مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودکان سالم و مادران دارای کودکان مبتال به
بیماریهای مزمن
نصرت عوض نژاد ،1مریم روانیپور ،*2مسعود بحرینی ،3نیلوفر

پذیرش مقاله59/6/20 :

چکیده
مقدمه :مشکالت ناشی از وجود کودک با بیماری مزمن در خانواده کیفیت زندگی افراد به ویژه مادر را به مخاطره میانددازد ارققداح د
انسجام و قوانمندی مادران جهت سازگاری و مدیریت مشکالت کودکان و خانواده ضروری به نظر میرسد
روش بررسی :این مطالعه به صورت قوصیفی  -قحلیلی از نوع مقطعی بر روی  000مادر در دو گروه  190نفری مدادران دارای کودکدان
سالم و مادران دارای کودک بیمار انجام گردید نمونهگیری مادران دارای کودکان بیمار به صورت در دسترس و مادران دارای کودکان سدالم
انسجام آنتونوفسکی صورت گرفت از روشهای آمار
به صورت قصادفی ساده بود جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه روا و پایای
قوصیفی برای محاسبه فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و از آزمونهای قحلیلی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و من ویتندی اسدتفاده شدد
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11قحلیل شدند
انسجام و همچنین نمدره د انسدجام در یطده
یافتهها :بین گروه مادران با کودک سالم و بیمار قفاوت معناداری از نظر نمره کل
های درک ،مدیریت و معناپذیری وجود داشت به طوری که مادران گروه سالم در قمامی موارد ،امتیاز باالقری داشتند ()P=0/0001
انسجام مادران باشدد ،اردر بیشدتری در
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد برنامه جامع قوانمندسازی که در برگیرنده فرآیند ارققاح
کاهش مشکالت سازگاری ،مدیریتی و مراقبتی مادران دارای کودکان با بیماری مزمن و در مجموع ارققاح سالمت افراد خانواده دارد

واژگان کلیدی:

انسجام ،مادر ،بیماری مزمن ،کودکان سالم ،کودکان بیمار ،پرسشنامه آنتونوفسکی

ارجاع :عوض نژاد نصرت ،روانی پور مریم ،بحرینی مسعود ،معتمد نیلوفر .مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودکان سالم و مادران دارای کودکان مبتال به بیماریهای
مزمن .مجله پژوهشهای سالمت محور 3131؛ .381-331 :)2(2

 .3کارشناس ارشد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،ایران
 .1دانشیار ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران.
* نویسنده مسئول :بوشهر ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن70138013100 :
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دریافت مقاله59/6/1 :



دریافت مقاله اصالح شده59/6/10 :



معتمد4

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوضنژاد و همکاران

امروزه بیماریهای مزمن پس از تروما و بستری شدن

از راههای مقابله با استرس ناشی از بیماریهای

های دوره نوزادی شایعترین علت بستری شدن

مزمن ،ارتقاء حس انسجام است .حس انسجام عبارت

کودکان در بیمارستان است ( .)1بیماری مزمن با

است از یک جهتگیری شخصی به زندگی و توانایی

شرایط مرتبط با آسیبهای غیرقابل برگشت همراه

اداره کردن تنش را ارزیابی میکند .این کار از طریق

است و یک مشکل بزرگ سالمت عمومی در سرتاسر

سه مفهوم اساسی قابل درك بودن ،قابل مدیریت

جهان میباشد که شدیداً کیفیت زندگی را تحت تأثیر

بودن و معنیدار بودن وقایع از نظر فرد که جنبه

قرار میدهد ( .)2بیماری مزمن همراه با عالئم یا

اجتماعیـ روانی دارند ،ممکن میشود .حس انسجام

ناتوانیهاییاست که مستلزم درمان طوالنی مدت

اولین بار توسط  Antonovskyدر سال  1887مطرح

هستند ( .)3بیمار ناچار است برای یک دوره طوالنی

شد و اعالم نمود توانایی مقابله با استرسهای بزرگ

و یا تا پایان عمر این بیماری را تحمل کند و با

زندگی ناشی از سطح انسجام باالی افراد است (.)8

عوارض ناشی از آن کنار بیاید و خود را با شرایط

در واقع  Antonovskyدر پاسخ به توجهات یک

دشوار و ناگوار آنها سازگار کند ( .)2در کودك مبتال

بعدی به بیماری و ناخوشی در تحقیقات حوزه

به بیماری مزمن ،والدین به عنوان مراقبت کننده اولیه

سالمت ،تئوری سالمتیزای خود را ارائه داده است.

مطرح میباشند و در نتیجه برای تطابق با مشکالت و

این تئوری ،درك کلی از چگونگی مبارزه با

وظایف متعدد و پیچیده ناشی از بیماری کودك دچار

استرسورها ،سازگاری موفق و سالمتی را ارائه

چالشهای زیادی میشوند ( .)4در بسیاری از جوامع،

میدهد .او بر این باور خود تأکید دارد که از طریق

از جمله جامعه ما ،مادران معموالً در رسیدگی به

حس انسجام میتوان توجیه کرد که چرا فردی

فرزندان و از جمله مراقبت از فرزندان بیمار خود

میتواند با میزان باالیی از تنش مقابله نموده و سالم

نقش فعالتری بر عهده دارند ( .)5و طبق برخی

بماند ( .)11همچنین  Antonovskyمؤلفه مدیریت

مطالعات در این زمینه ،نسبت به پدران متحمل فشار

(جزء رفتاری) حس انسجام را به صورت گستره

روانی باالتری میشوند ( .)6در این شرایط ،در برابر

ادراك فرد از منابعی که در اختیار دارد ،توصیف

ابتالء به بیماریها آسیبپذیرتر میباشند .از سوی

میکند ونیز معناپذیری (جزء عاطفی) حس انسجام،

دیگر ،ابتالء مادر به بیماری ،میتواند با کاهش حس

فرد را به سوی ارتقاء فهم از دنیای شخصی و منابع

مسئولیتپذیری وی نسبت به مراقبت و آموزش و

تحت اختیارش سوق میدهد ( .)11حس انسجام باال

تغذیه فرزندان خود همراه شود ( .)7نتایج تحقیقات

با استرس پایین و کیفیت زندگی باال مرتبط است

نشان داده است که کودکان مادران بیمار نسبت به

( .)12پژوهشهای متعددی حس انسجام را در

کودکان مادران سالم بیشتر در بیمارستان بستری

گروههای سنی متفاوت تحت بررسی قرار دادهاند و

میشوند و میزان مرگ و میر باالتری دارند ( .)8در

نشان دادهاند که حس انسجام ارتقاء یافته و باالتر،

این صورت الزم است تا مادران برای مقابله با

موفقیت شغلی و تحصیلی بیشتر ،روابط اجتماعی

استرس ،کنترل بهتر بیماری کودکان خود و

خوشایند و مدیریت بهتر و مؤثرتر استرس را به دنبال
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مقدمه

برخورداری از سبک زندگی بهتر توانمند شود .یکی

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوض نژاد و همکاران

کلی والدین دارای کودك مبتال به سرطان کاهش یافته

کودکان بیمار و بهبود رشد و تکامل کودك و پویایی

بود .نمره کلی حس انسجام مادران به طور معنیداری

خانوادههای آنان میشود ( .)18از آنجایی که همواره

کمتر از پدران بود و مشخص شد که مادران در طول

سالمت روانی مادران عاملی تأثیرگذار بر روی

بیماری و درمان فرزندانشان نیاز به حمایتهای

سالمت کودك بوده است ،به همین دلیل نیاز است تا

بیشتر و متفاوتتری نسبت به پدران دارند (.)14

صدمات روانی در میان مادران دارای کودکان با

 Arévaloو همکاران در یافتههای خود بیان میکنند

بیماری مزمن مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین بررسی

که ارتباط منفی و معنیداری بین استرس درك شده،

حس انسجام مادران میتواند اطالعاتی مفید و

حس انسجام و پاسخهای سازگاری وجود داشت و

ضروری در اختیار تیم درمانی قرار دهد و در نتیجه

زنان با حس انسجام پایین ،بیشتر در معرض اعتیاد

مراقبتهای روانی مؤثری را در صورت لزوم برای

نسبت به زنانی که حس انسجام باالتری داشتند،

مادران این خانوادهها فراهم آورد .بنابراین مطالعه

بودند ( .)15همچنین  Hardyگزارش کرد که حس

حاضر با هدف مقایسه رابطه بین حس انسجام در

انسجام پایین والدین کودکان مبتال به معلولیت ذهنی

مادران دارای کودکان سالم و مادران دارای کودکان

آنها را در معرض خطر بیشتری از نظر ایجاد

مبتال به بیماری مزمن انجام گرفت.

افسردگی قرار میدهد ،بنابراین روانشناختی والدین
کودکان مبتال به معلولیت ارزشمند است ( .)16وجود
بیماریهای مزمن در کودکان مانند سرطان ،خانواده
ها به خصوص مادران را با مشکالت زیادی روبهرو
میکند و از آنجایی که مادران بیشترین سهم را در
مراقبت از کودکان دارند بیشترین آسیب را خواهند
دید و در مجموع کیفیت زندگی مادران کاهش
خواهد یافت ( .)17از آنجایی که یکی از وظایف
پرستاران حمایت والدین برای افزایش دانش مورد
نیاز و ایجاد تطابق بهتر با بیماری کودك است که در
مفهوم مراقبت خانواده محور نیز به آن تأکید زیادی
شده است لذا حمایت بیشتر از مادران دارای کودکان
با بیماری مزمن میتواند به آرامش و سالمت روان و
افزایش حس انسجام این دسته از مادران کمک کند
( .)18با توجه به این که در حال حاضر اولویت
زیادی در جهت آموزش خانوادهها برای قبول
مسئولیت های مراقبتی وجود دارد و این امر موجب
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روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه توصیفی  -تحلیلی بود که بـه
شیوه مقطعی در بازده زمانی  4ماهه از ابتـدای بهمـن
ماه  1384تا پایان اردیبهشـت مـاه  1385انجـام شـد.
جامعه پژوهش ،مـادران دارای کـودك سـالم در سـن
مدرسه (پایه ابتدایی) و مادران دارای کودك با بیماری
مزمن در شهر کرمان بودند.
حجم نمونـه بـا اسـتفاده از نـرمافـزار GPower 3.1

برآورد شد.
با در نظـر گـرفتن سـطح اطمینـان  85درصـد ،تـوان
آزمون  81درصد و تفاوت  15درصدی حس انسـجام
قابل قبول بین دو گروه ،حجـم نمونـه در هـر گـروه
 151نفر بود که در مجموع  311نفر برآورد شد.
مح ـیط پــژوهش شــامل مطــبهــای پزشــکان فــوق
تخصــص کودکــان ،بخــشهــای بســتری کودکــان
بیمارســتان افضــلیپــور و بیمارســتان پیـامبر اعظــم و
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دارد ( .)13در مطالعه  Berghو  Björkحس انسجام

کاهش هزینههای بستری ،افزایش کیفیت زندگی

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

دبستانهای ناحیه یک و ناحیه دو شهر کرمان بود.

نصرت عوضنژاد و همکاران

هر سؤال روی یک مقیاس لیکرت هفـت گزینـهای از

بیمار شامل این موارد بودند کـودك در سـن دبسـتان،

(همیشه این احساس را داشتهام) تنظیم شده است .در

سابقه ابتالء به بیماری مزمن (آسـم ،دیابـت ،سـرطان،

نهایت مجموع نمرات انتخاب شده برای هر گزینه ،به

تاالسمی ،بیماریهای کلیوی) و گذشت حـداقل یـک

عنوان نمره فرد در آزمون تلقی شد .در این پرسشنامه

سال از تشخیص قطعی بیماری مزمن توسـط پزشـک

حداقل و حداکثر نمره قابـل اخـذ بـرای هـر شـرکت

متخصص ،همچنین مادر تمایل به شـرکت در مطالعـه

کننـــده بـــین  28تـــا  213اســـت .گویـــههـــای

و دارای دین اسالم و فارسی زبان باشد.

 1،3،5،11،12،15،17،18،21،24،26حیطـــــه درك را

معیارهـای ورود بــه مطالعــه مــادران دارای کودکــان

شامل میشـوند .گویـههـای ،23 ،13،18،21 ،8 ،6 ،2

سالم شامل این موارد بودند :کودك در سـن دبسـتان،

 25،27،28حیطه مـدیریت و گویـههـای ،8،11 ،7 ،4

کودك سالم بوده و سابقه بیماری نداشته باشـد .مـادر

 14،16،22،28حیطه معناپذیری را شامل مـیشـوند و

سالم و تمایل به شرکت در مطالعه ،دارای دین اسـالم

گویـــههـــای معکـــوس هـــم عبـــارت بودنـــد از:

و فارسی زبان باشد.

 1،4،5،6،7،11،13،14،21،23،25،27کــه در مــورد 12

معیارهای خروج از مطالعه شامل این مـوارد بودنـد:

سؤال معکوس نمرهگذاری به صورت معکوس اسـت.

ابتالء مادر به بیماری روحی روانی شناخته شده (نظیر

بدین صورت که نمره  7به 1و نمره  6به  2و نمـره 5

افسردگی و اسکیزوفرنی) ،ابتالء مادر به بیمـاریهـای

به  3و الی آخر محاسبه شـد .بـه طـوری کـه نمـرات

مزمن قلبی ،کلیوی و دیابت .مـادران از گـروه اقلیـت

باالتر نشان دهنده حس انسجام بهتر در فرد میباشـد.

های مذهبی و مادران مهاجری که در ایران زندگی می

در این مطالعه برای سهولت تفسیر نمرات کـل حـس

کنند .زنان مطلقه و زنانی کـه همسرشـان فـوت شـده

انسجام ،نمرات کمتر از  68بـه عنـوان حـس انسـجام

اند .تمامی این معیارها به صورت خودگزارشی توسط

ضعیف ،بین  68 - 136به عنوان حس انسجام متوسط

مادران اعالم شد.

و باالتر از  136به عنوان حس انسجام باال و قـوی در

در این پژوهش به منظـور جمـعآوری اطالعـات از

نظر گرفته شد .پرسشـنامه مـورد اسـتفاده در بررسـی

پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش استفاده شـد .بخـش

روایی و پایایی پرسشنامه حـس انسـجام در ایـران در

اول پرسشــنامه ،اطالعــات دمــوگرافیکی شــامل ســن

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط علیپـور و

کودك ،سن مادر ،جنسـیت ،تحصـیالت مـادر ،شـغل

شریفی بر روی  411دانشـجو (211دانشـجوی دختـر

مادر ،شغل پدر ،رتبه کودك سالم ،رتبه کودك بیمـار،

و 211دانشجوی پسر) انجام شد که از پایـایی بـاالیی

تعداد کل فرزندان ،تعداد فرزنـدان مبـتال بـه بیمـاری

برخوردار بود .ضریب آلفای کرونباخ کل  1/8681بود

مزمن ،نوع بیماری ،مدت زمان ابتالء به بیمـاری بـود

که قابل قبول میباشد ( .)21به منظور اجـرای مطالعـه

که توسط مادران تکمیل گردیـد .بـرای تعیـین حـس

برای انجام پژوهش ،معرفینامه از معاونـت پژوهشـی

انســجام از پرسشــنامه حــس انســجام Antonovsky

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت ارائه بـه مـدیریت

استفاده شد .این پرسشنامه حاوی  28سؤال اسـت کـه

بیمارستانها ،مطبهای متخصصان و اداره آمـوزش و
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معیارهای ورود بـه مطالعـه ،مـادران دارای کودکـان

نمره ( 1هرگز این احسـاس را نداشـتهام) تـا نمـره 7

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوض نژاد و همکاران

مادران کودکان سالم از مدارس شهر کرمان به صورت

توســط پژوهشــگر ثبــت شــد .بــرای تکمی ـل هــر دو

تصادفی انجام شد .بدین صورت که ابتدا از دو ناحیـه

پرسشنامه توسط هر مادر به طـور متوسـط  45دقیقـه

آموزش و پرورش شهر کرمان به تصادف دو مدرسـه

وقت صرف شد .پرسشنامهها در مدارس در سالنهای

از ناحیه  1و  2مدرسه از ناحیه  2انتخاب شدند ،یـک

اجتماعات و نمازخانههـا ،پـس از همـاهنگی مسـئول

مدرسه غیر انتفـاعی و یـک مدرسـه دولتـی بـه طـور

مدارس با مـادرانی کـه شـرایط و تمایـل شـرکت در

تصادفی از هر ناحیه انتخاب شدند .پس از مراجعه بـه

مطالعه را داشتند و همچنین در مطبهای پزشکان در

دبستان ،تعداد دانـشآمـوزان مـورد نیـاز بـه صـورت

سالن انتظار پس از هماهنگی با پزشـک متخصـص و

تصادفی ساده انتخاب شدند .از هر ناحیه  75نفـر (37

در بیمارستانها بـر بـالین کودکانشـان پـس از کسـب

نفر از یک مرکـز و  38نفـر از مرکـز دیگـر) انتخـاب

اجازه از ریاست بیمارستان و سرپرستاران بخشها در

شدند که  31نفر از مدارس غیر انتفـاعی و  45نفـر از

ساعات استراحت کودك تکمیل شدند .پرسشـنامههـا

مــدارس دولتـی بودنــد .ســالمت کودکــان بــر مبنــای

بعد از تکمیل ،به پژوهشگر عودت داده شد .دادهها با

بررسی شناسنامه سالمت دانشآموز بود که در مدرسه

استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحـراف

موجود بود و در آن ابتالی وی به بیماری خاص ذکـر

معیار ،فراوانی) و آزمونهـای تحلیلـی نظیـر مجـذور

شده بود مورد توجه قرار گرفت .بر حسـب ایـن کـه

کای (جهت مقایسه متغیرهای کیفـی بـین دو گـروه)،

نمونههای گروه سالم از چـه پایـهای بودنـد ،کودکـان

تی مستقل (جهـت مقایسـه متغیرهـای کمـی بـین دو

بیمار نیز از همان پایهها انتخاب شدند به طـوری کـه

گروه) ،ضریب همبسـتگی پیرسـون (جهـت بررسـی

تعداد دانشآموزان در هر پایـه بـین دو گـروه تقریبـاً

ارتباط نمره حس انسـجام و سـالمت معنـوی در هـر

یکسان بودند .در نهایت کودکان بیمـار بـا اسـتفاده از

گــروه) و رگرسـیون خطـی (جهــت بررسـی قــدرت

روش نمونهگیری در دسترس و آسان انتخاب شـدند.

پیشگوییکنندگی نمره حس انسجام) تحلیل شدند .در

تنها متغیری که بین دو گروه همسانسـازی شـد پایـه

تمامی تجزیه و تحلیلهـا سـطح معنـیداری  1/15در

ابتدایی و میانگین سـنی کودکـان  7تـا  12سـال بـود.

نظر گرفته شد .در مواردی که دادهها از توزیـع نرمـال

سالمت کودکان بر مبنای بررسـی شناسـنامه سـالمت

پیروی نمیکردند ،از آزمونهای مناسب غیرپـارامتری

دانشآموز که در مدرسه موجود بود بررسی شد و در

(من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد.

آن ابتالی وی به بیماری خاص ذکر شـده بـود مـورد

تجزیه و تحلیل آماری به کمک نرمافزار  SPSSنسخه

توجه قرار گرفت .سپس در مـورد هـدف پـژوهش و

 18انجام شد.

لــزوم پاســخدهـی دقیـق بــه سـؤاالت پرسشــنامههــا،
توضیحات الزم به مادران داده شـد و رضـایت آنهـا
اخذ شد .پرسشنامهها در حضور پژوهشـگر و توسـط
نمونه (شخص مادر) تکمیـل شـدند .در مـواردی کـه
مادر به علت بیسوادی قادر به تکمیل پرسشنامه نبود،
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سن مادران شرکت کننده در مطالعه بین  25-51سـال
بــود %61/6 .مــادران دارای کودکــان ســالم و %71/4
مادران دارای کودکان بیمار دارای تحصیالت دیـپلم و
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پرورش استان کرمان صـادر شـد .ابتـدا نمونـهگیـری

به صورت شفاهی به سؤاالت پاسـخ داده و پاسـخهـا

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوضنژاد و همکاران

زیر دیپلم بودند %28 .مادران در گروه کودکان سالم و

بودند .جنسیت  %52/7کودکان درگروه سـالم پسـر و

 %22/7در گــروه مــادران دارای کــودك بیمــار شــاغل

 %47/3دختر بود (جدول .)1

بودند %84/7 .پدران دارای دارای کودکان سالم شاغل
سالم

بیمار

کودکان مورد بررسی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

پسر

(03)12/0

(83)14

دختر

(03)40/1

(13)41

خانهدار

(378)02

(331)00/1

شاغل

(42)28

(14)22/0

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت کودک

شغل مادر

تحصیالت مادر

بیسواد

(7)7

(3)1

ابتدایی ،سیکل

(7)7

(32)8/3

(27)31/1

(21)31/4

دیپلم

(03)40/4

(13)43

دانشگاهی

(13)13/1

(44)23/1

زیر دیپلم

شغل پدر

کارمند و سایر
آزاد
کارگر ،کشاورز و بیکار

(17)47

(12)14/0

(82)14/0

(14)42/0

(8)1/1

(14)22/0

 21/3درصد کودکان دارای بیماری تاالسمی بودند که

سطح تحصیالت مادر ،شغل پـدر ،درآمـد پـدر ،سـن

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند و کمترین

فرزند و سن مادر تفاوت معنیداری داشتند به طـوری

بیماری ،بیماریهای قلبی بـا  1/3درصـد بـود .سـایر

که سن مادران دارای کودکان سالم به طور معنـیداری

بیماریها به ترتیب فراوانی عبـارت بودنـد از :دیابـت

پایینتـر از گـروه مـادران دارای کودکـان بیمـار بـود

 18درصد ،آسـم و آلـر ی 16درصـد ،سـرطان 14/7

( .)P=1/114سن کودکان در گروه کودکان بیمـار بـه

درصد ،تشنج  14درصد ،سندروم نفروتیک  11درصد

طور معنـیداری بـاالتر از گـروه کودکـان سـالم بـود

و بیماری خونی 4/7درصد.

( .)P=1/117درآمد پدران نیز در گروه کودکان سـالم

نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد دو گــروه از نظــر

به طور معنـیداری بیشـتر از کودکـان دارای بیمـاری

خصوصیات دموگرافیک نظیر جنسـیت فرزنـد ،شـغل

مزمن بود (( )P=1/134جدول .)2

مادر ،رتبـه تولـد فرزنـد (بیمار/سـالم) و تعـداد کلـی
فرزندان تفاوت آماری معنیداری نداشتند اما از لحاظ
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جدول  :1مقایسه متغیرهای دموگرافیک بین دو گروه مادران دارای کودک سالم و مادران دارای کودک با بیماری مزمن در شهر کرمان

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوض نژاد و همکاران

جدول  :2مقایسه ویژگیهای دموگرافیک بین دوگروه مادران دارای کودکان سالم و مادران دارای کودکان با بیماری مزمن در شهر کرمان
کودکان مورد بررسی

P-Value

انحراف معیار ±میانگین

11/33± 4/11

10/00± 1/28

7/734

سن فرزند(سال)

3/81± 3/13

37/12± 2/10

7/770

درآمد پدر(میلیون تومان)

3/103± 7/11

3/22± 7/1

7/714

تعداد فرزندان

2/47±7/83

2/43± 3/71

7/13

رتبه تولد

3/18±7/08

3/03±3/73

*

ویژگیهای دموگرافیک

سن مادر(سال)

7/11

* به علت نرمال نبودن متغیرها به جای آزمون  t- testاز آزمون من ویتنی استفاده شد.

بین گروه مـادران بـا کودکـان سـالم و مـادران دارای

میانگین نمـره  47/86و مـادران دارای کودکـان بیمـار

کودکان با بیماری مزمن تفاوت معناداری از نظر نمـره

میانگین نمره  38/35به دست آوردنـد و همچنـین در

کل حس انسجام مشـاهده شـد ( .)P=1/111تفـاوت

حیطــه معناپــذیری می ـانگین نمــرات در گــروه ســالم

معناداری از نظر نمـره حـس انسـجام در حیطـههـای

 41/37و در گروه بیمار  31/62بود که تفـاوت معنـی

درك دیده شد به گونهای کـه مـادران دارای کودکـان

داری وجود داشت ( )P=1/1111به طوری که مادران

سالم میـانگین نمـره  43/88و مـادران دارای کودکـان

دارای کودکان سالم در تمـامی مـوارد امتیـاز بـاالتری

بیمار میانگین نمره  34/87بودند .نتایج نشـان داد کـه

داشتند (جدول .)3

در حیطــه مــدیریت ،مــادران دارای کودکــان ســالم

جدول  :3مقایسه نمره حس انسجام در مادران دارای کودکان سالم و مادران دارای کودکان بیمار در شهر کرمان
کودکان مورد بررسی

P-value

سالم

بیمار

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

درک

41/33± 32/21

14/80± 37/33

7/7773

مدیریت

40/81± 3/21

13/11± 8/31

7/7773

معناپذیری

43/10± 3/71

17/12± 3/11

7/7773

کل

311/21± 21/88

374/84± 21/10

7/7773

ابعاد حس انسجام مادران

با استفاده از آزمون نرمال بودن ،توزیع متغیرهای نمره

گروه مادران دارای کودکان سالم و بیمار میباشـد کـه

حس انسجام در حیطههای درك ،مدیریت ،معناپذیری

از نظر متغیرهای تحصیالت مادر ،شـغل پـدر ،درآمـد

و کل نمره حـس انسـجام بـه تفکیـک مـادران دارای

پدر ،سن مادر و سن کودك کنترل شدند .سن کـودك

کودکان سالم و بیمار ،مشخص شد که توزیع نمـرات

با تعدیل اثر این متغیرها جهت مقایسه حـس انسـجام

در هر دو گروه نرمال بود (.)P=1/15

بین دو گروه آنالیز چند متغیره شـد .همـان طـور کـه

همچنین مقادیر تعـدیل شـده میـانگین نمـره حـس

مالحظه میشود فاصله نمـره حـس انسـجام بـین دو

انسجام در زیر گروههـای اسـمی (تحصـیالت مـادر،

گروه پس از کنترل متغیرهای پیشگفت کاهش یافت.

شـغل پـدر) در گــروه مـادران دارای کـودك ســالم و

بین گروه مادران دارای کودکان سالم و دارای کودکان

مادران کودك بیمـار محاسـبه شـد .جـدول  4بیـانگر

بیمار از نظر نمره کل حس انسـجام و همچنـین نمـره

میانگین نمره خـام و تعـدیل شـده حـس انسـجام در

حــس انســجام در حیطــههــای درك ،مــدیریت و
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سالم

بیمار
انحراف معیار ±میانگین

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوضنژاد و همکاران

طوری که مادران دارای کودکان سالم در تمامی موارد

بود .آزمون تی مستقل نشـان داد از نظـر نمـره حـس

امتیاز باالتری داشتند ( .)P=1/1111نتایج آزمونهـای

انسجام در حیطههای درك ،مـدیریت و معناپـذیری و

نرمالیتی نشان داد نمره کلی حس انسجام و همچنـین

در کل ،تفاوت معناداری بین دو گـروه مـادران دارای

نمره حس انسـجام در حیطـههـای درك ،مـدیریت و

کــودك ســالم و مــادران دارای کــودك بیمــار وجــود

معنــاپــذیری دارای توزی ـع نرمــال بــود (.)P =1/111

داشت به طوری کـه مـادران گـروه سـالم در تمـامی

آزمون اسمیرنوف کولموگروف نشـان داد نمـره کلـی

موارد امتیاز باالتری داشتند (.)P=1/111

حس انسجام و همچنین نمره حس انسجام در حیطـه
جدول  :4مقایسه نمره خام و تعدیل شده حس انسجام بین دو گروه مادران در شهر کرمان
حس انسجام مادران

*

نمره خام

نمره تعدیل شده

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

سالم

311/21± 2/33

322/11± 4/30

بیمار

374/84± 2/30

330/13±1/113

کودکان مورد بررسی

* کنترل شده از نظر متغیرهای تحصیالت مادر ،شغل پدر ،درآمد پدر ،سن مادر و سن کودک

بحث و نتیجهگیری

نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تفاوت آماری معنی
داری بین میانگین نمره کلی حس انسجام بین گروه
مادران دارای کودك سالم و مادران دارای کودك با
بیماری مزمن وجود داشت .همچنین در حیطههای
درك ،مدیریت و معناپذیری حس انسجام نیز تفاوت
معنیداری بین دو گروه وجود داشت به طوری که
مادران با کودك سالم در تمامی موارد امتیاز باالتری
داشتند .نتایح مطالعه  Berghو  Björkهمسو با
مطالعه حاضر است به طوری که حس انسجام کلی
والدین دارای کودك مبتال به سرطان در آن مطالعه نیز
کاهش یافته بود .همچنین نتایج این مطالعه مشخص
کرد حس انسجام مادران دارای کودك بیمار نسبت به
دارای کودك سالم کاهش یافته و مادران دارای کودك
بیمار در طی ترا دی تشخیص ،تأیید ،درمان و دوره
نقاهت فرزند نیاز به حمایت بیشتری نسبت به پدران
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دارند ( .)14مراقبت از کودك مبتال به بیماری مزمن،
زندگی مادران را دستخوش تغییرات فراوانی کرده و
مشکالت روانی زیادی را به بار میآورد .به نظر می
رسد طوالنی بودن زمان درمان بیماری ،هزینههای
سنگین درمان ،عوارض ناشی از درمان و بیماری،
درآمد مالی کم خانوادههای مورد مطالعه از علل
کاهش حس انسجام مادران گروه بیمار باشد.
میانگین نمره در حیطه درك ،در مادران دارای
کودکان سالم به طور معنیداری باالتر از مادران
دارای کودکان بیمار بود .در مطالعه  Arévaloو
همکاران نتایج نشان داد که ارتباط منفی و معنیداری
بین استرس درك شده ،حس انسجام و پاسخهای
سازگاری وجود داشت و مشخص شد زنان با حس
انسجام پایین نسبت به زنانی که حس انسجام باالتری
دارند بیشتر در معرض خطر هستند ( )15که نتایج
این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.
همچنین نتایج مطالعه  Hardyنشان داد که حس
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معناپذیری رابطه آماری معنیداری وجـود داشـت بـه

های درك ،مدیریت و معناپذیری دارای توزیع نرمـال

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوض نژاد و همکاران

آنها را در معرض خطر بیشتری از نظر ایجاد

که بیماری مزمن نیاز به مدت زمان طوالنی برای

افسردگی قرار میدهد که یکی از راههای مفید

درمان دارد و از طرفی کودکان ،توانایی خودمراقبتی را

شناسایی گروه آسیبپذیر و حمایت بیشتر از این

ندارند و در کشور ما امر رسیدگی به فرزند بیمار

گروه بررسی حس انسجام است ( .)16بنابراین یکی

معموالً به عهده مادری است که امور رسیدگی به

از علل کاهش حس انسجام مادران دارای کودك

سایر اعضای خانواده را نیز بر عهده دارد ،به نظر

بیمار در این مطالعه میتواند به دلیل افزایش استرس

میرسد این عوامل بر روی حس انسجام مادران

در مادران دارای کودك بیمار بوده است و از آنجایی

دارای کودك بیمار اثر منفی داشته باشد.

که مادران در قبال کودك بیمار خود احساس

در مطالعه حاضر عوامل دموگرافیکی که به نظر

مسئولیت زیادی میکنند ،این امر میتواند موجب

میرسید میتوانند بر حس انسجام مادران به نوعی

ایجاد استرس بیشتری در آنها گردد و بر درك آنها

تأثیرگذار باشند مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص

از شرایط بیماری فرزند تأثیرگذار باشد.

شد در دو گروه مادران دارای کودك سالم و بیمار ،از

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در حیطه مدیریت

لحاظ آماری تفاوت معناداری بین جنسیت فرزند و

نیز مادران دارای کودك سالم میانگین نمره باالتری

شغل مادر ،رتبه تولد فرزند (بیمار/سالم) و تعداد کلی

نسبت به مادران دارای کودك بیمار داشتند که این

فرزندان وجود نداشت اما از لحاظ سطح تحصیالت

اختالف نیز معنیدار بود .همچنین نتایج مطالعه

مادر ،شغل پدر ،درآمد پدر ،سن فرزند و سن مادر

روحانی و همکاران که به بررسی ارتباط حس

تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود داشت به

انسجام ،معنویت و مذهب با کیفیت زندگی زنان

طوری که سطح تحصیالت مادران دارای کودکان

ایرانی مبتال به سرطان پرداخته بودند ،نشان داد که

سالم به طور معنیداری از مادران دارای کودك مبتال

نمره حس انسجام بیماران پایین بود و مشخص کرد

به بیماری مزمن باالتر بود .مطالعه  da Silvaو

زمان سپری شده بیماری هم تأثیر معنیداری بر حس

همکاران به بررسی ارتباط بین حس انسجام مادران و

انسجام دارد .حس انسجام پایین در بیماران ،توانایی

وضعیت اقتصادی خانوادهها بر نحوه مراقبتهای

آنها در مقابله با انطباق بیماری را کم میکند ()21؛

دندانپزشکی کودکانشان پرداختند .نتایج این مطالعه

اگرچه در مطالعه روحانی و همکاران ،زنان مبتال به

مشخص کرد که حس انسجام به عنوان یک فاکتور

سرطان مورد بررسی قرار گرفتند که با مطالعه حاضر

روانی -اجتماعی ،وابستگی زیادی به شرایط اقتصادی

مشابه نیست اما به علت این که در هر دو گروه ،زنان

خانوادهها دارد که شرایط و موقعیت خوب اقتصادی

مورد مطالعه بودند و حس انسجام در هر دو گروه

و درآمد باالی خانوادهها تأثیر زیادی بر استفاده و

کاهش یافته بود ،این نتایج میتواند تا حدی همراستا

پیگیری خدمات دندانپزشکی توسط مادران برای

باشند و مفاهیم مورد مطالعه حاضر را تأیید مینماید.

کودکان را دارد ( .)28با توجه به این که معموالً افراد

بنابراین طبق نتایج این مطالعات میتوان با تشخیص

باسواد ،درك علمی باالتری دارند لذا تمایل بیشتری

به موقع وضعیت حس انسجام بیماران از عوارض

به شرکت در مسائل تحقیقاتی دارند و نیز این افراد،
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انسجام پایین والدین کودکان مبتال به معلولیت ذهنی

روحی و روانی در بیماران جلوگیری کرد .از آنجایی

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوضنژاد و همکاران

تولد انجام میشود هستند بنابراین در این خانوادهها

میکنند از حس انسجام باالتری برخوردار بودند .در

بیماری مزمن کمتر حادث میشود .از طرفی سن

مطالعه  Grøholtو همکاران ،مشخص شد والدینی

ازدواج در افرادی که سطح تحصیالت باالیی دارند

که از تحصیالت عالی و درآمد باالیی برخوردار بودند

اغلب بیشتر است و افرادی که سطح تحصیالت

اما دارای کودك مبتال به بیماری مزمن مانند دیابت،

باالیی دارند معموالً شاغل بوده و درآمد باالیی نیز

صرع و مشکالت عصبی هستند نسبت به والدینی که

دارند .با توجه به نتایج مطالعه به نظر میرسد درآمد

در طبقات پایین اجتماع زندگی میکنند ولی دارای

باالی پدر ،سطح تحصیالت باالی مادران میتواند

کودك سالم هستند%2/5 ،

حس انسجام کمتری

توجیه معنیدار بودن سطح تحصیالت مادر ،شغل

داشتند ( )22که همسو با نتیجه مطالعه حاضر

پدر ،درآمد پدر ،سن فرزند و سن مادر در گروه سالم

میباشد .حس انسجام یک جهتگیری کلی به زندگی

باشد .با توجه به این که سن یکی از فاکتورهای مهم

است تا یک صفت شخصیتی .این حس ،سالمت

و مؤثر بر سازگاری است بنابراین کنار هم قرار گرفتن

شخص را در مواجهه با حوادث استرسزای زندگی

عواملی مانند شاغل نبودن مادر ،درآمد کم پدر ،سطح

حفظ میکند .این مطالعات از سویی ارتباط قوی بین

پایین تحصیالت مادر ،پایین بودن سن مادر و کودك

حس انسجام باال و کاهش مرگ و میر مادران و از

میتواند باعث کاهش حس انسجام بیشتر در مادران

سوی دیگر ارتباط بین حس انسجام پایین و

نسبت به پدران گردد که با نتیجه مطالعه حاضر

آسیبپذیری بیشتر در برابر بیماریها را نشان می

همخوانی دارد.

دهد .با افزایش حس انسجام میتوان به مدیریت بهتر

همچنین با توجه به معنیدار بودن میانگین نمره خام

بیماری کودکان توسط مادران و بهبود پیامدهای

حس انسجام بین دو گروه مادران دارای کودکان سالم

بیماری مزمن کودك در مادران دارای کودك با

و مادران دارای کودکان بیمار ،اثر متغیرهای

بیماری مزمن کمک کرد.

تحصیالت مادر ،درآمد پدر ،سن مادر ،سن کودك

نتایج مطالعه  Olssonو  Hwangمشخص کرد که

تعدیل شد و مقایسه نمره خام با نمره تعدیل شده

حس انسجام در والدین دارای کودك با ناتوانی ذهنی

انجام شد که به طور قابل توجهی فاصله نمره حس

نسبت به کودکان سالم ،کمتر و والدین دارای کودك

انسجام کاهش یافت اما همچنان نمرات حس انسجام

بیمار دارای استرس و بیشتر در معرض خطر

در میان مادران دارای کودکان سالم نسبت به مادران

افسردگی هستند .همچنین مشخص شد که درك

دارای کودکان بیمار بیشتر بود.

والدین از تئوری حس انسجام به والدین در حفظ

 Grøholtو همکاران در پنج کشور اروپایی حس

موقعیت و سازگاری بیشتر در شرایط مختلف روانی

انسجام والدین و ارتباط آن را با کیفیت زندگی

کمک خواهد کرد ( .)23نتایج مطالعه Delgado

کودکان بررسی کردند .در این بررسی مشخص شد

نشان داد که حس انسجام باال و معنویت با استرس

که پدر و مادرانی که دارای کودك سالم هستند و از

پایین و کیفیت زندگی باال مرتبط بودند .نه حس

تحصیالت عالی و درآمد باالیی برخوردار میباشند

انسجام و نه معنویت ارتباط معنیداری با شدت عینی
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بیشتر پیگیر تستهای غربالگری کودکان که در بدو

نسبت به والدینی که در طبقات پایین اجتماع زندگی

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوض نژاد و همکاران

عالیم نداشتند .در نتیجه عوامل روانشناختی در

محیط خانواده مهمترین مداخله کمک کننده به مادران

تفسیر شناختی بیماران از بیماری اهمیت دارند (.)12

است.

یک مادر اشاره دارد که زندگی را برای او قابل درك،

مسئولیتهای مراقبتی و درك و اداره واقعیتهای

کنترلپذیر و معنادار میسازد و توانایی او را برای

زندگی دریافت نمایند این امر منجر به افزایش

مقابله با شرایط استرسزا (بیماری کودك) افزایش

ظرفیت شناختی و عاطفی برای حل مسائل و کاهش

میدهد و همین عامل هم به نوبه خود باعث افزایش

هزینههای بستری ،افزایش کیفیت زندگی کودکان

تحمل شرایط بیماری کودك برای مادر میشود در

بیمار و بهبود رشد و تکامل کودك و پویایی خانواده

نتیجه مادرانی که از حس انسجام پایینی برخوردار

های آنان میشود (.)18

هستند توانایی مقابله با این شرایط را از دست

این مطالعه ،دید خوبی را در زمینه خطرات روحی،

میدهند .که نتایج دو مطالعه  Delgadoو  Olssonو

جسمی و اجتماعی و ارتباط آن با برخی از

 Hwangبا مطالعه حاضر همسو میباشند (.)12،23

ویژگیهای دموگرافیک والدین نشان داد که میتواند

مطالعه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حس انسجام

برای برخی از مسئولین و مراقبین حائز اهمیت باشد.

مادران دارای کودك بیمار در تمامی حیطهها (درك،

با توجه به نتایج ،مشخص شد که خطرات روانی و

معناپذیری ،مدیریت) کمتر از مادران دارای کودك

جسمی چند بعدی بوده و ممکن است در کشورهای

سالم بود .مطالعه  Stokesو  Holstiنیز نشان داد که

مختلف با هم متفاوت باشند .پیشنهاد میشود که از

حس انسجام در والدینی که دارای فرزند ناتوان و

طریق برنامههای آموزشی ،خانوادهها و کادر درمان را

دارای بیماری مزمن که نیازمند به کار درمانی هستند

از عوارض بیماری مزمن کودکان بر روی مادران آگاه

در سطح پایین میباشد که درمانگران برای کمک به

سازیم .توجه بیشتر به مادران دارای کودك دارای

خانوادهها و همکاری بیشتر این خانوادهها در درمان،

بیماری مزمن میتواند به آرامش و سالمت روان و

باید مداخالتی را به منظور باالبردن و حفظ سطح

افزایش حس انسجام چنین مادرانی کمک کند.

انسجام والدین به خصوص در حیطه درك (شرایط)

بنابراین بخشی از اهداف کاربردی این مطالعه می

و مدیریت (زمان) انجام دهند ( .)24همچنین نتایج

تواند منجر به توجه بیشتر کادر درمان به اهمیت حس

مطالعه  Khatriو همکاران که با عنوان بررسی رابطه

انسجام بر توانمندی مادر در مدیریت شرایط پر

بین حس انسجام مادران وکیفیت زندگی و سالمت

استرس مراقبت از فرزند با بیماری مزمن و حفظ

دهان کودکان سنین 3تا  5ساله انجام شد ،نشان داد

حس انسجام در اداره بیماری شود .از مهمترین

که حس انسجام مادر میتواند یک عامل تعیین کننده

محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به مشکالت و

برای وضعیت روانی و اجتماعی کودکان پیش

زمانبر بودن هماهنگی با مادران به دلیل در دسترس

دبستانی باشد ( .)25بنابراین برای افزایش حس

نبودن و عدم حضور آنها در مکانی مشخص اشاره

انسجام مادران ،توجه افراد خانواده به مادر و بهبود

نمود.
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حس انسجام در این مطالعه به ادراك و احساسات

الزم است خانوادهها آموزشهای الزم را برای قبول

مقایسه حس انسجام در مادران دارای کودک بیمار و سالم

نصرت عوض نژاد و همکاران

پرستاری با حس انسـجام در ارتبـاط بـا مـادران دارای

پیشنهادها

کودك با بیماری مزمن

 تحلیلی از نوع-این پژوهش یک مطالعه توصیفی
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مقطعی است وپژوهشگر هیچگونه کنترلی بر روی
سپاسگزاری

 لذا پیشنهاد میشود.وقایع زندگی بیماران نداشته است

 بخشی از پایـاننامـه کارشناسـی ارشـد،مطالعه حاضر

.مطالعات بعدی به صورت طولی انجام شود

دانشکده پرسـتاری و مامـایی دانشـگاه علـوم پزشـکی

همچنین پیشنهادات پژوهشگر برای مطالعات بعدی به

IR. BPUMS. بوشهر بود که بـا کـد اخـالق شـماره

:شرح زیر است

 مصوب و با حمایت معاونت محترمREC. 1395.11

 بررسی تأثیر حمایت خانواده ها از مادران با کودك-1

.پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صورت گرفت

بیمار بر حس انسجام و سالمت معنوی آنها

پژوهشــگران مراتــب ســپاس و قــدردانی خــود را از

 بررسی تأثیر معنویـت درمـانی بـر وضـعیت حـس-2

مسئولین به واسطه حمایت مالی از این تحقیـق و کلیـه

انسجام مادران دارای کودك با بیماری مزمن

مادران عزیز مشـارکت کننـده در ایـن مطالعـه و کلیـه

 بررسی تأثیر برنامه آموزشی روانشناختی بر حـس-3

متخصصان بزرگواری که فرآیند جمـعآوری اطالعـات

انسجام مادران دارای کودك با بیماری مزمن

 صـمیمانه تشـکر،را برای انجام مطالعه تسهیل نمودنـد

 بررسی تأثیر حـس انسـجام بـر مـدیریت بیمـاری-4

.به عمل میآورند

کودك توسط مادران
 بررســی تــأثیر آمــوزش و آشــنایی دانشــجویان-5
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Abstract
Introduction: Children with chronic disease make some problems in the family that have
negative effect on the family members’ quality of life, especially mother’s. Promoting the
sense of coherence and capability of mothers to adapt and manage the problems of children
with chronic disease and their family seems necessary.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 300 women (150 mothers with
healthy children and 150 mothers of children with chronic disease). Convenience sampling
was used for mothers of children with chronic disease, and random sampling for mothers of
healthy children. Data were collected using the valid and reliable Antonovsky's sense of
coherence scale. Data were analyzed using descriptive statistics (the frequency, mean,
standard deviation) and analytic statistics (Pearson’s correlation coefficient and MannWhitney U test) by SPSS 18.
Results: There was a significant difference in the total score of mothers’ sense of coherence
between the groups. There was also a significant difference in the three components of
mothers’ sense of coherence (comprehensibility, manageability, and meaningfulness), so that
mothers with healthy children had higher scores in all cases (P=0.0001).
Conclusion: It seems that a comprehensive program of empowerment that promotes the
mothers’ sense of coherence, can be very effective in reducing the problems of compatibility,
management, and care of mothers of children with chronic disease, and subsequently,
promotes the Health-related quality of life (HRQOL) in family members.
Keywords: Sense of Coherence, Mother, Chronic Disease, Healthy Children, Children with
Chronic Disease, Atonovesky’s Questionnaire
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