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رابطه تابآوری و اختالالت روانی در بیماران مبتال به ایدز در شهرستان بندرعباس
مجتبی حیدری
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 1كارشناس ارشد روان شناسی بالینی ،اداره آموزش و پرورش شهرستان رودان

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری و اختالالت روانی در بیماران مبتال به  HIV/ADISصورت گرفت .این
پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و روش توصیفی  -همبستگی استفاده گردید .جامعه آماری كلیه بیماران مبتال به
 HIV/AIDSمركز مشاوره بیماری های رفتاری شهرستان بندرعباس در سال  1131بودند و از بین آنها  68نفر از جنسیت
مرد و زن را شامل است كه به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه ی
اختالالت روانی ( )39SCL-و تاب آوری كانر و دیویدسون استفاده گردید .داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند
متغیری با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردیدند .یافته ها رابطه معکوس معنادار تاب آوری با اختالالت روانی را
نشان داد .همچنین نشان داد كه تاب آوری بر سالمت روان به طور كلی و خرده مقیاس های جسمانی كردن ،وسواس،
حساسیت بین فردی ،اضطراب ،پرخاشگری ،فوبیا و روان پریشی بیماران مبتالبه  HIV/AIDSسهم معناداری دارد و بر
اختالالت افسردگی و افکار پارانوئید سهم معناداری مشاهده نگردید .می توان نتیجه گرفت تاب آوری پیش بین قابل قبولی
برای اختالالت روانی بیماران مبتال به  HIV/AIDSبوده و متولیان بهداشت و سالمت روان بیماری های رفتاری باید به بعد
سالمت روان شناختی این بیماران توجه بیشتر بنمایند و با آموزش تاب آوری به سالمت روان این بیماران كمک كنند.
واژههای كلیدی :تاب آوری ،اختالالت روانی ،عفونت HIV/AIDS
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مقدمه
ابتال به عفونت  HIVنه تنها یکی از چالشهای عصر حاضر است بلکه پدیده اجتماعی جدیدی است كه تقریباً همه ابعاد
زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشت و سالمت روان فرد را تحت تأثیر قرار میدهد (محمد خانی ،سلیمانی و سید علی نقی،
/1 .)1132یک درصد افرادی كه با  HIVزندگی میكنند از سال  2999ثابت مانده و روی هم رفته تعداد افرادی كه با این
ویروس زندگی میكنند دائما " افزایش یافته ،اما درمانهای نوین طول عمر این افراد را افزایش داده است (برنامه توسعه
سازمان ملل .)2992 ،در ایران نیز تعداد افراد مبتال به این عفونت در حال افزایش میباشد .بهطوری كه بر اساس آخرین
گزارش مركز مدیریت بیماریهای واگیر ،تعداد  22هزار نفر در ایران مبتال به عفونت  HIVهستند (گویا.)2912 ،
افراد مبتال به HIVمثبت بهواسطه گرفتار شدن به یک بیماری كشنده و درمانناپذیر در گسترهی فعالیتهای اجتماعی،
خانوادگی و اقتصادی محدود میشوند كه از یکسو بهعنوان عامل تنشزا در این بیماران مطرح میباشد و از سوی دیگر به-
واسطه ویژگی های این بیماری مانند نسبت دادن انحرافات اجتماعی و اخالقی به این بیماران در بین توده مردم ،از مواردی
است كه بر سالمت روان بیماران تأثیر دارد (شاكری ،پرویزی فرر و امین زاده .)1161 ،مطالعات مختلف نشان داده است كه در
بیمارانی كه مبتال به بیماری جسمانی سخت می باشند ،بیماری روانی نقش مهمی دارد و شیوع اختالالت روانی در این افراد
زیاد میباشد (خلعتبری و بازرگانیان.)1163 ،
عفونت  HIVبا تخریب فزاینده سیستم ایمنی سلولی همراه است .بیماری ایدز ،یک بیماری ناتوانكننده است كه به علت
اثرات جسمانی ،روانی ،اجتماعی ،انگ و ضربه مالی ،خسارت زیادی بر كیفیت زندگی این بیماران وارد مینماید (رای ،داتا و
گوالتی.)2919 ،
بر اساس گزارش بهداشت تا پایان سال  ،1131تعداد  28/121نفر در كشور مبتال به  HIV/AIDSشناسایی شدهاند كه
 1162نفر از آنان در اثر این بیماری فوت نمودهاند (نیکو سرشت ،ریماز ،نجات و همکاران.)1132 ،
امروزه درک ،نگرش و رفتار انسان ،یک مؤلفه اساسی در مراقبت از كسانی است كه از بیماریهای جسمانی رنج میبرند.
در مقابل غفلت از این جنبهها دلیل مهمی برای نارضایتی و مشکالت روانی در این بیماران میباشد .مؤلفههای رفتاری ،شناختی
و هیجانی در كنار مؤلفههای زیستی در ادراک و تولید درد و ناراحتیهای جسمانی دخالت دارند (خدایی ،نگاربخش و اساسی،
.)1162
از میان مؤلفههای روانشناختی متأثر بر بیماریهای روانی میتوان به تابآوری اشاره كرد .تابآوری را یک فرآیند،
توانایی ،یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدیدكننده ،تعریف نمودهاند .به بیان دیگر تابآوری ،سازگاری مثبت در
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واكنش به شرایط ناگوار است (هال و مورای)2919 ،؛ حال با توجه به اینکه بیماران مبتال به این بیماری با مشکالت عدیدهای از
جمله طرد ،تبعیض ،مراقبتهای ویژه پزشکی ،اشتغال و مسکن مواجهه هستند؛ در نتیجه سالمت روانی و كیفیت زندگی آنها
به مخاطره میافتد .در این پژوهش به بررسی رابطه تابآوری با اختالالت روانی در بیماران مبتال به  HIVمثبت پرداخته شده
است.
ابتال به عفونت ویروسی سیستم ایمنی انسان ( )HIVو بیماری ایدز ( )AIDSمیتواند سالمت روان افراد را به میزان
زیادی مورد تهدید قرار دهد .آگاهی از آلوده شدن به این بیماری ،فشارهای روانشناختی و مشکالت اجتماعی زیادی از جمله
افسردگی ،اضطراب و انزوای اجتماعی را در پی دارد (اوانس.)2991 ،
پژوهشگران عالقهمند به سالمت روانی این گروه از بیماران سعی كردهاند عوامل روانشناختی میانجی و مداخلهگر ایجاد
كننده اختالالت روانشناختی را موردبررسی و كنترل قرار دهند (اگرجا ،زورف ،كاستنر.)2999 ،
اهداف تحقیق
هدف كلی
تعیین سهم تابآوری بر سالمت روان بیماران مبتال به .HIV/AIDS

أ.

اهداف اختصاصی
أ.

تعیین سهم تابآوری در جسمانی كردن بیماران مبتال به .HIV/AIDS

ب .تعیین سهم تابآوری در اختالل وسواس بیماران مبتال به .HIV/AIDS
ج .تعیین سهم تابآوری در حساسیت بین فردی بر بیماران مبتال به .HIV/AIDS
د .تعیین سهم تابآوری در افسردگی بیماران مبتال به .HIV/AIDS
ه.

تعیین سهم تابآوری در اضطراب بیماران مبتال به .HIV/AIDS

و.

تعیین سهم تابآوری در پرخاشگری بیماران مبتال به .HIV/AIDS

ز.

تعیین سهم تابآوری در فوبی بیماران مبتال به .HIV/AIDS

ح .تعیین سهم تابآوری در افکار پارانوئیدی بیماران مبتال به .HIV/AIDS
ط .تعیین سهم تابآوری در روانپریشی بیماران مبتال به .HIV/AIDS
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فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی:
أ.

تابآوری پیشبین معناداری برای سالمت روان بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

فرضیههای فرعی
ب.

تابآوری پیشبین معناداری برای جسمانی كردن بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

ج.

تابآوری پیشبین معناداری برای اختالل وسواس بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

د.

تابآوری پیشبین معناداری برای حساسیت بین فردی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

ه.

تابآوری پیشبین معناداری برای افسردگی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

و.

تابآوری پیشبین معناداری برای اضطراب بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

ز.

تابآوری پیشبین معناداری برای پرخاشگری بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

ح.

تابآوری پیشبین معناداری برای فوبی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

ط.

تابآوری پیشبین معناداری برای افکار پارانوئیدی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

ی.

تابآوری پیشبین معناداری برای روانپریشی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد.

سالمت روان
مفهوم سالمت روان در واقع جنبه ای از مفهوم كلی سالمتی است .اگرچه كلمهی سالمتی برای ما شناخته شده و
دارای مفهوم مشخصی است با این وجود تعریف آن آسان نبوده و برای مردم مختلف معنای متفاوتی دارد .معنای لغوی سالمتی
كامل بودن ،بیعیب و نقص بودن و مقدس بودن است (یعقوبی.)1162،
سازمان بهداشت جهانی سالمتی را چنین تعریف میكند« :حالت سالمتی كامل فیزیکی و روانی-اجتماعی ،نهفقط
فقدان بیماری یا ناتوانی«برخی چنین تصور كرده اند كه نقطه مقابل سالمت روانی ،بیماری روانی است در حالی كه این چنین
نیست و مفهوم سالمت روانی بسیار گسترده تر از این است .فرهنگ بزرگ روانشناسی الروس ،بهداشت روانی را چنین تعریف
میكند :استعداد روان برای هماهنگ ،خوشآیند و در موقعیتهای دشوار ،انعطافپذیر بودن و برای ارزیابی متعادل خود توانایی
داشتن (نجات و ایروانی.)1126،
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ازنظر بهداشت جهانی سالمت روان عبارت است :قابلیت فرد در برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،توانایی در
تغییر و اصالح محیط اجتماعی خویش و حل مناسب و منطقی تعارضهای هیجانی و تمایالت شخصی خود (میركمالی.)1161،
هدف اصلی سالمت روانی كمک به همه افراد در رسیدن به زندگی كاملتر ،شادتر ،هماهنگتر ،شناخت وسیع و
پیشگیری از بروز اختالالت خلقی ،عاطفی و رفتاری است .مقابله با بیماریهای روانی برای ایجاد جامعهای سالم از وظایف
دولت ها و افراد جامعه است و هر اجتماع كه خواستار بهزیستی و شادكامی افراد خود است ،باید سازگار و هماهنگ پرورش دهد
(میالنی فر .)1166،به عقیده آدلر ( ،)1321سالمت روان یعنی داشتن اهداف مشخص ،روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب،
كمک به همنوعان و كنترل عواطف و احساسات خود (هلی.)2991،
الگوی راجرز از شخصیت سالم و سالمت روان ،انسانی است بسیار كارآمد و با كنش و كاركرد كامل كه از تمام توانائیها
و استعدادهایش بهره میگیرد و دارای ویژگیهایی همچون آمادگی برای كسب تجربه ،احساس آزادی ،خالقیت و آفرینندگی
است (نجات و ایروانی.)1126،
ویژگی افراد سالم ازنظر روانی:
طبق نظر وایت ( )2991افراد دارای سالمت روان ،چندین ویژگی دارند كه عبارتاند از:
-1پذیرش خود و دوست داشتن خویش :این ویژگی در برگیرنده دو مفهوم خود پنداره (تصوری كه فرد از خودش دارد)
و عزت نفس (پذیرش و قبول خود) است .چنانچه این دو مفهوم همواره باهم باشند ،تکمیل كننده اولین بخش از سالمت روانی
(پذیرش و دوست داشتن خود) هستند.
 -2برقراری روابط با دیگران :زمانی كه فرد خود پنداره و عزتنفس مثبتی داشته باشد و خود را بپذیرد و دوست داشته
باشد ،آنگاه بهخوبی خواهد توانست با دیگران ارتباط مناسب برقرار كند.
-1مقابله با نیازهای زندگی :مقابله با نیازها و احتیاجات زندگی و كنترل الزامات و چالشهای زندگی بخشی از سالمت
روانی است .این الزامات از جانب والدین ،خانواده ،دوستان ،مدرسه ،فعالیتها ،مشاغل و غیره میباشد .نکته اساسی در این
زمینه موضوع مدیریت استرس است .زمانی كه افراد تحت استرس هستند باید مهارتهای مقابلهای الزم را داشته باشند تا به
این وسیله بتوانند ،اثرات استرس بر جسم و روان را كاهش دهند .چنانچه استرس مدیریت شود (كاهش یابد و یا كنترل شود)
و مهارتهای مقابلهای مؤثر موجود باشد .قطع ًا فرد بهتر قادر خواهد بود تا با نیازها و چالشهای زندگی مقابله نماید.
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 -2بروز مناسب هیجانات :افراد باید بتوانند هیجانات خود را شناسایی كنند و آن احساسات را بهطور مناسب بروز دهند.
در غیر این صورت سالمت روان خود فرد و همچنین دیگران در معرض آسیب قرار خواهد گرفت (گنجی.)1166،
میالنی فر ( )1166سالمت روانی را به این شکل تعریف میكند:
قابلیت موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تعارضها و تمایالت شخصی بهطور
عادالنه و مناسب .در این تعریف از سالمت روانی صرفاً به رابطه بین فردی تأكید شده است و نمیتواند تعریف جامع و كاملی
باشد .با توجه به مشکالت تعریف سالمت روان ،میتوان به خصوصیات معینی از سالمت ،نگرشهای عاطفی و رفتاری اشاره
كرد.
بنا به تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی افراد دارای سالمت روانی خصوصیات زیر را دارند:
احساس راحتی میكنند ،خود را آنگونه كه هستند میپذیرند ،از استعدادهای خود بهرهمند میشوند و بیشترین بهره را
از آن میبرند ،در مورد عیوب جسمانی و ناتواناییهای خود شکیبا بوده و از آن ناراحت نمیشوند دیدگاهی واقعگرایانه دارند و
دشواریهای زندگی را آسان می گیرند .وقت كمی را در نگرانی ،ترس و اضطراب یا حسادت سپری میكنند .شوخطبع هستند و
اعتمادبهنفس دارند .اگرچه از حضور در جمع لذت میبرند اما آنها به تنها بودن نیز اهمیت نمیدهند .مهم تراز همه اینها
شاید این باشد كه از سیستم ارزشی برخوردارند كه از تجارب شخصیشان سرچشمه میگیرد .افراد دارای سالمت روان،
احساس خوبی نسبت به دیگران دارند ،آنها كوشش میكنند تا دیگران را دوست بدارند و به آنها اعتماد كنند چرا كه تمایل
دارند دیگران نیز آنها را دوست داشته باشند و به آنها اعتماد نمایند .افراد دارای سالمت روانی قدرت رو به رو شدن با
نیازهای زندگی را دارند ،آنها نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت میكنند و با مشکالت به همان شیوه كه رخ میدهد
برخورد میكنند .صفات ممیزهای كه فرد سالم را ازنظر روانی مشخص میسازد گر چه مطلوب است اما حفظ آنها در شرایطی
مشکل به نظر می رسد .همه افراد باید برای خود سطحی از سازگاری را تعیین كنند تا بتوانند بهراحتی و با موفقیت به زندگی
ادامه دهند( .احدی و بنی جمال.)1166،
روش كار
این برسی از نوع پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی است كه به بررسی رابطه بین تابآوری با اختالالت روانی در
بیماران مبتال به  HIV/AIDSپرداخته شد .تحقیق همبستگی كه خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است با
این هدف انجام میشود كه رابطه میان متغیرها را نشان دهد .در مطالعات همبستگی دو متغیری ،هدف بررسی رابطه دوبهدو
متغیرهای موجود در تحقیق است .در تحلیل رگرسیون هدف پیشبینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (مالک) با توجه به
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تغییرات متغیرهای مستقل (پیشبین) است (دالور .)1169 ،همچنین این پژوهش به لحاظ هدف از جمله طرحهای كاربردی
میباشد.

جامعه آماری:
جامعه در پژوهش حاضر كلیه بیماران مبتال به  HIV/AIDSمركز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان بندرعباس را
شامل است كه تعداد جامعه مورد نظر  119نفر میباشند.

روش و طرح نمونه گیری:
با توجه به حجم جامعه پژوهش بالغ بر  119نفر ،با توجه به جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه  68نفر برآورد گردید
كه این تعداد موردبررسی قرار گرفتند .در این بررسی روش نمونه گیری از روش غیر احتماالتی هدفمند استفاده گردید .علت
استفاده از نمونهگیری هدفمند در این پژوهش بدین دلیل است كه اگر پژوهشگران از این روش استفاده نکنند نمیتوانند به
نمونه گیری از جامعه هدف بپردازند و نمونه گیری احتماالتی میسر نبوده ،در چنین مواقعهای ممکن است انجام تحقیق دشوار
یا محال میباشد و محقق به روش هدفمند یا درسترس دست به نمونه گیری میزند (گال ،بورگ و گال.)1161 ،

ابزار پژوهش:
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از سه پرسشنامهی اختالالت روانی  ،SCL-39تابآوری و پرسشنامه جمعیت شناختی
استفاده گردید كه در ذیل ذكر آن رفته است:
پرسشنامه SCL-39
ابزار سنجش سالمت روان از ( )SCL-39استفاده خواهد شد .این ابزار توسط دراگوتیس و همکاران ( )1322طراحی
شده است 39 ،سئوالی بوده و استاندارد میباشد كه در مقیاس لیکرت  1درجهای بهصورت هیچ ،كمی ،تاحدی ،زیاد و به
شدت ،به ترتیب دارای  2 ،1 ،2 ،1 ،9نمره میباشند .این آزمون  3حیطه روانشناسی شامل شکایات جسمی ،وسواس فکری و
عملی ،حساسیت میان فردی ،افسردگی ،اضطراب ،خصومت ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،افکار پارانوییدی و روانپریشی را مورد
بررسی قرار میدهد .برای تعیین شیوع عالئم روانپزشکی از نقطه برش  2/1استفاده میشود و میانگین نمرات  2/1و باالتر آن
در هر حیطه بهعنوان حالت مرضی به شمار میآید .چکلیست مذكور در مطالعات داخل و خارج كشور روا و پایا شده است.
مصلی نژاد و همکاران ( )2996پایایی  9/66را برای این ابزار گزارش كردند و در سار مطالعات به پایایی  9/32و  9/68نیز
دست یافتند (سوزوكی ،اوهودی و كانیتا.)2992 ،
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مقیاس تاب آوری كانر و دیویدسون
این مقیاس شامل  21سؤال است و توسط كانر و دیویدسون ( ،)2991جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار وتهدید،
ال نادرست تا همیشه درست) در نظر گرفته شده كه از
تهیه شده است .برای هر سؤال ،طیف درجه بندی پنج گزینه ای (كام ً
ال نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمره گذاری میشود .این مقیاس اگرچه ابعاد مختلف تاب آوری را میسنجد
صفر (كام ً
ولی دارای یک نمره كل میباشد .روایی (به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا) و پایایی (به روش باز آزمایی و آلفا
كرونباخ) مقیاس توسط سازندگان آزمون در گروههای مختلف (عادی و در خطر) احراز گردیده است .برای استفاده از آزمون در
ایران ،ابتدا فرایند ترجمه و برگردان به انگلیسی انجام پذیرفت و پس از تائید سازندگان مقیاس مجوز استفاده از آن اخذ
گردید .سپس برای احراز پایایی از روش آلفا كرونباخ و برای تعیین روایی از روش تحلیل عامل استفاده شد .پایایی مقیاس برابر
ال منطبق با پایایی گزارش شده توسط سازندگان مقیاس بود (محمدی.)1162 ،
 9/63حاصل شد كه كام ً

پرسشنامهی جمعیت شناختی
در این برگه سؤاالتی نظیر میزان تحصیالت ،سن ،مدت ابتال ،جنسیت و  ...گنجانده شده است.

روش انجام كار:
این تحقیق به لحاظ هدف بنیادی و از منظر روش از جمله طرحهای توصیفی -همبستگی میباشد كه به بررسی رابطه
بین تابآوری با اختالالت روانی در بیماران مبتال به  HIV/AIDSپرداخته شد .پس از بررسی پیشینه تحقیقاتی ،نظری
متمركز بر موضوع تحقیق ،برای اجرای پژوهش مقیاس تابآوری كانر – دیویدسون و پرسشنامه  SCL-39به همراه یک
پرسشنامه جمعیت شناختی مربوط به مبتالیان به عفونت  HIVبه تعداد افراد نمونه تهیه گردید .در مرحله بعد؛ با اخذ مجوز
از مركز مشاوره بیماری های رفتاری مركز بهداشت شهرستان بندرعباس از افرادی كه پرونده پزشکی داشتند درخواست
همکاری گردید .محقق به روش نمونهگیری هدفمند  68بیمار مبتال به  HIV/AIDSموردبررسی قرار داده و برای جلوگیری
از تاثیرپذیری مراجعین ،نام پرسشنامهها " الف " و "ب " نامگذاری شدند .پرسشنامهها تحت نظر مركز مشاوره بیماریهای
رفتاری مركز بهداشت شهرستان بندرعباس ،توسط پژوهشگر و با همکاری  2نفر از پرسنل ،مشاور و پزشک مركز برای افراد
مبتال به عفونت  HIV/AIDSكه داوطلبانه تمایل به شركت در پژوهش داشتند ،تکمیل گردید .سپس دادههای تحقیق وارد
 SPSSگردیده و مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند.
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تجزیه و تحلیل:
برای تجزیهوتحلیل دادهها در مطالعه اول ،در سطح توصیفی از آمارههای میانگین ،انحراف معیار و در سطح استنباطی از
ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد.

یافتههای توصیفی:
در پژوهش حاضر مجموعاً  69نفر از افراد نمونه كه سؤاالت مرتبط با جنسیت و تحصیالت را تکمیل نموده بودند .از این تعداد
در مجموع  1نفر ( 8.2درصد) بی سواد 21 ،نفر ( 26.6درصد) ابتدایی 28 ،نفر ( 12.1درصد) راهنمایی 21 ،نفر ( 11.2درصد)
دبیرستانی و  1نفر ( 1.2درصد) دارای تحصیالت لیسانس بودند .همچنین توزیع فراوانی تحصیالت در هركدام از دو جنسیتها
قابل مشاهده است.
توزیع فراوانی تحصیالت به تفکیک جنسیت در گروه مورد مطالعه در نمودار  1ارائه شده است.

نمودار  1توزیع فراوانی درصد تحصیالت به تفکیک جنسیت در گروه مورد مطالعه

توزیع فراوانی روش ابتال به تفکیک جنسیت در جدول 2مشاهده ارائه شده است.
جدول  :2توزیع فراوانی روش ابتال به تفکیک جنسیت در گروه مورد مطالعه
جنسی

فراوانی و درصد

ت

مقطع تحصیلی
اعتیاد-

استفاده از تیغ مشترک یا

تزریق

خالكوبی

مجموع

رابطه جنسی نامشروع

از طریق
همسر

تعداد

21

1

6

1

11

درصد

%89

%12.1

%22.3

%2.3

%199
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مرد

درصد از كل

%28.8

%8.1

%19.1

%1.1

%22.1

دادهها

زن

تعداد

2

1

29

13

22

درصد

%2.1

%8.6

%21.1

%21.2

%199

درصد از كل

%2.1

%1.6

%21.1

%22.1

%11.2

دادهها
مجموع تعداد
درصد از كل

21

6

26

29

23

%23.1

%19.1

%11.2

%21.1

%199

دادهها
همانطور كه در جدول  2مشاهده میشود ،مجموعاً  23نفر از افراد نمونه كه سؤاالت مرتبط با جنسیت و روش ابتال را تکمیل
نموده بودند .از این تعداد در مجموع  21نفر ( 23.1درصد) از طریق تزریق مواد مخدر 6 ،نفر ( 19.1درصد) از طریق استفاده از
تیغ مشترک یا خالكوبی 26 ،نفر ( 11.2درصد) از طریق رابطه جنسی نامشروع و  29نفر ( 21.1درصد) از طریق همسر مبتال
شده بودند  .همچنین توزیع فراوانی تحصیالت در هركدام از دو جنس قابل مشاهده است .توزیع فراوانی درصد روش ابتال به
تفکیک جنسیت در گروه مورد مطالعه در نمودار 2ارائه شده است.

نمودار  2-2توزیع فراوانی درصد روش ابتال به تفکیک جنسیت در گروه مورد مطالعه
در این پژوهش پرسشنامههای تابآوری و سنجش سالمت روان ( )SCL-21بر روی اعضای نمونه پژوهش اجرا گردید .میانگین
و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش و خرده مقیاسهای آن در جدول زیر ارائه شده است .همچنین نرمال بودن
توزیع دادهها بر اساس آزمون كولموگروف اسمیرنوف انجام شد كه نتایج نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهها در تمامی
متغیرها است .میانگین ،انحراف استاندارد و بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
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جدول :1میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای پژوهش و میزان نرمال بودن توزیع دادهها
جسمانی

افکار

حساسیت

افسردگی

اضطراب

پرخاشگری

بینفردی ()Is

()Dp

()An

()Ag

12/62

19/12

11/11

29/21

11/22

2/21

19/21

2/62

6/26

12/26

3/21

1/32

K.S

1/211

9/331

1/921

9/318

1/92

1/191

معناداری

9/938

9/226

9/221

9/121

9/219

9/122

متغیر

فوبی ()Ph

وسواس ()Oc

میانگین

متغیر

میانگین
انحراف
استاندارد

كردن ()So

پارانوئیدی
()Pa

روانپریشی

سالمت روان

تابآوری

-

2/29

12/12

11/29

121/16

19/28

-

8/19

19/22

19/22

28/11

22/11

-

K.S

1/183

9/322

1/911

1/982

9/222

-

معناداری

9/119

9/116

9/213

9/296

9/829

-

انحراف
استاندارد

()Ps

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در گروه مورد مطالعه در جدول  1مشاهده میشود .همانطور كه نتایج آزمون
كولموگروف -اسمیرنوف نشان میدهد توزیع این مقادیر نشان میدهد كه تقریباً توزیع همه متغیرها در نمونه مورد مطالعه
نرمال میباشد ،بنابراین برای تحلیل نتایج در مورد متغیرهای مذكور میتوان از آزمونهای پارامتری استفاده نمود.
یافتههای استنباطی:
در این بخش به بیان تحلیلهای آماری انجام شده بر مبنای پرسشهای بیان شده میپردازیم.

فرضیه اول:
"تابآوری پیشبین معناداری برای سالمت روان بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد".
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برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدولهای
 2-2و  1-2ارائه شدهاند.

جدول  2بررسی رابطه بین تابآوری و سالمت روان
متغیر پیشبین
تابآوری

متغیر مالک
همبستگی
معناداری

سالمت روان
-9/222
9/991

جدول  1تحلیل رگرسیون برای رابطه بین مؤلفههای روانی مثبت و سالمت روان
گام

ضریب رگرسیون

تابآوری

-9/222

سهم

سهم

 Fتبدیل

كل

خالص

شده

9/922

9/988

2/991

دوربین-واتسون
1/13

VIF
1

T

معناداری

-2/82

9/91

با توجه به جدول  2و 1مشاهده میشود كه تابآوری و سالمت روان ،عالوه بر داشتن همبستگی منفی معنادار (،P>9/91
 ،) r= -9/222دارای ضرایب معنادار در معادله رگرسیونی در جهت منفی میباشد .نتایج نشان دادند كه نمره كل مقیاس تاب-
آوری توانسته  %2.2از واریانس سالمت روان را پیشبینی نماید؛ بنابراین فرضیه پژوهشگر مبنی بر رابطه معنادار بین تابآوری
و سالمت روان تأیید میشود.
فرضیه دوم:
"تابآوری پیشبین معناداری برای جسمانی كردن بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد".
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول های 8
و  2ارائه شدهاند.
جدول  8بررسی رابطه بین تابآوری و شکایتهای جسمانی
متغیر پیشبین
تابآوری

متغیر مالک
همبستگی
معناداری
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جدول  2تحلیل رگرسیون برای رابطه بین تابآوری و شکایتهای جسمانی
گام
تابآوری

ضریب
رگرسیون
-9/221

سهم
كل
9/928

سهم
خالص
9/981

 Fتبدیل
شده
8/661

دوربین-
واتسون
1/1

VIF

T

معناداری

1

2/82

9/91

با توجه به جدول  8و  2مشاهده میشود كه تابآوری و شکایتهای جسمانی ،دارای همبستگی منفی معنادار (،P>9/91
 )r= -9/221میباشند .همچنین این دو متغیر دارای ضرایب معنادار در معادله رگرسیونی در جهت منفی میباشد .نتایج نشان
دادند كه نمره مقیاس تابآوری توانسته  %2.8از واریانس شکایتهای جسمانی را پیشبینی نماید؛ بنابراین فرضیه پژوهشگر
مبنی بر رابطه معنادار بین تابآوری و شکایتهای جسمانی تأیید میشود.
فرضیه سوم:
" تابآوری پیشبین معناداری برای اختالل وسواس بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد".
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول های  6و
 3ارائه شدهاند.
جدول  6بررسی رابطه بین تابآوری و اختالل وسواس
متغیر پیشبین

متغیر مالک

اختالل وسواس -اجبار

همبستگی

-9/221

معناداری

9/916

تابآوری

جدول  3تحلیل رگرسیون برای رابطه بین تابآوری و اختالل وسواس
گام

ضریب

سهم

سهم

 Fتبدیل

دوربین-

رگرسیون

كل

خالص

شده

واتسون

-9/221

9/911

9/92

2/11

1/1

VIF
تابآوری

1

T

معناداری

2/12

9/91

با توجه به جدول  6و  3مشاهده میشود كه تابآوری و اختالل وسواس  ،دارای همبستگی منفی و معناداری (،P>9/91
 ) r=-9/221هستند .همچنین این دو متغیر دارای ضرایب معنادار در معادله رگرسیونی در جهت منفی میباشد .نتایج نشان
دادند كه نمره مقیاس تابآوری توانسته  %1.1از واریانس اختالل وسواس -اجباری را پیشبینی نماید؛ بنابراین فرضیه
پژوهشگر مبنی بر رابطه معنادار بین تابآوری و اختالل وسواس -اجبار تأیید میشود.
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فرضیه چهارم:
"تابآوری پیشبین معناداری برای حساسیت بین فردی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد".
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول های
 19و  11ارائه شدهاند.
جدول  19بررسی رابطه بین تابآوری و حساسیت در روابط بین فردی
متغیر پیشبین

متغیر مالک

تابآوری

همبستگی
معناداری

حساسیت در روابط بین
فردی
-9/216
9/912

جدول  11تحلیل رگرسیون برای رابطه بین تابآوری و حساسیت بین فردی
گام
تابآوری

ضریب
رگرسیون
-9/216

سهم
كل
9/918

سهم
خالص
9/921

 Fتبدیل
شده
1/92

دوربین-
واتسون
1/1

VIF

T

معناداری

1

2/22

9/926

با توجه به جدول  19و 11مشاهده میشود كه تابآوری و حساسیت بین فردی ،دارای همبستگی منفی و معناداری
( ) r= -9/216 ،P>9/91هستند .همچنین این دو متغیر دارای ضرایب معنادار در معادله رگرسیونی در جهت مثبت میباشد.
نتایج نشان دادند كه نمره مقیاس تابآوری توانسته  %1.8از واریانس حساسیت در روابط بین فردی را پیشبینی نماید؛
بنابراین فرضیه پژوهشگر مبنی بر رابطه معنادار بین تابآوری و حساسیت بین فردی تأیید میشود.
فرضیه پنجم:
" تابآوری پیشبین معناداری برای افسردگی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد".
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول های  12و
 11ارائه شدهاند.

جدول  12بررسی رابطه بین تابآوری و افسردگی
متغیر پیشبین
تابآوری

متغیر مالک
همبستگی
معناداری

12

افسردگی
-9/161
9/922
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جدول  11تحلیل رگرسیون برای رابطه بین تابآوری و افسردگی
گام
تابآوری

ضریب
رگرسیون
-9/161

سهم
كل
9/912

 Fتبدیل
شده
2/36

سهم
خالص
9/921

دوربین-
واتسون
1/1

VIF

T

معناداری

1

1/222

9/96

با توجه به جدول  12و  11مشاهده میشود كه تابآوری و سالمت روان ،دارای همبستگی منفی و معناداری (،P>9/91
 )r= -9/161هستند؛ اما این دو متغیر دارای ضرایب معنادار در معادله نمیباشند ( .)P<9/91نتایج نشان دادند كه نمره مقیاس
تابآوری تنها توانسته  %1.2از واریانس افسردگی را پیش بینی نماید و مابقی تغییرات در خرده مقیاس افسردگی ناشی از
عوامل دیگر است؛ بنابراین فرضیه پژوهشگر مبنی بر رابطه معنادار بین تابآوری و سالمت روان تأیید میشود اما تابآوری
نمیتواند پیشبین معناداری برای خرده مقیاس افسردگی باشد.
فرضیه ششم:
"تابآوری پیشبین معناداری برای اضطراب بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد".
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول های  12و
 11ارائه شدهاند.
جدول  12بررسی رابطه بین تابآوری و اضطراب
متغیر پیشبین
تابآوری

متغیر مالک
همبستگی
معناداری

اضطراب
-9/113
9/991

جدول  11تحلیل رگرسیون برای رابطه بین تابآوری و اضطراب
گام
تابآوری

ضریب
رگرسیون
-9/113

سهم
كل
9/192

سهم
خالص
9/931

 Fتبدیل
شده
3/23

دوربین-
واتسون
1/1

VIF

T

معناداری

1

1/96

9/991

با توجه به جدول  12و  11مشاهده میشود كه تابآوری و اضطراب  ،دارای همبستگی منفی و معناداری (،P>9/91
 )r= -9/113میباشند .همچنین این دو متغیر دارای ضرایب معنادار در معادله رگرسیونی در جهت منفی میباشند .نتایج نشان
دادند كه نمره خرده مقیاس تابآوری توانسته  %19.2از واریانس سالمت روان را پیشبینی نماید؛ بنابراین فرضیه پژوهشگر
مبنی بر رابطه معنادار بین تابآوری و اضطراب تأیید میشود.
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فرضیه هفتم:
" تاب آوری پیشبین معناداری برای پرخاشگری بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد".
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول های  18و
 12ارائه شدهاند.
جدول 18بررسی رابطه بین تابآوری و پرخاشگری
متغیر پیشبین
هدفمندی

متغیر مالک
همبستگی
معناداری

سالمت روان
-9/221
9/912

جدول  12تحلیل رگرسیون برای رابطه بین تابآوری و پرخاشگری
گام
تابآوری

ضریب
رگرسیون
-9/221

سهم
كل
9/913

سهم
خالص
9/926

 Fتبدیل
شده
1/21

دوربین-
واتسون
1/21

VIF

T

معناداری

1

2/23

9/922

با توجه به جدول  18و  12مشاهده میشود كه تابآوری و پرخاشگری ،دارای همبستگی منفی و معناداری (،P>9/91
 ) r= -9/221هستند .همچنین این دو متغیر دارای ضرایب معنادار در معادله رگرسیونی در جهت منفی میباشند .نتایج نشان
دادند كه نمره مقیاس تابآوری توانسته  %1/3از واریانس پرخاشگری را پیشبینی نماید؛ بنابراین فرضیه پژوهشگر مبنی بر
رابطه معنادار بین تابآوری و پرخاشگری تأیید میشود.

4فرضیه هشتم:
" تابآوری پیشبین معناداری برای فوبی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد".
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول های  16و
 13ارائه شدهاند.
جدول  16بررسی رابطه بین تابآوری و فوبی
متغیر پیشبین
تابآوری

متغیر مالک
همبستگی
معناداری

سالمت روان
-9/211
9/911

جدول  13تحلیل رگرسیون برای رابطه بین تابآوری و فوبی
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گام
تابآوری

ضریب
رگرسیون
-9/211

سهم
كل
9/911

سهم
خالص
9/921

 Fتبدیل
شده
2/62

دوربین-
واتسون
1/16

VIF

T

معناداری

1

2/2

9/91

با توجه به جدول  16و  13مشاهده میشود كه تابآوری و فوبی ،دارای همبستگی منفی و معناداری (-9/211 ،P>9/91
= )rهستند .همچنین این دو متغیر دارای ضرایب معنادار در معادله رگرسیونی در جهت منفی میباشند .نتایج نشان دادند كه
نمره مقیاس تابآوری توانسته  %1/1از واریانس فوبی را پیشبینی نماید؛ بنابراین فرضیه پژوهشگر مبنی بر رابطه معنادار بین
تابآوری و فوبی تأیید میشود.
فرضیه نهم:
" تابآوری پیشبین معناداری برای افکار پارانوئیدی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد".
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول های  29و
 21ارائه شدهاند.
جدول  29بررسی رابطه بین تابآوری و افکار پارانوئیدی
متغیر پیشبین

متغیر مالک

تابآوری

همبستگی
معناداری

افکار
پارانوئیدی
-9/116
9/191

جدول  21تحلیل رگرسیون برای رابطه بین تابآوری و افکار پارانوئیدی
گام
تابآوری

ضریب
رگرسیون
-9/116

سهم
كل
9/913

سهم
خالص
9/992

 Fتبدیل
شده
1/81

دوربین-
واتسون
1/11

VIF

T

معناداری

1

1/22

9/2

با توجه به جدول  29و  21مشاهده میشود كه تابآوری و افکار پارانوئیدی ،دارای همبستگی معناداری نیستند (،P<9/91
 .) r= -9/11همچنین این دو متغیر دارای ضرایب معنادار در معادله رگرسیونی نمیباشند .نتایج نشان دادند كه نمره مقیاس
تابآوری تنها توانسته  %9/1از واریانس افکار پارانوئیدی را پیشبینی نماید؛ بنابراین فرضیه پژوهشگر مبنی بر رابطه معنادار
بین تابآوری و افکار پارانوئیدی رد میگردد.
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فرضیه دهم:
" تابآوری پیشبین معناداری برای روانپریشی بیماران مبتال به  HIV/AIDSمیباشد" .
برای بررسی ای ن فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد .نتایج به دست آمده در جدول های
 22و  21ارائه شدهاند.
جدول  22بررسی رابطه بین تابآوری و روانپریشی
متغیر پیشبین
تابآوری

متغیر مالک
همبستگی
معناداری

روانپریشی
-9/112
9/992

جدول  21تحلیل رگرسیون برای رابطه بین رضایت از زندگی و روانپریشی
گام
تابآوری

ضریب
رگرسیون
-9/112

سهم
كل
9/933

سهم
خالص
9/966

 Fتبدیل
شده
3/13

دوربین-
واتسون
1/1

VIF

T

معناداری

1

1/91

9/991

با توجه به جدول  22و  21مشاهده میشود كه تابآوری و روانپریشی ،دارای همبستگی منفی و معناداری (،P>9/91
 ) r= -9/112هستند .همچنین این دو متغیر دارای ضرایب معنادار در معادله رگرسیونی در جهت منفی میباشند .نتایج نشان
دادند كه نمره مقیاس تابآوری توانسته  %3.3از واریانس روانپریشی را پیشبینی نماید؛ بنابراین فرضیه پژوهشگر مبنی بر
رابطه معنادار بین تابآوری و روانپریشی تأیید میشود.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش باهدف " بررسی رابطه بین تابآوری با اختالالت روانی در بیماران مبتالبه  " HIV/AIDSاجرا گردید.
نتایج نشان داد تابآوری بهصورت معناداری سالمت روان را پیشبینی میكند و سهم معناداری بر سالمت روان بیماران مبتالبه
 HIV/AIDSدارد و این رابطه در خرده مقیاسهای جسمانی كردن ،وسواس ،حساسیت بین فردی ،اضطراب ،پرخاشگری،
فوبیا و روانپریشی معنادار بوده و با اختالالت افسردگی و افکار پارانوئید رابطه معناداری مشاهده نگردید.
تابآو ری در كنار سایر عوامل فردی ،محیطی ،خانوادگی و مؤلفههای روانشناختی دیگر كه خودشان با تابآوری رابطه
مثبت و معناداری دارند و باهم بهنوعی دارای همپوشی هستند دارای رابطه معناداری میباشد .با توجه به نتایج بیان شده
بسیاری از بیماران مبتالبه بیماری ایدز دارای اختالالت روانشناختی میباشند و بین افرادی كه دارای تابآوری هستند با
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افرادی كه دارای تابآوری پایینتری هستند سالمت روان بیشتری مشاهده گردید .بر این اساس میتوان استنباط كرد كه افراد
تاب آور مهارتهای الزم برای مقابله با اضطراب را كسب میكنند و در مواقع لزوم بهطور مؤثر از این مهارتها استفاده میكنند
كه همین عامل باعث كاهش اضطراب ،تنش ،و اختالالت روانشناختی در افراد میشود.
در نتیجه بحث حاضر باید متذكر بود بیمارانی كه دارای اختالالت جسمانی سخت مانند ایدز میباشند ازلحاظ روانی مورد
آسیب قرار میگیرند و بخشی از درمان و سالمت این بیماران بعد روانشناختی این افراد میباشد كه متولیان امر باید به این
نکته توجه داشته باشند.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میگردد:
-

پیشنهاد میگردد اثربخشی رویکرد رفتاردرمانی شناختی و راهحل محور بر روی اختالالت ذكرشده بر روی بیماران مبتالبه
 HIV/AIDSبررسی گردد.

-

همچنین پیشنهاد میگردد كه در كنار متغیر تابآوری ،سرسختی روانشناختی ،امید و خوشبینی را نیز بهعنوان یک مدل
سالمتنگر در بیماران مبتالبه  HIV/AIDSمورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهادات كاربردی با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود:
-

پیشنهاد می گردد كه در بدو درمان این بیماران با یک مصاحبه تشخیصی و آزمون روانشناختی میزان اختالالت این
بیماران سنجیده شود.

-

پیشنهاد میگردد كه تابآوری را به بیماران رفتاری و بیماران  HIV/AIDSآموزش داده شود.
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 . IVترجمه؛ یحیی سید محمدی .)1162( .انتشارات ساواالن.
سادوک ،ب .سادوک ،و .)1162( .خالصه روانپزشکی علوم رفتاری-روانپزشکی .مترجم :پورافکاری ،نصرت اهلل.
انتشارات شهرآب آینده سازان.
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كاپالن ،هاروارد .سادوک ،بنیامین و گرب ،جک .)1333( .خاصه روانپزشکی علوم رفتاری -روانپزشکی بالینی،
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محمدخانی ،ش .سلیمانی ،ح .سید علی نقی ،ا .)1131( .نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری " افراد
مبتال به  ."HIVمجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود ،دوره  ،3شماره.19-1 ،1،
محمدی ،م ( .)1162عومل مؤثر بر تابآوری در افراد در معرض خطر سوءمصرف موا د .پایان نامه نامه
دكتری تخصصی روانشناسی بالینی .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
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امام خمینی(ره) تهران .مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،دوره .26-12 ،11
نجات ،حمید؛ ایروانی ،محمود .)1126( .مفهوم سالمت روان در مکاتب روان شناسی ،فصلنامه اصول بهداشت
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