای برای اندازه گیری
کیفیت زندگی خانواده هایی با فرزند کم توان
ذهنی .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته
سنج

و اندازه گیری .دانشگاه عالمه.

محمدی ،سمکو ( .)0111مقایسه سبک های
مقابله ای ،تا آوری و هوش هیجانی در
افراد مبتالبه اختالل استر

پس از سانحه و

افراد بهنجار .دانشگاه محقق اردبیلی،
پایان نامه کارشناسی ارشد.

پایان نامه چاپ نشده .دانشکده روان شناسی و
علوم تربیتی.

مؤمنی ،خدامراد و شهبازی راد ،افسانه (.)0110
رابطه معنویت ،تا آوری و راهبردهای
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