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چکیده
بیماران تاالسمی با توجه به ماهیت و عوارض شدید بیماری و درگیری مادام العمر در معرض آسیب جدی قرار می گیرد .عوارض تاالسمی
مخ صو صاً بد شکلی ظاهری آنان در کنار خطر ابتالء به سایر عفونت های خونی مانند ایدز و هپاتیت بر کیفیت زندگی و شرایط ازدواج و
داشتن معیارهای یك زندگی سالم در بیماران تاالسمی تأثیر می گذارد .این عوارض در سنین نوجوانی نمود شدیدتری یافته و بر مشکالت
و تعار ضات خاص دوران بلوغ می افزاید و نوجوانان تاال سمی را به انزوا ک شیده و ناامید می کند .این پژوهش به منظور د ستیابی به هدف
کلی پژوهش برر سی و ضعیت سالمت روان و ناامیدی در بیماران تاال سمی تحت درمان ،درمرکز آموز شی درمانی شهدای خلیج فارس
بو شهر صورت گرفته ا ست .بدین منظور از پر س شنامه های ا ستاندارد ناامیدی بك و سالمت عمومی  GHQ-28ا ستفاده شد.تعداد کل
آزمودنی های این پژوهش  94نفر و میانگین سنی نمونه مورد بررسی 27سال و دامنه سنی  17تا  48سال می باشد .این نمونه شامل 41
مرد و  53زن می باشددد .میانگین نمره سددالمت روان بیماران برابر  29/26اسددت که این به تفکیك جنسدیت تفاوت معنی داری به ترتیب
برابر  25/53و  32/15اسددت .میانگین نمرات ناامیدی  7/17به دسددت آمد .اندازه ناامیدی بیماران مرد کمتر از زنان بوده اسددت اما تفاوت
معنادار نی ست .ناامیدی و سالمت روان ،همبستگی منفی به اندازه  0/385دارند.بنابراین توجه به جنبه های روانشناختی بیماران تاالسمی
می تواند به ارتقاء و بهبود سالمت روان و کاهش ناامیدی آنان کمك کند.
واژگان كلیدی :ناامیدی ،سالمت روان ،بیماران تاالسمی

مقدمه
تاالسمی یك بیماری مادرزادی و ژنتیکی است که در اثر آن در خون بیمار تعداد زیادی از گلبول های قرمز ،شکل اصلی خود را از دست
میدهند و قادر به حمل اک سیژن نی ستند .در نتیجه تاال سمی یك نوع کم خونی ا ست که در طفولیت آغاز شده و تا پایان عمر به طول
میانجامد و مبتالیان به طور مداوم ن یاز به تزریق خون دارند (Galanello,2010).تاالسدددمی نوعی کم خونی ارثی اسدددت که از طریق
والدین به کودك منتقل می شود (Shasti,2010).این بیماری تقریباً در همه نژادها دیده می شود ولی شیوع آن در اطراف مدیترانه،
نواحی اسددتوایی و مناطق نزدیك اسددتوا در آفریقا و آسددیا زیادتر اسددت (Amini,2007).به این ترتیب کمربند تاالسددمی در بر گیرنده
مدیترانه ،شبه جزیره عربستان ،قسمت هایی از آفریقا ،ترکیه ،ایران ،هند وآسیای جنوب شرقی می باشد (Saki,2012).بر اساس آمار
سازمان بهدا شت جهانی 4 ،در صد از جمعیت ک شور ما ،ناقل تاال سمی (تاال سمی مینور) ه ستند و در حال حا ضر حدود 2-3میلیون نفر
ناقل تاالسددمی و بیش از  20هزار نفر بیمار تاالسددمی ماژور در ایران وجود دارد که سدداالنه حدود  200نفر به جمعیت آنان افزوده می
گردد (Roudbari,2008).بخ شی از عوارض تاال سمی مانند اختالل در ر شد و تغییر قیافه بیمار و بزرگی کبد و طحال به علت ماهیت
خود بیماری است و یکسری عوارض دیگر ناشی از درمان تاالسمی است .اصلیترین این عارضه هموسیدوز یا رسوب آهن در بافت ها است
که نتیجه غیر قابل اجتناب تزریق طوالنی مدت خون است (Mazzone,2009,Fucharoen,2007).این بیماری تقریباً درمانی ندارد.
پیوند مغزاسدددتخوان نیزکاری پرهزینه ،خطرناك ودر مواردی ناموفق اسدددت (Allahyari,2006).ولی اگر مراحل درمان نگهدارنده به
خوبی انجام گیرد ،بیماران می توانند تاحدود زیادی مانند افراد عادی باشددند و اگر درمان مناسددب و منظم نباشددد ،بیماران داار عوارض
بیماری شده و عمری کوتاه همراه با زجر و صرف هزینه باال خواهند دا شت (Khani,2009.امروزه با توجه به پی شرفت علم پز شکی و
کاهش مرگ ومیرنا شی از تاال سمی و افزایش امید به زندگی این بیماران ،کیفیت زندگی آنها به عنوان یکی از شاخص های مهم مراقبت
بهداشددتی مورد توجه قرار گرفته اسددت .ولی تخمین امید به زندگی یك فرد به ویژه برای بیماران مزمن و شدددید ،خیلی دقیق نیسددت.
) (Allahyari,2006مراحل درمان و تشددخیص بیماری ،سددط این امیدواری را تغییر می دهد و منجر به خسددتگی و ناامیدی آنان از
درمان می شود که نیاز به مداخله و درمان حمایتی و عاطفی از این بیماران را ضرورت می بخشد (Shasti,2010).در هر صورت زندگی
با هر بیماری دارای مرگ و میر باال ،کامالً ا سترس زا ا ست .بیماران تاال سمی در طی دوران بیماری خود به صورت م ستمر داار ضعف و
بیحالی و م شکالت خاص ج سمی می با شند که با افزایش سن بی شتر می شود و به همین تنا سب بیمار خ سته تر می شود )9(.نتایج
تحقیقات وجود ارتباط مستقیم بین افزایش ناامیدی و افزایش درد و خستگی ناشی از تحمل بیماری در بیماران مزمن را مطرح می سازد.
پس الگوی ایجاد مشدددکالت روانشدددناختی بیماران تاالسدددمی نیز تابو گسدددترر عوارض بیماری آنان در مدت طول زمان اسدددت.
) (Kiani,2010عود1مکرر بیماری ،یك بحران و االش بزرگ برای بیمار و خانواده ار است که مقابله با آن بسیار مشکل است و یك
پیش آگهی بد تلقی می شددود .در این هنگام بیماران به طور مداوم شدداهد کاهش توان و محدودیت خود هسددتند و ناامیدتر می شددوند.
) (Zarea,2012بنابراین بیماری تاالسدددمی ،نیاز به مدیریت مادام العمر دارد ،هدف ارتقاء خدمات پزشدددکی بیماران ،فقط زنده ماندن
نیسددت ،توجه به بهبود کیفیت زندگی و سددالمت روان به جنبه مهمی برای ارائه مراقبت های بهداشددتی و سددالمتی بیماران تبدیل شددده
است (Shasti,2010).کودکان با بیماری های جسمی مزمن همچون تاالسمی نسبت به مشکالت عاطفی و رفتاری آسیب پذیرهستند.
بیماری همچنین ممکن ا ست روابط اجتماعی ،تعامالت مدر سه و اعتماد به نفس را تحت تاثیر قرار بدهد (Kiani,2010).ازطرفی ر شد
جسمی کودکان کمتراز همساالن آنان است و این امر احساساتی ازقبیل حقارت ،تضاد ،متفاوت بودن و یا نداشتن شایستگی انجام کارهای
مربوط به آن سددن را به وجود می آورد (Caocci,2012).غیبت مکرر از مدرسدده ،کاهش عملکرد تحص دیلی ،محدودیت در ارتباط های
اجتماعی و انجام بازی ،اح ساس بیچارگی نا شی از واب ستگی به دیگران جهت دریافت مراقبت ،اح ساس بی کفایتی درانجام بع ضی از امور
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عادی ،خ شم ،اح ساس ا ضطراب نا شی ازموقعیت نامعین و نامعلوم ،غم واندوه به دلیل ازد ست دادن سالمت و ندا شتن ا ستقالل ،نگرانی
ازمرگ زودرس و این اندی شه که زندگی آنها سیری متفاوت ازدیگران دارد ،باعث گوشه گیری ،افسردگی و کاهش اعتماد به نفس آنها می
شود (Kiani,2010, Tofighiyan,2010).ازم شکالت دیگری که بیماران تاال سمی با آنها مواجهه ه ستند م شکل تطابق با بیماری و
ناتوانی در یافتن راهکارهای مناسب برای رفو مشکالت است (Shasti,2010(.عوامل فوق منجر به ناراحتی و آشفتگی بیمار می شود و
برای سالمت ج سمی و روانی او مخرب ا ست و ممکن ا ست منجر به ناامیدی ،کاهش عملکرد و ارتباطات اجتماعی و کناره گیری از ادامه
درمان شددود (Sadeghzadei,2011) .سددلیگمن )1972(2فشددار و منابو غیر قابل کنترل اسددترس را باعث ایجاد ناامیدی و ابتالء به
افسددردگی معرفی نموده اسددت .فشددار و اسددترس طوالنی ،عاملی در تشدددید ناامیدی بیماران می باشددد و کوشددش های مکرر افراد جهت
سازگاری در مقابل این منابو ،آنان را خ سته و ناامید می کند و به درماندگی می ک شاند (Miri Moghadam,2011) .ا سترس های
ناشی از درد و رنج بیماری العالج ،بیماران را به االش با تشخیص و درمان بیماری می کشاند و اختالالت روانپزشکی از جمله ناامیدی و
افکار خودکشی را ایجاد نموده که منجر به کاهش قبول درمان می شوند (Khani,2009،Nejat,2008(.رور های سازگاری به عنوان
میانجی بین منابو استرس و ناامیدی در افراد عمل می نماید .در مقابل افزایش توجه به تشخیص و درمان اختالالت روانشناختی و ارائه
حمایت های اجتماعی متناسب نقش محافظتی دارد و می تواند مکانیسم سازگاری بیماران را بهبود بخشد (Haghpanah,2013).نتایج
پژوهش های مختلف برر سی سالمت روان بیماران تاال سمی در ک شور نیز حاکی از شیوع باالی اف سردگی و خودپنداره منفی در نوجوانان
تاال سمی ا ست (Kiani,2010) .همچنین ا ضطراب ای شان باالتر از افراد سالم گزارر شده ا ست و میان ناامیدی و ا ضطراب گروه های
بیمار و سالم ،تفاوت معنی دار آماری وجود دارد که با افزایش ناامیدی ،بر ا ضطراب آنان افزوده می شود (Pormovahed,2003).این
بیماران در معرض ابتالء به انواع مختلف اختالالت روانپزشددکی قرار دارند (Hosini,2007,Khani,2006,Ghafari,2003).بنابراین
توجه به جنبه های روان شناختی و حفظ سالمت روانی بیماری تاال سمی عالوه بر جنبه های فیزیکی ضروری ا ست .هدف ا صلی از انجام
این پژوهش بررسددی وضددعیت ناامیدی و سددالمت روان در بیماران تاالسددمی تحت درمان ،درمرکز آموزشددی درمانی شددهدای خلیج فارس
بوشهر می باشد.
روش كار
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران تاالسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس که در حدود100نفر می باشند،
بود .به منظور بررسی وضعیت سالمت روان بیماران ،از پرسشنامه های ناامیدی بك و سالمت عمومی GHQ-28استفاده شد .در این راستا
به عوامل دموگرافیك موثر بر این وضعیت نیز پرداخته شد .با توجه به تعداد کم بیماران و توصیفی بودن پژوهش و احتمال عدم همکاری
برخی از بیماران در زمینه تکمیل پرسشنامه ،از تمامی بیماران به عنوان نمونه استفاده شد .در این پژوهش ،نمونه گیری از بین بیمارانی(زن
و مرد) که تحت درمان مرتب دریافت خون ماهیانه می باشند ،انجام شد .همچنین شرایط شرکت در این طرح پژوهشی داشتن سالمت
نسبی روحی و شناختی ،توانایی جسمانی الزم را داشته باشند و حداقل در یك ماه گذشته سابقه بستری و درمان بیمارستانی تداشته باشند
و تمایل شرکت در مطالعه را داشته باشند .بعالوه آزمودنی ها بایستی از سط سواد خواندن و نوشتن برخوردار بوده و در گروه سنی باالی
 16سال قرار داشته باشند .بنابراین پژوهش حاضر شامل کودکان و بیماران تاالسمی حاد و بیمارانی که به صورت موقت و یا گاهگاهی خون
دریافت می کنند و یا داار عوارض روحی و شناختی بارز باشند ،نمی شود.در اجرای این پژوهش کلیه مالحظات اخالقی در نظر گرفته
شد .بدین منظور تمامی آزمودنی ها ،طی تماس تلفنی در خصوص اهداف پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه توضیحات کافی داده شده و
ایشان اجازه داشتند شرکت یا عدم شرکت خود را انتخاب نمایند .پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش بی نام بوده و شرکت یا
عدم شرکت در پژوهش هیچگونه تأثیری در روند درمان و هزینه های ایشان نداشت و با مراجعه حضوری آزمودنی ها توسط توسط کارشناس
ارشد روانشناسی آموزر دیده ،جمو آوری شده است .به این صورت که طی تماس تلفنی به بخش دعوت شده و به صورت همزمان
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پرسشنامه های استاندارد سالمت روان  GHQ-28و ناامیدی بِك را تکمیل نمودند که در ادامه هرکدام به صورت مختصر معرفی می
شوند .تعداد کل پرسشنامه های تکمیل شده  94عدد بود .پرسشنامه سالمت روا : GHQ-28این پرسشنامه دارای اهار خرده مقیاس
شامل سواالت ، 7-1عالئم جسمانی (وضعیت سالمت عمومی و عالئم جسمانی فرد در یك ماه گذشته) ،سواالت  ،14-8اضطراب (عالئم
و نشانه های بالینی اضطراب شدید ،تحت فشار بودن ،عصبانیت و دلشوره ،بیخوابی و داشتن وحشت و هراس) ،سواالت  ،21-15اختالل
در عملکرد اجتماعی(توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ،داشتن قدرت تصمیم گیری ،احساس رضایت در انجام وظایف ،احساس مفید
بودن در زندگی ،و لذت بردن از فعالیت های روزمره) ،سواالت  ،28-22افسردگی اساسی(احساس ناامیدی ،احساس بی ارزر بودن زندگی،
داشتن افکار خودکشی و آرزوی مردن ،احساس بی ارزشی و ناتوانی در انجام کارها) می باشد .شیوه ی نمره دهی در این پرسشنامه به
ترتیب از  1تا  4برای گزینه های الف تا د می باشد .نمرات آزمودنی در هر زیر مقیاس می تواند حداقل  4و حداکثر  28باشد .نمره ی باالتر
از  14برای هر زیر مقیاس قابل بحث است و احتمال وجود مشکل باالتر است .نمره برر برای کل آزمون  23می باشد .به این معنا که به
هر میزان که نمره کل آزمون از  23بیشتر باشد سالمت عمومی آزمودنی ،خطرناك تر است (Taghavi,2008) .پرسشنامه ناامیدی
 : BHSیك پرسشنامه  20سئوالی خود گزارر دهی می باشد که بر اساس باالترین حساسیت عمومی به بدبینی و تجربیات منفی تهیه
شده است .هر سئوال دو قسمت صحی و غلط دارد .اگر آزمودنی به سئواالت  1،3،5،6،8،13،10،15،19جواب صحی دهد ،نمره صفر و
اگر پاسخ غلط بدهد نمره یك خواهد بود و بقیه سئواالت به صورت معکوس نمره گذاری شده و طبق جدول شماره( )1گروه بندی می
شود( Beck,1974).
جدول شماره(: )1درجه بندی نمرات ناامیدی در تست BHS
درجه ناامیدی

نمره

عادی

3-0

خفیف

8-4

ناامیدی

متوسط

14-9

BHS

شدید

20-15

در ایران مقیاس نا امیدی بِك برای اولین بار توسدط گودرزی ( )1381بر روی گروهی از دانشدجویان دانشدگاه شدیراز اجرا شدد که نتایج
حاصل از این بررسی حاکی از روایی باالی این مقیاس می باشد .ضریب آلفای کرونباخ ( )./79و همبستگی نمره هر پرسش با نمره کل
خوب (./71
آزمون همسانی باالیی را مطرح می سازد .همچنین با استفاده از رور باز آزمایی ،پایایی این مقیاس در سط نسبتاً
)گزارر شده است(Godarzi,2002).

یافته ها
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،اطالعات جمو آوری شده در قالب جداول ،خالصه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای انجام
آنالیز آماری ،از نرم افزار SPSS-21استفاده شد .یافته های پژوهش در دو قسمت یافته های توصیفی و یافته های مربوط به فرضیه های
پژوهش ارائه شده اند .در بررسی ویژگی های دموگرافیك افراد شرکت کننده در پژوهش تعداد 41نفر مرد و 53نفر زن شرکت نمودند
و 66درصد افراد شرکت کننده در پژوهش را زنان تشکیل می دهند .در بررسی توزیو فراوانی جنسیت افراد مورد بررسی ،میانگین سن
افراد شرکت کننده در پژوهش 27 ،سال و دامنه سنی آنها به ترتیب  17تا  48سال سن داشته اند .در بررسی توزیو فراوانی محل زندگی
افراد را بر اساس جنسیت افراد ،بیشتر مردان و زنان شرکت کننده ساکن شهر بوده و غالب افراد دارای سط تحصیالت دیپلم یا کمتر
هستند.در بررسی فرضیه های اصلی پژوهش ،وضعیت کلی سالمت روان ،ناامیدی افراد شرکت کننده در پژوهش بررسی شده و سط معنی
داری تفاوت آن ها بر اساس جنسیت و محل سکونت افراد مورد بررسی قرار گرفت.
جدول شماره( )2وضعیت کلی ناامیدی افراد بر اساس جنسیت آنها را نشان می دهد .نتایج حاصل نشان می دهد که سط ناامیدی مردان
کمتر از زن ها بوده اسددت ولی با اسددتفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ،میانگین نمرات حاصددل معنادار نیسددت .درجه ناامیدی کلی
آزمودنی ها در سط خفیف (دامنه  )4-8با میانگین  7/17قراردارد.
جدول شماره( :)2وضعیت ناامیدی افراد در یك ماه گذشته به تفکیك جنسیت
جنسیت

میانگین

انحراف معیار

مرد

6.2927

4.70236

زن

7.8824

4.76926

جمو کل

7.1739

4.78001

برای بررسی معنی دار بودن میزان ناامیدی در میان افراد بر اساس جنسیت آنها ،از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده کردیم که نتایج
آن معنادار نبود) p<0/005 (.
در بررسی وضعیت کلی ناامیدی افراد بر اساس سط تحصیالت آنها نشان می دهد که با افزایش سط تحصیالت ،میزان ناامیدی افزایش
می یابد .همچنین نتایج حا صل ن شان می دهد که سط ناامیدی در رو ستا کمتر از شهر بوده ا ست و سط سالمت روان مردان کمتر از
( p 0/005
زن ها بوده است .بعالوه تغییرات سط سالمت روان زنان بیشتر از مردان است و این تفاوت معنی دار می باشد.
<)
طبق نتایج حاصل از وضعیت کلی سالمت روان افراد بر اساس محل زندگی ،ساکنان شهر از سالمت روان کمتری نسبت به ساکنان روستا
برخوردار هسددت ند .برای بررسددی تاثیر محل زندگی و سددط تحصددیالت افراد بر میزان سددالمت روان آنها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
استفاده شد که نتایج حاصل معنی دار نبود) p >0/005 (.

نتایج حاصل در بررسی وضعیت کلی سالمت روان افراد بر اساس جنسیت و محل زندگی آنها را بر اساس زیرشاخص اضطراب و بی خوابی
ن شان می دهد که میزان ا ضطراب مردان کمتر از زن ها بوده ،ولی میزان تغییرات سط ا ضطراب زن ها بیش از مردان ا ست و این تفاوت
معنی دار نیست) p <0/005 ).
جدول شماره( )3وضعیت سالمت روان کلی بیماران تاالسمی در یك ماه گذشته را به تفکیك زیر شاخص های آن ،نمایش می دهد.
جدول شماره( : )3وضعیت سالمت روان کلی افراد در یك ماه گذشته
افسردگی اساسی

اختالل در عملکرد اجتماعی

اضطراب و بی خوابی

عالئم جسمانی (سالمت عمومی)

Std.
Deviation

Mean

Std.
Deviation

Mean

Std.
Deviation

Mean

Std.
Deviation

Mean

.63806

.5000

.61509

1.0264

.65195

1.1524

6.91772

25.5366

مرد

.83028

.7579

.84918

1.1447

.78676

1.3796

13.13304

32.1509

زن

.76072

.6470

.75593

1.0938

.73604

1.2805

11.30912

29.2660

جمو کل

Std.
Deviation

Mean

Std.
Deviation

Mean

Std.
Deviation

Mean

Std.
Deviation

Mean

محل زندگی

.69403

.6385

.76907

1.1897

.73040

1.2734

11.67104

30.0833

شهر

.81634

.6538

.67529

.9670

.75986

1.3037

10.39354

27.8889

روستا

.72828

.6431

.74515

1.1224

.73536

1.2828

11.27609

29.4023

جمو کل

جنسیت

در بررسی زیرشاخص اختالل در عملکرد اجتماعی برای سالمت روان که شامل توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ،داشتن قدرت تصمیم
گیری ،احساس رضایت در انجام وظایف ،احساس مفید بودن در زندگی ،و لذت بردن از فعالیت های روزمره است ،میانگین اختالل مردان
کمتر از زن ها بوده است .در بررسی میانگین نمره اختالل در عملکرد افراد بر اساس محل زندگی نیز ،افراد ساکن شهر میانگین نمره
اختالل بیشتری از ساکنین روستا داشته اند.
در بررسی وضعیت افراد بر اساس جنسیت در زیرشاخص افسردگی برای سالمت روان ،که شامل احساس ناامیدی ،احساس بی ارزر
بودن زندگی و داشتن افکار خودکشی است ،میزان افسردگی مردان کمتر از زن ها بوده است .همچنین ،میزان تغییرات سط افسردگی
زن ها نیز بیشتر از مردان است .بعالوه بررسی میانگین نمره افسردگی افراد بر اساس م حل زندگی نیز نشان می دهد که افراد افسردگی
بیشتر ساکن در روستا هستند .همچنین در بررسی وضعیت کیفیت زندگی افراد بر اساس جنسیت ،مردان نمرات میانگین بیشتری نسبت
به زنان داشتند.

برای بررسی معنی داری این تفاوت ها از آزمون آنالیز واریانس یك طرفه استفاده شد که نتایج حاصل از آن در هیچ یك از موارد معنی
دار نبود) p >0/005( .
به منظور بررسی ارتباط بین ناامیدی و سالمت روان ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه به جدول( ،)5عالوه بر این ،ناامیدی
و سالمت روان دارای همبستگی منفی به اندازه  0/385هستند.
جدول شماره( :)5بررسی ارتباط بین سالمت روان و ناامیدی
نمره کل سالمت روان

نمره کل نا امیدی

**-.385

1

.000

 Pearson Correlationنمره کل نا امیدی
)Sig. (2-tailed

96

96

N

1

**-.385

 Pearson Correlationنمره کل سالمت روان

.000

)Sig. (2-tailed

96

N

100

برای بررسی ارتباط بین ناامیدی با زیرشاخص های سالمت روان ،از ازمون پیرسون استفاده شد که نتایج آن را در جدول( )4ارائه شده
است.

جدول شماره( : )4میزان همبستگی بین ناامیدی با زیرشاخص های سالمت روان
میانگین نمره
افسردگی

میانگین نمره
اختالل در عملکرد
اجتماعی

میانگین نمره
اضطراب و بی خوابی

میانگین نمره
نشانه های
جسمانی

نمره کل
نا امیدی

**.523

**-.347

**.318

**.412

1

.000

.001

.002

.000

95

95

96

96

96

**.380

-.193

**.725

1

**.412

.000

.056

.000

99

99

100

100

96

 Pearson Correlationمیانگین
نمره نشانه
)Sig. (2-tailed
های
 Nجسمانی

**.317

-.180

1

**.725

**.318

.001

.075

.000

.002

99

99

100

100

96

 Pearson Correlationمیانگین
نمره
)Sig. (2-tailed
اضطراب و
 Nبی خوابی

*-.241

1

-.180

-.193

**-.347

.075

.056

.001

99

99

99

99

95

 Pearson Correlationمیانگین
نمره
)Sig. (2-tailed
اختالل در
 Nعملکرد

1

*-.241

**.317

**.380

**.523

.016

.001

.000

.000

 Pearson Correlationمیانگین
نمره
)Sig. (2-tailed
افسردگی

99

99

99

95

.016

99

.000

 Pearson Correlationنمره کل نا
امیدی
)Sig. (2-tailed
N

N

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به منظورد ستیابی به هدف کلی پژوهش برر سی و ضعیت سالمت روان و ناامیدی در بیماران تاال سمی تحت درمان ،درمرکز
آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر صورت گرفته است .داده های پژوهش در قالب جدول ها و نمودارهای مختلف مورد بحث و
بررسی قرار گرفته شد .تعداد کل آزمودنی های این پژوهش  94نفر و میانگین سنی نمونه مورد بررسی  44سال و دامنه سنی  17تا 48
سال می باشد .این نمونه شامل  41مرد و  53زن می باشد .میانگین نمرات ناامیدی  7.17به دست آمد .اندازه ناامیدی بیماران مرد کمتر
از زنان بوده ا ست .اما در برر سی معنی داری این تفاوت رد شد .در برر سی میزان ناامیدی را بر ا ساس محل سکونت ،افراد در شهر دارای
نمره ناامیدی باالتری هسددتند .اگراه بر اسدداس آزمون انالیزواریانس معنی داری این تفاوت تایید نمی شددود) p >0/005 (.میانگین نمره
سالمت روان بیماران برابر  29/26ا ست که این به تفکیك جن سیت برای مردان و زنان به ترتیب برابر  25/53و  32/15ا ست .معنی داری
تفاوت سالمت روان کلی در بین مردان و زنان تایید می شود) p <0/005 (.افراد ساکن در شهر با نمره  30سالم تر از بیماران ساکن
روستا با نمره  27/88هستند .هراند آزمون آنالیزواریانس معنی داری این تفاوت را تایید نمی کند) p >0/005 ( .در بررسی زیرشاخص
های سالمت روان ،میانگین نمره ا ضطراب و بی خوابی برابر  1/28به د ست آمد که بر ا ساس جن سیت بیماران به برای مردان و زنان به
ترتیب برابر  1/15و  1/37محا سبه گردید .در برر سی زیر شاخص اختالل در عملکرد اجتماعی برای سالمت روان ،میانگین نمره اختالل
در عملکرد برابر  1/09به د ست آمد که برای مردان و زنان به ترتیب برابر با  1/02و  1/14ا ست .برای برر سی معنی داری این اختالف ،از
آزمون انالیز واریانس یکطرفه استفاده شد که معنی داری تائید نشد ) p >0/005( .در دسته بندی افراد بر اساس محل زندگی آنها نیز
نتایج مشابهی به دست آمد .در بررسی زیرشاخص افسردگی برای سالمت روان ،اندازه نمره افسردگی بیماران برابر  0/64محاسبه گردید.
که تفکیك جنسیت برای مردان و زنان برابر  0/63و  0/83می باشد و به تفکیك محل زندگی برای شهر و روستا برابر  0/63و  0/65است
که معنی داری تفاوت آنها بر ا ساس آزمون آنالیز واریانس تایید نمی شود ) p >0/005 (.به منظور برر سی ارتباط بین ناامیدی و سالمت
روان ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه به نتایج حاصل ناامیدی و سالمت روان دارای همبستگی منفی به اندازه 0/385
هستند.بنابراین توجه به جنبه های روانشناختی بیماران تاالسمی می تواند به بهبود سالمت روان و ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش ناامیدی
آنان کمك کند.حمایت خانواده ،دوستان و گروه پزشکی مهمترین ارکان در سازگاری بیماران تاالسمی با شرایط مادام العمر درمان است.
گراه بیمار بسیار بالغ و مطمئن باید بار بیاید تا درك کند که هر گونه مبارزه با بیماری بدون شرکت جدی و تالر خود او میسر نیست
ولی نقش حمایت اجتماعی و خانوادگی ا سا سی و حائز اهمیت ا ست .توجه به جنبه های سایکولوژیك بیماری تاال سمی و برنامه ریزی
آموزر همگانی و ارتقاء سط معلومات عمومی دررابطه با بیماری تاال سمی و سایر بیماری های مزمن ضروری ا ست و نیاز به ایجاد نظام
های حمایت اجتماعی کارآ ،جهت کمك به سازگاری بیماران و خانواده ایشان را مطرح می سازد.
سپاسگزاری
از سرپرستی و مدیریت مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر که در اجرای این پژوهش صمیمانه همکاری نمودند ،متشکریم.
از بیماران تاالسمی که در تکمیل پرسشنامه ها همکاری داشتند ،سپاسگزاریم.
از معاونت محترم پژوهشددی دانشددگاه علوم پزشددکی و خدمات بهداشددتی درمانی اسددتان بوشددهر و مرکز توسددعه پژوهش های بالینی مرکز
آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر که در تعهد مالی این پژوهش همکاری داشته اند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
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Abstract
Evaluation of hopllesness and mental health in thallassemia major patients in Bushehr
Thalassemic patients are subject to serious injury due to the nature and severity of the disease and life-long involvement.
The complications of thalassemia, especially their malformation, affect the quality of life and marriage conditions and have
criteria for a healthy life in thalassemic patients, along with the risk of other blood types such as AIDS and hepatitis. These
complications are more pronounced in adolescents and add to the specific problems and conflicts of adolescence, and tease
thalassemia into isolated and disappointing.
This study was conducted in order to achieve the general objective of the study to determine the mental health status and
despair in thalassemic patients undergoing treatment at the educational center of the Persian Gulf martyrs in Bushehr.
PatientsIn order to check the status of mental health in patients, standard questionnaire, Beck Hopelessness and public
health GHQ-28 will be used.
The total number of subjects in this study was 94, and the mean age of the sample was 27 years and range from 17 to 48
years. This sample consists of 41 men and 53 women.
The average mental health score of patients is 29.26, which is 25.53% and 32.15%, respectively. The average
disappointment scores were 17.7. Despair of male patients was less than that of women, but the difference was not
significant. Disappointment and mental health have a negative correlation of 0.385.
Therefore, attention to the psychological aspects of thalassemic patients can help to promote and improve mental health
and reduce their frustration.
Keywords: Despair, Mental Health, Thalassemia

