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 )22/8/94پذیرش:  – 15/7/94(دریافت:

 چکیده

جدا از جنبه هاي جسمی  .تاالسمی ماژور از شایع ترین بیماري هاي ژنتیکی و مزمن در جهان و در کشور ایران است:  مقدمه

ترین جنبه  بر اکثر ارگان هاي بدن مانند هر بیماري مزمن دیگر اثر می گذارد، یکی از مهممدت تاالسمی که  و آثار جانبی دراز
  .می کند افسردگی است شناختی آن که درصد قابل توجهی از بیماران را درگیر هاي روان

 . ژور انجام شدبیماران تاالسمی ما این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میزان حمایت اجتماعی با عالئم افسردگی در :هدف

 در تاالسمی مراکز به کننده مراجعه ماژور تاالسمی به مبتال بیمار 180 روي بر و است مقطعی شکل به مطالعه این :روش

 دو از استفاده با اطالعات آوري جمع و تمام شماري بوده ي شیوه به نمونه انتخاب .گرفت صورت1393سال در بوشهر
از  استفاده دست آمده با به اطالعات .شد انجام بک افسردگی ي پرسشنامه و همکاران و وکس اجتماعی حمایت ي پرسشنامه

در  پیرسونضریب  همبستگی  و آنووا، آزمون تی مستقل، کاي دوتوصیفی ،  آماري ،آزمونهاي SPSSv.19نرم افزار آماري  
 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد α  > 05/0سطح معنی دار 

داد بین نمره  ضریب همبستگی پیرسون نشان .بود57/11 ±87/9هاي مورد پژوهش افسردگی واحد ي نمرهمیانگین  :یافته ها

دارد   وجود معکوسی و دار دیگر افراد مهم با افسردگی ارتباط آماري معنی ي خانواده و مؤلفه ي ، مؤلفهکلی حمایت اجتماعی
) 05/0< pماري معنی داري وجود نداشت  .دوستان  با افسردگی ارتباط آ ي ) لیکن بین مؤلفه 

که نشان دهنده ي تأثیر مثبت حمایت اجتماعی در جهت کاهش میزان  با توجه بـه نتـایج پـژوهش حاضـر :نتیجه گیري
، عالوه بردرمان هاي د از شبکه هاي حمایت اجتماعی قوينیاز به برخورداري بیشتر افرا می باشد؛افسردگی در این بیماران 

 را ضروري می نماید.رایج تاالسمی 

 تاالسمی ماژور ،حمایت اجتماعی، افسردگی: کلید واژه ها
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 مقدمه :

 که باشد می خونی اختالالت ترین شایع از یکی تاالسمی

 )1(شود.  می منتقل فرزندان به والدین از یارث صورت به

شدیدترین شکل بتا تاالسمی و نگرانی   تاالسمی ماژور

عمومی سالمت در سراسر جهان است. در این بیماري 

پروتئین بتا در هموگلوبین منجر به کم نقص در تولید 

به تزریق منظم  خونی تهدید کننده می شود و حیات فرد

حدود  ) 3و2شود.( می وابسته خون و مراقبت دائم پزشکی

میلیون نفر از جمعیت جهان حامل بتا تاالسمی  240

طبق آمار فدراسیون بین المللی تاالسمی  )1(باشند.  می

)TIF1 مار مبتال به تاالسمی ماژور هزار بی 200)  حدود

) و ساالنه 1(درمان در دنیا به ثبت رسیده است.  تحت

به این هزار بیمار مبتال به تاالسمی ماژور  60حدود 

) این بیماري شایع ترین 4( .جمعیت افزوده می شود

؛ به طوري که حدود سه در ایران است بیماري ژنتیکی

بوده و حدود میلیون نفر از جمعیت کشور ناقل تاالسمی 

مبتال به تاالسمی ماژور در ایران وجود دارد  بیمار 25000

 )5( نفر به آن افزوده می شود.  800که ساالنه حدود 

هاي قرمز  بیماران دچار تاالسمی ماژور قدرت تولید گلبول

هاي  دهند و در ضمن گلبول سالم و فعال را از دست می

) 6(. وندها نیز سریعا تخریب می ش به ظاهر سالم آن

تا  10در  بالینی تاالسمی از سنین پایین کودکی تظاهرات

هاي  چالش از وسیعی طیفو  )7(ماهگی بروز می کند.  12

 به منجر تواند و می گیرد می بر در را جدي روانی و بالینی

 .گردد بلوغ در تاخیر و رشد ماندگی عقب شکلی بدنی، بد

۱ Thalassaemia   international  federation 

اختالالت جسمانی ) به علت آمار باالي مبتالیان و تنوع 8(

مسیر درمان با آن روبرو می  که این بیماران در طول

، می توان تاالسمی ماژور را یکی از بزرگترین شوند

بیماري  )9(. اختالالت مزمن جسمی در ایران دانست

کننده  تاالسمی هم چون سایر بیماري هاي مزمن و ناتوان

 اکه به درمان همیشگی و مادام العمر احتیاج دارند، ب

و اقتصادي متعددي همراه می  مشکالت روانی، اجتماعی

که هر یک از آن ها به نحوي در رعایت اصول درمانی باشد 

پیگیري مرتب درمان ایجاد اختالل می نمایند. در رابطه  و

مشکالت روحی روانی، تحقیقات نشان داده است که  با

 از بیماران وجود دارد و این امر ٪47افسردگی در  نگرانی و

روانی -در امر خود مراقبتی و وضعیت روحی موجب اشکال

تواند  در این بیماران می افسردگی )10( ها شده است. نآ

، ي درمان طوالنی ، دورهبه علت طبیعت مزمن بیماري

احساس ، رگ زودرس، تغییر وضعیت ظاهري فردانتظار م

تگاه هاي اجتماعی مانند: خانواده، ، واکنش دسمحرومیت

چندین مطالعه که تاثیر  )11(ستان باشد. جامعه و دو

هاي منفی زندگی بر سالمت روان را مورد بررسی  رویداد

هاي  قرار داده اند بر این باورند که اثرات استرس و رویداد

. استمنفی زندگی بر افراد از فردي به فرد دیگر متفاوت 

که واکنش افراد در  معتقدند کهمتخصصین بهداشت روان 

وناگون ثیر عوامل گهاي استرس زا، تحت تأ دبرابر رویدا

. از بین عوامل فردي و اجتماعی و فردي قرار دارد

 فرد در برابر استرس کمک می کند؛ اجتماعی که به

حمایت اجتماعی و راهبرد هاي مقابله اي از نقش تعیین 
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کننده اي برخوردار بوده و به عنوان سپر بال در برابر 

 )12-14 ( افسردگی عمل می کنند.

اجتماعی سالمت که به  ي یکی از عوامل تعیین کننده

هاي اخیر  اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد و در سال

. توجه ویژه اي را جلب کرده است، حمایت اجتماعی است

هاي اجتماعی خدماتی هستند که به  حمایت )15(

نیازهاي روانی، اجتماعی و عملکردي رسیدگی میکنند. 

ترین افراد نیز حمایت هاي اجتماعی را حتی مستقل 

ند، اما حمایت اجتماعی معموالً در ارتباط با ندریافت می ک

برآوردن نیازهاي افرادي که مجبور هستند در گرفتن 

  )16( .کمک به دیگران وابسته شوند، مطرح می شود

حمایت اجتماعی عالوه بر تسهیل رفتارهاي ارتقاء سالمت، 

را کاهش و نیل به اهداف زاي زندگی  حوادث تنش

 می حمایت اجتماعی  )17(.کند شخصی را تشویق می

اریش نقش تعیین کننده تواند در سازگاري بیمار با بیم

که به عنوان یکی از روش هاي  چرا )18(داشته باشد. 

مقابله اي عاطفه نگر، داراي قدرت تأثیر بر کیفیت زندگی 

، پذیرش، است و به عنوان احساس ذهنی در مورد تعلق

ر شرایط مورد نیاز مورد عالقه بودن و دریافت کمک د

 )19(تعریف شده است. 

هاي مقابله اي  حمایت اجتماعی به عنوان قوي ترین نیرو

آسان افراد در زمان در  براي رویارویی موفقیت آمیز و

که تحمل  با شرایط تنش زا شناخته شده است گیري 

. به طورکلی ندت را براي بیماران تسهیل می کمشکال

سازگاري و مقابله با  بیماري هاي مزمن در افرادي که از 

تسهیل کننده مانند انعطاف پذیري،  بسیاري از عوامل

روحیه معنوي و حمایت  ،شهامت ،، امیدتوانایی حل مشکل

، به طور سریع اتفاق می نداجتماعی برخوردار هست

 )20.(افتد

و همکارانش در تایوان نشان داد  Yangیافته هاي مطالعه 

 که آگاهی در مورد تاالسمی و عوارض آن و داشتن حمایت

هاي اجتماعی به نحو مثبتی با خود مراقبتی درمورد 

 ترین و دوستان کم تاالسمی ارتباط دارد و خانواده مهم

نوجوانان تاالسمیک محسوب می منبع اجتماعی در  ترین

 ) 21(شود.

 که داد نشان آلمان شهر در kwanیافته هاي مطالعه 

 روانی وضعیت بر خانواده عملکرد و اجتماعی حمایت

 )17(.است تاالسمی موثر بیماران

به طور کلی بررسی ها نشان داده اند که افرادي که داراي 

 حمایت اجتماعی باال و کشمکش هاي  میان فردي کم

تري باشند، در رویارویی با فشارهاي زندگی بیشتر 

به طور مؤثري  مقابله می نمایند و ؛ می کنند ایستادگی

شفتگی هاي روانی را نشان تري از افسردگی یا آ نشانه کم

 )23(. می دهند

با توجه به شیوع باالي افسردگی در بیماران تاالسمی و لذا 

یت هاي اجتماعی در کنترل با توجه به نقش حما

، این مطالعه جهت  بررسی رابطه حمایت افسردگی

و افسردگی در بیماران مبتال به تاالسمی ماژور  اجتماعی

 صورت گرفت .  1393 سال استان بوشهر در

 

 روش مطالعه:
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توصیفی همبستگی از نوع مقطعی این پژوهش یک مطالعه 

نفر از بیماران مبتال به  180. این پژوهش که بر روي است

در  استان بوشهر  تاالسمی ماژور که به مراکز تاالسمی

 . نموده اند، به روش تمام شماري انجام شده مراجع

ن با توجه به شیوع افسردگی در بیمارا نمونه حجم

% 14به میزان  )24غفاري ساروي (تاالسمی در مطالعه ي 

با   β=20%% و 95و با در نظر گرفتن حدود اطمینان 

چنین با  ، همبیمار محاسبه گردید d=0.05 ، 184فرض 

وحداقل    β=20%% و 95فرض حدود اطمینان 

 =nبا استفاده از فرمول  .r=0 3همبستگی مورد انتظار

[zα+zβ/C]2+3  که با  نفر محاسبه شد 167حجم نمونه

% 10عه حجم نمونه با احتساب توجه به اهداف مطال

 .نفر محاسبه گردید  180، ریزش

معیارهاي ورود به مطالعه شامل:  بیماران تاالسمی ماژور با 

 سال سن  15حداقل 

: بیمارانی که اختالل معیار هاي خروج از مطالعه شامل

پزشکی شناخته شده داشته یا تحت درمان بوده و  روان

 مطالعه از داشتند  همکاري به تمایل عدم که بیمارانی

 .  شدند حذف

 تصویب از پس پژوهش، در اخالق اصول رعایت منظور به

 اخـالق ي کمیتـه در و پژوهـشی شـوراي در طرح

 جهـت بوشـهر پزشـکی علـوم دانـشگاه پژوهشی تمعاون

گیري و مراجعه به مراکز درمانی مربوطه ابتدا  نمونه

اطالعات کافی در مورد اهداف پژوهشی و اهمیت آن، 

حفظ بی نامی و داوطلبانه بودن مشارکت و محرمانه ماندن 

 .گردید می عنوان اطالعات کسب شده به شرکت کنندگان

و سپس  بیماران اخذ گردید از آگاهانه کتبی رضایت بعالوه

پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار بیماران واجد شرایط 

مه ها قرار داده شد، در افراد بی سواد یا کم سواد پرسشنا

تکمیل  پژوهشگر مصاحبه اي توسط و به صورت حضوري

 شد. 

 جمع در این پژوهش اطالعات مورد نیاز از طریق فرم

 تأهل، وضعیت جنس، سن،(کدموگرافی اطالعات آوري

) و دو  تحصیالت سطح و اقتصادي وضعیت سکونت، محل

 پرسشنامه جمع آوري شد که عبارتند از: 

مایت اجتماعی وکس و همکاران که حپرسشنامه ي )1

ساختار نظري آن مبتنی بر نظر کوب از حمایت اجتماعی 

برخورداري افراد از  سؤال دارد که 23این مقیاس  .است

توجه اعضاي خانواده، دوستان و سایر افراد را محبت و 

سؤال  8مورد سنجش قرار می دهد. خرده مقیاس خانواده 

 7) خرده مقیاس دوستان 22،18،13،11،9،7،4،2(

) دارد و بقیه سؤاالت هم 23،19،16،15،10،6،1سؤال(

 نمره در مقیاس لیکرتافراد است.  مربوط به حمایت سایر

براي بسیار مخالفم تا بسیار  5تا  1گذاري به ترتیب از 

) این  22،  21،  13، 10،  3 موافقم است که در سواالت (

و  23باشد. بنابراین حداقل نمره  می مقیاس برعکس

گردد که اگر نمره در بازه  می محاسبه 115حداکثر نمره 

 40باشد، حمایت اجتماعی ضعیف، اگر در بازه  40تا  23

تا  80سط و اگر در بازه باشد حمایت اجتماعی متو 80تا 

این آزمون  .باشد حمایت اجتماعی خوب خواهد بود 115

 100) روي 1371با تغییراتی توسط ابراهیمی قوام (

دانش آموز ایرانی اجرا شده و اعتبار و  200دانشجو و 
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http://njv.bpums.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=khezry@yahoo.com


 اکابریان و همکاران  5.../ارتباط حمایت اجتماعی و عالئم افسردگی در 

روایی آن بدست آمده است. ضریب پایایی در نمونه ي 

آموزي  % و در نمونه ي دانش90دانشجویی در کل مقیاس 

% و در اجراي مجدد در دانش آموزان پس از شش 70

 )24% به دست آمده است. (81هفته 

ابزاري کوتاه و آسان  BDI  افسردگی بک:  ي پرسشنامه)2

براي اندازه گیري افسردگی در پژوهش هاي بالینی است. 

 یک هر که است سنجی خود پرسش 21 حاوي ابزار این

 افسردگی شدت سطوح کننده توصیف جمله چهار شامل

به هر سؤال از صفر تا سه امتیاز اختصاص می  .باشد می

و عالئم   است 63 تا صفر بین آزمون کلی نمره ي یابد.

خفیف،  ناچیز، درجات به آزمون نمره اساس بر افسردگی

بدون  0-10شود. نمرات  می بندي تقسیم و شدید متوسط

 افسردگی 18-29خفیف،  افسردگی 11-17افسردگی، 

افسردگی شدید محسوب می شود.  30-63متوسط و 

) روایی این پرسشنامه قبالً از طریق ضریب همبستگی 25(

هر سوال با نمره کل و پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ از 

)، ساعتچی و عسکریان 1388طرف فتحی آشتیانی (

  . / برآورد شده است86) 1389(

جهت تجزیه تحلیل داده ها از آماره هاي توصیفی ( 

فراوانی و میانگین ( انحراف معیار) و آماره هاي تحلیل ( با 

از آزمون تی مستقل، کاي دو، توجه به نوع توزیع داده ها ) 

و با استفاده از نرم   پیرسون و معادالت همبستگی آنووا 

یه و مورد تجز 05/0در سطح معنی داري SPSSv.19 افزار 

 تحلیل قرارگرفت .

 :یافته ها

در گروه  سمی ماژوربیمار مبتال به تاال 180در این مطالعه 

و انحراف  45/23سال با میانگین  15-45سنی  

نفر)  102( 57شرکت کردند. از نظر جنسیت  59/5معیار

% بیماران بیکار و 1/46% غیر متاهل ،7/91بیماران زن و 

داشتند. سایر % بیماران تحصیالت زیر دیپلم 6/48

اطالعات جمعیت شناختی واحدهاي مورد پژوهش در 

 ) ارایه گردیده است.1جدول (
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 1393): مشخصات جمعیت شناختی  بیماران  بوشهر تاالسمی ماژور  بوشهر سال 1جدول(
 

 (درصد)فراوانی  تعداد حاالت متغیر

 جنس
 مرد
 زن

77 
102 

43 
57 

 وضعیت تاهل
 متأهل

 غیرمتأهل
15 
165 

3/8 
7/91 

 محل سکونت
 شهري

 روستایی
134 
44 

4/74 
4/24 

 
 سطح تحصیالت

 

 بی سواد و ابتدایی
 زیر دیپلم

 دیپلم
 دانشگاهی

17 
87 
46 
28 

5/9 
6/48 
6/25 
7/15 

 
 وضعیت اشتغال

 
 
 

 کارمند
 محصل
 کارگر
 کشاورز

 آزاد
 خانه دار
 بیکار

3 
34 
7 
2 
35 
16 
83 

7/1 
9/18 
9/3 
1/1 
4/19 
9/8 
1/46 

 وضعیت اقتصادي
 

 ضعیف
 متوسط
 خوب

 بسیار خوب

42 
96 
38 
2 

5/23 
6/53 
2/21 
1/1 

 
 ) ارائه گردیده است. 2در جدول ( توزیع فراوانی و درصدبود، 57/11 ±87/9افسردگی واحدهاي مورد پژوهش ي میانگین نمره 

 

 1393 در بیماران تاالسمی بوشهر سال   توزیع فراوانی (درصد) نمرات افسردگی به تفکیک سطوح ):2جدول(

 درصد فراوانی افسردگی

 4/55 98 بدون افسردگی

 3/24 43 خفیف

 7/14 26 متوسط

 6/5 10 شدید

 100 177 جمع کل

 
خانواده  ي حمایت اجتماعی در مؤلفه ي میانگین نمره

، مؤلفه 47/27±76/4افراد سایر ي مؤلفه 99/27 41/4±

میانگین نمره کلی حمایت و  63/25 ±69/4دوستان 

میانگین و انحراف بود.  10/81 ±91/11اجتماعی نیز 

معیار، حداقل و حداکثر نمرات حمایت اجتماعی در 

.) ارائه گردیده است3(بیماران تاالسمی در جدول 
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 1393): میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات حمایت اجتماعی در بیماران تاالسمی  بوشهر سال 3جدول(

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر 
 00/36* 00/16 41/4 99/27 خانواده

 00/35* 00/16 69/4 63/25 دوستان

 00/40* 00/14 76/4 47/27 سایر

 00/106** 00/41 91/11 10/81 حمایت اجتماعی

 115**حداکثر نمره مورد انتظار =    40*حداکثر نمره مورد انتظار =
 

کلی  ي ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره

 ي ) و مؤلفه=r -256/0و   =001/0pحمایت اجتماعی (

) و  - =019/0r و  =000/0p(خانواده با افسردگی

 ) =r  322/0و   =001/0pسایر با افسردگی( ي مؤلفه

ارتباط آماري معنی دار و معکوسی وجود دارد. لیکن بین 

این  مؤلفه دوستان  با افسردگی شرکت کنندگان در

مطالعه ارتباط آماري معنی داري وجود نداشت. نتایج 

 ) ارائه گردیده است .4جدول (در

اجتماعی در بیماران تاالسمی  حمایت کلی نمره و بین میانگین نمرات افسردگی و ابعاد حمایت اجتماعی  ي رابطه ):4جدول(
 1393بوشهر  سال 

 
 متغیر

 افسردگی
r P value 

 019/0 -177/0 خانواده 
 158/0 - 107/0 دوستان 

 00/0 -332/0 سایر
 001/0 -256/0 حمایت اجتماعی

 

 :بحث 

 حمایت کلی ي نمره بین داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 با خانواده حمایت ي مؤلفه و افسردگی و اجتماعی

 ارتباط افسردگی افراد با سایر حمایت ي مؤلفه و افسردگی

 بین لیکن. داشت وجود داري معنی و معکوس آماري

 دراین کنندگان شرکت افسردگی دوستان با ي مؤلفه

 این در .نداشت وجود داري معنی آماري ارتباط مطالعه

 درصد 24/ 3، افسردگی بدون بیماران درصد 4/55 مطالعه

 6/5 و متوسط افسردگی درصد 7/14 خفیف، افسردگی

 .داشتند شدید افسردگی هم درصد

 Aydinok بررسی  و همکاران  در تحقیقی که به منظور

کردند،  وضعیت روانی بیماران تاالسمی انجام دادند گزارش

درصد بیماران تاالسمی مشکالت روانی از جمله  24که 

افسردگی شدید، اختالالت اضطرابی و شب اداري را تجربه 

 با هدف پهلوانی و همکاراندر تحقیق که  )26(کنند.  می

-18پنداره و افسردگی در افراد تاالسمیک بررسی خود 
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شهر زاهدان انجام دادند، یافته ها نشان داد که در  ساله15

  )27( .نوجوانان درجاتی از افسردگی دیده شد درصد 77

یافته هاي پژوهش پورموحد و همکاران نیز نشان داد که 

بیشترین اختالالت روان پزشکی گزارش شده در این 

داشتن خانواده هاي آن ها شامل  بیماران و یا اعضاي

، تصاویر ذهنی بدشکلی از بدن، اضطراب، افسردگی

 اختالالت جسمانی و عدم کنترل مناسب خشم است و هم

هاي  چنین این بیماران مشکالت متعددي در فعالیت

یافته  )28( .اجتماعی  و وضعیت تحصیلی خود داشتند

اضطراب، نیز نشان داد که میانگین  هاي پژوهش قلی زاده

، پرخاشگري و کمرویی در بیماران تاالسمیک افسردگی

) بر اساس مطالعه اي که 29(. بیشتر از گروه سالم بود

پاکباز و همکاران دربیمارستان و مرکز تحقیقات اوکلند 

کالیفرنیا به منظور سنجش کیفیت زندگی بیماران 

تاالسمی ماژور و مینور انجام دادند به این نتیجه رسیدند 

بیشترین نقصان کیفیت زندگی در این بیماران در ابعاد  که

احساسات از قبیل افسردگی و نگرانی از وضعیت سالمتی 

کیفیت  2006در سال  Shaligram  )30( .می باشد

مبتال به تاالسمی را  زندگی و مشکالت روانی بیماران

% بیماران مشکالت  44در این مطالعه  بررسی کرد.

% 62 و  اران کیفیت زندگی پایین% بیم74سایکولوژي و 

مشکالت افسردگی و عاطفی داشتند.  بیماران علت پایین 

بودن کیفیت زندگی خودشان را اختالالت شدید در ابعاد 

طفی درد و ناراحتی و به دنبال آن افسردگی ، مشکالت عا

 )31. ( و مشکالت حرکتی ذکر کرده اند

ما ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین  ي در مطالعه

با افسردگی ارتباط آماري  اعیکلی حمایت اجتم ي نمره

وجود دارد. یعنی بیمارانی که حمایت  معنی دار و معکوسی

می   دریافت افراد سایر و خانواده سوي از باالتري اجتماعی

 هاي یافته با نتایج، این داشتند. تري کم افسردگی کردند،

)، Reid )32 یافته هاي از جمله پیشین، عاتمطال اکثر

Bai YL مبنی بر وجود ارتباط معکوس 33( و همکاران (

 .دارد بین افسردگی و حمایت اجتماعی همخوانی

فرضیه ي سپر و یا اثر تعدیل توان با  این رابطه را می

حمایت اجتماعی تبیین نمود. طبق این فرضیه  گیکنند

براي  طریق کمک به افرادحمایت اجتماعی دریافتی از 

 زدایی خود را ، اثرات استرسکنار آمدن موثرتر با استرس

 )34(به طور غیر مستقیم اعمال می کند. 

خانواده و  ي در حیطه  اجتماعی حمایت در این مطالعه

 افراد با افسردگی ارتباط آماري معنی دار و سایر ي حیطه

فسردگی لیکن بین حیطه دوستان با ا .داد نشان معکوسی

این مطالعه ارتباط آماري معنی داري  شرکت کنندگان در

 .نداشتوجود 

kwan اجتماعی حمایت تاثیر بررسی به خود تحقیق طی 

 در تاالسمی بیماران روانی وضعیت بر خانواده عملکرد و

 و اجتماعی حمایت که داد نشان و پرداخت آلمان شهر

 او. است موثر بیماران روانی وضعیت بر خانواده عملکرد

 اجتماعی نهاد ترین مهم توان می را خانواده است معتقد

 حمایت و عملکرد. دانست شخصیت و رفتار روي اثرگذار

 اختالالت بروز در فراوانی اثرات تواند می خانواده اجتماعی
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که با مطالعه  )17( باشد داشته روانی سالمت یا افراد روانی

 )22. (حاضر همسو است

Yang  در مطالعه اي در تایوان نتیجه و همکارانش

گرفتند که آگاهی در مورد تاالسمی و عوارض آن و داشتن 

حمایت هاي اجتماعی به نحو مثبتی با خود مراقبتی در 

ترین و دوستان  مورد تاالسمی ارتباط دارد و خانواده مهم

ترین منبع اجتماعی در نوجوانان تاالسمیک محسوب  کم

ان طی تحقیق خود به غفاري و همکار) 21( .می شود

بین حمایت اجتماعی و افسردگی در  ي بررسی رابطه

 ي رابطهپرداختند که نتایج نشان داد  بیماران دیابتیک

بین میزان حمایت اجتماعی و افسردگی هم در بیماران 

دیابتی مرد و هم در بیماران دیابتی زن معنادار و معکوس 

چنین  چنین از نتایج این مطالعه می توان بود. هم

استنباط کرد که میزان افسردگی در بیماران دیابتی با 

حمایت اجتماعی نسبت معکوس دارد. و تفاوتی از نظر 

 )35(.جنسیت نیز در این رابطه یافت نشد

ي عابدیان  و  این در حالی است که  نتایج مطالعه

ت عنوان بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با همکاران تح

 به پره اکالمپسی در مبتالدر زنان افسردگی بعد از زایمان 

مشهد نشان داد بین حمایت اجتماعی و افسردگی بعد از 

زایمان همبستگی مثبت وجود داشت. با افزایش میزان 

نمره حمایت اجتماعی بعد از زایمان میزان افسردگی 

 )36(. افزایش می یافت

 دیگري بیـان مـی کنـد برخـی ي  چنین مطالعهم ه

حمایت از سوي دیگران دچار  ي ـام ارائـهدر هنگ بیماران

تنش می شوند. ایـن افـراد اظهـار می کنند که حمایت 

نواده بیش از حد، میزان وابسـتگی آن هـا را بـه اعضاء خا

چنـین برخـی از بیماران  . همو اطرافیان افزایش می دهـد

ابراز می کنند که از حمایت اعضاء خانواده به دلیل عـدم 

العات کافی در مورد بیماري راضی نیستند و در دانش و اط

واقع آن ها می ترسند که حمایت اعضاء خـانواده بـه 

به بـروز خطراتـی دلیـل نداشـتن اطالعات صحیح منجر 

و  Goldbeck) پژوهشی که 37(در آن هـا شـود. 

بر روي بیماران تاالسمی انجام  2000همکارانش در سال 

ین بیماران به علت درمان هاي دادند نشان داد که اکثر ا

مکرر به اختالالت روحی دچار می شوند و این به علت 

سازگاري ضعیف با بیماري و درمان آن می باشد که نیاز به 

 )38( .ي را در این بیماران نشان می دهدبیشتر حمایت

هاي فراوانی مواجه هستند که در  این بیماران با چالش

انواده هاي آنان در فراهم ها، نقش خ برخورد با این چالش

هاي اجتماعی بسیار با اهمیت است.  نمودن انواع حمایت

تفاوت موجود در نتایج مطالعات فوق هر چند می  )37(

تواند ناشی از تفاوت در طراحی تحقیق و  ابزارهاي جمع 

آوري داده ها باشد، اما باید توجه داشت که در این 

، نظر نوع بیماريهاي پژوهش نیز از مطالعات، نمونه 

فرهنگ، سن و...  همگن نبوده اند و احتماال این عوامل 

نقش مهمی در نتایج متفاوت و بعضاً متناقض مطالعات 

 فوق داشته اند.

 :نتیجه گیري نهایی

که نشان دهنده ي  با توجه بـه نتـایج پـژوهش حاضـر

تأثیر مثبت حمایت اجتماعی در جهت کاهش میزان 

جا که این  از آن ن با تاالسمی ماژور وافسردگی در بیمارا
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هاي فراوانی مواجه هستند که در برخورد  بیماران با چالش

ها، نقش خانواده هاي آنان در فراهم نمودن  با این چالش

هاي اجتماعی بسیار با اهمیت است، لذا  نیاز  انواع حمایت

د از شبکه هاي حمایت اجتماعی به برخورداري بیشتر افرا

درمان هاي رایج تاالسمی را ضروري می  ه بر، عالوقوي

، جه به سیر مزمن بیماري تاالسمیچنین با تو نماید. هم

شناختی بیماران از قبیل افسردگی و...  درمان مسائل روان

امري الزم و غیر قابل اجتناب بوده و باید به آن توجه 

 جدي شود. 

 :تشکر و قدر دانی

 کارشناسی ارشد با عنواناین مقاله بخشی از پایان نامه 

، راهبردهاي بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی " 

اي و عالئم افسردگی در بیماران مبتال به تاالسمی  مقابله

می باشد که با حمایت  "1393ماژور در  بوشهر در سال 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

نت پژوهشی ه از حوزه معاواجرا شده است. بدین وسیل

و  رم دانشکده پرستاري مامایی بوشهر، ریاست محتدانشگاه

مرکز توسعه پژوهش هاي بالینی بیمارستان خلیج فارس و 

، تاالسمی بوشهر، برازجانهمچنین کادر درمان مراکز 

بیمارانی که جهت اجراي این پژوهش  ي کنگان وکلیه

س جانب داشتند، کمال تشکر و سپا همکاري الزم را با این

 را دارم.
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Abstract 

Introduction: Thalassemia major (TM) is among the most common genetic diseases in Iran 

and around the world. Like any other chronic disease, TM exerts negative physical and 

psychological effects. Depression is one of the most important psychological effects of TM 

which affects a large percentage of the patients. 

pression and social support in patients To determine the association between de :Objective
with TM. 

sectional study recruited 180 patients with TM from thalassemia centers -This cross :Method
in Bushehr, Iran during 2014. The patients were selected using census sampling. The Beck 
Depression Inventory and the Social Support Appraisals Scale were administered for data 
collection. Data were analyzed using descriptive statistics, independent t, chi square, and 
Tukey’s post hoc tests, analysis of variance (ANOVA), and Pearson's correlation analysis. All 
analyses were performed in SPSS 19.0  at a significance level of 0.05. 

The patients’ mean depression score was 11.57 ± 9.87. According to the obtained  :Results
Pearson’s correlation coefficients, depression had significant inverse relationships with the 
total scores of social support and the scores of family support and support from other 
significant individuals. However, the relationship between friend support and depression was 
not statistically significant. 

The present study highlighted the role of social support in reducing the rates of  :Conclusion
depression among patients with TM. Therefore, individuals with TM need to receive not only 
routine medical care, but also support from strong social networks. 

Social support, depression, thalassemia :Key words 
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