نشریه پژوهشی – تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز

بررسی میزان رضایت از زندگی در زوجهای تاالسمی مینور شهرستان بجنورد 1395
مهدی صفرپور ،1دکتر افشین دلشاد ،2پروین محمدزاده ،3معصومه

محمدزاده4

 .1کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي بابل ،ایران
 .2دکتری پزشكي ،واحد بیماریها معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،ایران
 .3کارشناس بهداشت عمومي ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،ایران
 .4کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتي درماني ،دانشگاه علوم پزشكي بابل ،ایران
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چكيده
زمینه و هدف :سیاستهای پیشگیری و کنترل بیماری بتا تاالسمي ماژور متمرکز بر زوجهای تاالسمي مینور ميباشد .لذا در این مطالعه با
هدف بررسي رضایت از زندگي زوجهای تاالسمي مینور به ارزیابي سیاستهای پیشگیری و کنترل بیماری بتا تاالسمي ماژور پرداختهایم.
مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعه توصیفي است و جامعه پژوهش کلیه زوجهایي که قبل از عقد از وضعیت خود اطالع یافته و بعد از
سال 1380در شهرستان بجنورد ازدواج کردهاند (به روش سرشماری  62نفر) .ابزار مطالعه فرم کوتاه رضایت از زندگي پرسشنامه  SWLSميباشد.
دادهها در نرم افزار spssبا استفاده از آزمون فراواني و همبستگي خطي تحلیل گردید.
یافتهها :تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که  67/7درصد زوجهای تاالسمي مینور شرکتکننده در این مطالعه میزان
رضایتمندی خود را از زندگي پایین (ناراضي و اندکي ناراضي) بیان کرده اند .همچنین بین میزان رضایت از زندگي با پارامترهای تعداد فرزندان و
سال ازدواج زوجین ارتباط معنيدار آماری وجود دارد ( ، )P= 0/000ولي بین میزان رضایت از زندگي با سن (  ) P =0/547و جنس ()P=0/947
ارتباطي مشاهده نشد.
نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه نشاندهنده مشكالت روحي و رواني عليرغم افزایش و توسعه خدمات در سطح کشور ميباشد .از آنجا که
برنامه کشوری پیشگیری از بتا تاالسمي ماژور به ازدواج و باروری و مدیریت این دو مربوط ميشود ،لذا مشاوره نقش خاصي در پیشبرد اهداف
برنامه خواهد داشت.
واژههای کلیدی :رضایت ،رضایت از زندگي ،زوج های تاالسمي مینور
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مبتال به دلیل آنكه سقط آن با استناد به فتوای علمای دین مبین
اسالم ممكن گردیده ،بر کاهش موارد بروز تاالسمي ماژور تأثیر
ویژهای داشته است ( .)7از آنجا که برنامه کشوری پیشگیری از
بتا تاالسمي ماژور به ازدواج و باروری و مدیریت این دو مربوط
مي شود ،مشاوره نقش خاصي در پیشبرد اهداف برنامه خواهد
داشت (.)6
برنامه پیشگیری از تاالسمي از سال  1370با غربالگری
زوجهای در شرف ازدواج و پیشنهاد جدایي و انتخاب افراد غیر
ناقل برای ازدواج زوجین شروع شد؛ ولي این استراتژی موفقیت
قابل قبولي به همراه نداشت .به دلیل اصرار زوجین مینور به
ازدواج با یكدیگر و عالقه به بچهدار شدن نیاز به تشخیص قبل از
تولد تاالسمي مطرح شد .این رویكرد همانند بسیاری از کشورها
چون ایتالیا و یونان و قبرس و در ایران نیز با موفقیت چشمگیری
همراه بود (.)8
سقط جنین ماژور روشي است استرسزا و نامناسب که
موجب مشكالت روحي و رواني در خانواده ميشود ،به طوری که
اغلب خانمهای حامله ميخواهند از القای سقط حتي به صورت
قانوني پرهیز کنند .تحقیقات زیادی روش تشخیص ژنتیكي قبل
از لقاح ( (PGDرا یک روش پیشرفته و موفق برای پیشگیری از
تولد بیماران تاالسمي ماژور ميدانند .امروزه برخي محققین با
بهرهگیری از این روش حتي با تعیین  HLAدر یک سلول
بالستومر در محیط خارج رحمي فقط جنیني که از نظر HLA
با فرزند تاالسمي زوجین سازگار باشد به داخل رحم منتقل کرده
و اجازه رشد ميدهند (.)9
دکتر مصطفي سعادت دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شیراز در
مقاله خود تحت عنوان" آیا جلوگیری از ازدواج افراد مبتال به
تاالسمي مینور با یكدیگر باعث افزایش هتروزیگوتي در جمعیت
ميگردد" به بررسي این موضوع پرداخته و نتیجه ميگیرد که:
شناسایي افراد هتروزیگوت و ازدواج آنان با افراد هموزیگوت سالم
باعث افزایش بیشتر افراد هتروزیگوت خواهد گشت ولي این
افزایش چشمگیر نخواهد بود .فرض کنید فراواني ژني بتا
تاالسمي در جمعیت برابر با  6درصد باشد ،در این صورت در
حالت معمول 11/3 ،درصد هتروزیگوت داریم و با فرض ازدواج
نكردن هتروزیگوتها با یكدیگر فراواني آن به 12درصد خواهد
رسید و یادآور ميکند که نگراني درباره افزایش فراواني آللي و یا
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تاالسمي یک بیماری مادرزادی اتوزومال مغلوب نشات گرفته
از کشورهای منطقه مدیترانه است که با کمبود در سنتز زنجیره
گلوبین همراه بوده و ممكن است به کمخوني شدید منجر شود
( .)1تاالسمي ماژور شایعترین بیماری ارثي دنیا و کشور ایران
است به طوریکه بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني4 ،
درصد از جمعیت کشور ناقل تاالسمي هستند و تعداد مبتالیان
به تاالسمي در ایران در سال  ، 1392بیش از رقم  30هزار
بیمار تخمین زده شده ،در حاليکه برای کشور پرجمعیتي
همچون آمریكا کمتر از  1000مورد ميباشد همچنین سالیانه
حدود  800نفر به جمعیت بیماران تاالسمي کشور ما اضافه
ميگردد ( .)2تزریق خون بهطور منظم و مكرر در بیماران مبتال
به بتا تاالسمي ماژور طول عمر بیماران و کیفیت زندگي را به
طور عمده بهبود ميبخشد ،اما ميتواند به اضافه بار مزمن آهن
منجر شود ( .)3همچنین کیفیت زندگي این بیماران به دالیل
متعدد جسمي ،رواني ،اقتصادی و اجتماعي از جمله وجود
بیماری مزمن ،مراجعه مكرر به بیمارستان برای انتقال خون و
تزریق دردناک داروها ،ظاهر ،عدم بلوغ جنسي ،ناباروری ،ناتواني
به منظور کاستن از عوارض مربوط به بیماری خود ،اطمینان
نداشتن در مورد آینده ،اختالالت رواني و مشكالت در اشتغال
و ایفای نقش در جامعه پایین ميباشد کیفیت زندگي دامنهای
از نیازهای عیني انسان است که در ارتباط با درک شخصي و
گروهي افراد از احساس خوب بودن حاصل ميشود ( 5و.)4
برنامه پیشگیری از تاالسمي ،اولین برنامه ژنتیكي بود که در
سیستم سالمت ایران ادغام شد و در میان برنامههای غیر واگیر،
اولین برنامه کشوری بود که ادغام آن شهر و روستاهای کشور را
در برگرفت و همزمان نیازمند چهار سطح ارایه خدمات بود .برنامه
کشوری پیشگیری از بتا تاالسمي ماژور تا سال  1380مشغول
ایجاد و تحكیم محورهای اصلي برنامه بوده است .عرضه خدمات
ممكن به زوجین ناقل را با غربالگری زوجین در هنگام ازدواج و
بررسي خانوادههای بیماران تاالسمي همزمان در دستور کار خود
داشته است ( .)6پیشگیری از بیماری بتا تاالسمي ماژور از
جدیدترین روشهای پیشگیری ،شامل بررسي ژنتیک جنین و
شناسایي آلل معیوب بهرهمند است .تشخیص پیش از تولد جنین
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لذا در این پژوهش بر آن شدیم تا میزان رضایت زندگي
زوجهای تاالسمي مینور که عليرغم اطالع از بیماری و مخاطرات
آن برای خود و فرزندانشان دارد ،تصمیم به ازدواج گرفته اند ،را
بررسي کنیم.
روش بررسی
در این پژوهش توصیفي جامعه پژوهش تمامي زوجهای
مینور شهرستان دارای پرونده در مرکز بهداشت شهرستان ،تعداد
 62زوج که قبل از عقد از وضعیت خود اطالع یافتهاند و بعد از
سال  1380در شهرستان بجنورد ازدواج کردهاند ،در نظر گرفته
شد .روش کار از نوع غیر احتمالي آسان و در دسترس بود .در
این پژوهش ،پژوهشگر با مراجعه به مرکز بهداشت شهرستان
اطالعات زوجهای مینور را اخذ کرده و سپس برای تكمیل
پرسشنامه رضایت از زندگي زوجهای مذکور به طور جداگانه با
هر یک از زوجین طي تماس تلفني پرسشنامه تكمیل شد.
ابزار پژوهش فرم کوتاه رضایت از زندگي پرسشنامه
 SWLSميباشد .ضریب پایایي همساني دروني این مقیاس بین
 80درصد تا  89درصد و ضریب پایایي بازآزمایي آن بین 64
درصد تا  84درصد گزارش شده است .ضریب همبستگي بین این
مقیاس و دیگر ابزارهای سنجش رضایت از زندگي و بهزیستي
رواني بین  35درصد تا  82درصد بهدست آمده است .این مقیاس
با پرسشنامه افسردگي بک ( )r= -0/60و مقیاس شاد کامي
آکسفورد ( 62درصد تا  79درصد) همبستگي معنيداری دارد.
دادههای پژوهش بعد از جمع آوری به نرم افزار  spssوارد و
سپس با استفاده از روشهای استخراج اطالعات از دادهها با توجه
به روش کار و نوع پژوهش به روش توصیفي ساده و با استفاده از
آزمون فراواني و جهت سنجش وجود رابطه بین متغیرها از آزمون
همبستگي خطي استفاده شد.

یافتهها
 64زوج در این پژوهش شرکت کردند ،که  27/4درصد زنان
بین  20تا  25سال و  43/5درصد آنان بین  25تا  30سال و
 29/1درصد آنان بین  30تا  35سال سن داشتند .تحصیالت 54
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افزایش هتروزیگوتي موردی ندارد و خزانه ژني جمعیت به
آلودگي دچار نخواهد شد .و با حذف برنامه غربالگری پیش از
ازدواج (پس از هر فاصله زماني) تنها یک نسل الزم است تا
جمعیت به حالت اولیه خود برگردد (.)10
طبق تعریف سازمان جهاني بهداشت ،رضایت از زندگي
مفهومي متأثر از وضعیت جسماني ،رواني و اجتماعي فرد است
و بروز بیماری و ترس از عوارض ،بستری شدن و احیانا مرگ،
سبب پایین آمدن اعتماد به نفس و فشارهای رواني در بیمار
ميشود ( .)4این عوامل به خودی خود سبب کاهش سطح
رضایت از زندگي فرد در ابعاد جسماني و رواني ميگردد (.)7
تاالسمي کیفیت و رضایت از زندگي فرد و خانوادهی او را تحت
تأثیر قرار ميدهد و تحقیقات انجام شده نشان داده که کودکان
مبتال به تاالسمي از کیفیت و رضایت از زندگي پایینتری نسبت
به کودکان سالم برخوردارند ( .)8فشار ناشي از داشتن کودکي
که به مراقبت شدید و تزریق مكرر خون نیاز دارد ،تعادل رواني
والدین را برای مدتها دگرگون خواهد کرد .ضربه وارده به خانواده
باعث به وجود آمدن واکنشهای رواني گوناگون در افراد شده،
ارتباطات خانواده را به طور جدی تحت تأثیر قرار ميدهد (.)9
نتایج مطالعهای در سال  2004نشان داد که  3/7درصد از
خانواده بیماران تاالسمي از نظر اضطراب طبیعي 18/5 ،درصد
دچار اضطراب خفیف و  50درصد دچار اضطراب متوسط و 27
درصد افراد خانواده دچار اضطراب شدید ميباشند (.)10
تاالسمي عوارض و اثرات رواني -اجتماعي و جسمي بسیاری بر
کودک بیمار ،والدین و سایر اعضا خانواده دارد و این عوارض
ميتواند کیفیت و رضایت از زندگي کودک بیمار و والدین وی را
در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار دهد .لذا شناسایي کیفیت و
رضایت از زندگي بیماران و والدین آنها باعث درک نیازهای
اختصاصي آنها و بهکار بردن برنامه مراقبتي و درماني موثرتر مي-
گردد ( .)11والدین بیماران تاالسمي از آنجا که خود حامل
تاالسمي بودهاند ،خود را مسوول بیماری فرزندانشان ميپندارند
و عالوه بر سایر مشكالت ،باری از احساس گناه ،ناامیدی و نگراني
در مورد سالمت و آینده کودکانشان را نیز به دوش ميکشند
(.)12
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درصد آنان فوق دیپلم و پایینتر از آن و  46درصد لیسانس و
باالتر از آن بوده است .اکثریت زوجها در بین سالهای  1385تا
 1390ازدواج کردهاند و یک فرزند دارند (جداول شماره  1و .) 2
جدول شماره  -1توزیع فراواني زوج های مورد پژوهش برحسب سن ،تحصیالت
تعداد

درصد

متغیرها
25-20

34

27/4

30-25

54

43/5

35-30

36

29/1

فوق دیپلم و پایین تر

67

54/03

لیسانس و باالتر

57

45/96

سن

تحصیالت

جدول شماره  - 2توزیع فراواني زوج های مورد پژوهش برحسب سال ازدواج و تعداد فرزندان
متغیرها
سال ازدواج

تعداد

درصد

1385-1380

42

33/9

1390-1385

72

58/1

1395-1390

10

8/1

0

42

33/9

1

76

61/3

 2بیشتر

6

4/8

تعداد فرزندان

جدول شماره  –3تعیین همبستگي میان رضایت از زندگي با پارامترهای تعداد فرزندان و سال ازدواج و سن و جنس
متغیرها
رضایت از زندگي

پارامتر

سن

جنس

تعداد فرزندان

سال ازدواج

ضریب همبستگي

0/093

0/066

-5/564

7/2

p-value

0/547

0/947

0.000

0.000
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سیاستهای پیشگیری و کنترل بیماری بتا تاالسمي ماژور
متمرکز بر زوجهای تاالسمي مینور ميباشد .لذا در این مطالعه با
هدف بررسي میزان رضایت از زندگي زوجهای تاالسمي مینور به
ارزیابي سیاستهای پیشگیری و کنترل بیماری بتا تاالسمي
ماژور پرداختهایم .تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از پژوهش
نشان داد که  67/7درصد زوجهای تاالسمي مینور شرکت کننده
در این پژوهش میزان رضایتمندی خود را از زندگي پایین
(ناراضي و اندکي ناراضي) بیان کردهاند .تنها  22/6درصد
زوجهای تاالسمي مینور از زندگي خود اندکي رضایت داشتند؛ و
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پس از جمع بندی اطالعات پرسشنامه نمرات میزان رضایت
از زندگي در بین  11تا  30ميباشد که دو گروه به شدت راضي
و به شدت ناراضي به دلیل نداشتن فراواني از طبقه بندی حذف
شدند .همانطور که جدول شماره  3نشان ميدهد بین میزان
رضایت از زندگي با پارامترهای تعداد فرزندان و سال ازدواج
زوجین ارتباط معنيدار آماری وجود دارد .ولي در این پژوهش
بین میزان رضایت از زندگي با سن و جنس ارتباطي مشاهده
نشده است.

بحث و نتیجهگیری

بررسی میزان رضایت از زندگی در زوجهای تاالسمی مینور شهرستان بجنورد

73

سني مورد مطالعه ،تفاوت داشته است .بیماران مبتال به تاالسمي
با توجه به مزمن بودن بیماری ،نوع درمانهای دریافتي ،شدت و
عوارض بیماری در معرض ابتال به انواع مختلف اختالالت
روانپزشكي هستند (.)13
نتیجه پژوهش پورموحد ( )1382حاکي از آنست که میان
میزان ناامیدی و اضطراب بیماران مبتال به بتا تاالسمي ماژور و
متغیرهایي چون مدت تشخیص بیماری ،سن ،جنس ،دفعات
بستری شدن ،شمار فرزندان مبتال در خانواده و رتبه تولد خانواده،
فراواني عوارض بیماری و میزان تحصیالت پدر و مادر (به جزء
میان تحصیالت پدر و ناامیدی و میان سن بیماران و اضطراب
آنها) ارتباط معني دار آماری وجود ندارد (.)14
در مطالعه بهروزیان ( )1393بین مكانیسم مدارای
ناسازگارانه مادران ،با مشكالت روانشناختي کودکان مبتال به
تاالسمي ماژور ،همبستگي مثبت وجود دارد بدین معني که
مشكالت روانشناختي کودکاني که مادرانشان از مكانیسمهای
مدارای ناسازگارانه استفاده ميکنند بیشتر از کودکاني است که
مادرانشان از مكانیسمهای مدارای سازگارانه استفاده ميکنند
( .)15از آنجا که سیاستهای پیشگیری و کنترل بیماری بتا
تاالسمي ماژور متمرکز بر زوجهای تاالسمي مینور و سقط جنین
ماژور ميباشد؛ با توجه به سطح رضایت از زندگي پایین بهدست
آمده ،توصیه ميشود از روشهای جدیدتر همچون تشخیص
ژنتیكي قبل از لقاح ( )PGDکه یک روش پیشرفته و موفق برای
پیشگیری از تولد بیماران تاالسمي ماژور است را مورد بررسي
بیشتر قرار دهند.
تشکر و قدردانی
از همكاری کلیه کارمندان محترم واحد بیماریها معاونت
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي و مرکز بهداشت
شهرستان بجنورد و کلیه زوجهای تاالسمي مینور شهرستان
بجنورد که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند ،تشكر و
قدرداني ميشود.
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این میزان برای زوجهای تاالسمي مینور که از زندگي خود
رضایت داشتند  6/5درصد ميباشد .
در مطالعه زارع و همكاران ابعاد هشتگانه کیفیت زندگي
(سالمتي عمومي ،عملكرد جسماني ،ایفای نقش فیزیكي ،ایفای
نقش عاطفي ،عملكرد اجتماعي ،درد بدني ،نیرو وانرژی حیاتي و
درک کلي از سالمتي) بیماران تاالسمي در مقایسه با خانوادههای
آنها مورد بررسي قرار گرفت .نتایج مطالعه نشان داد که اعضای
خانواده بیماران در تمامي ابعاد کیفیت زندگي نمره پایینتری را
نسبت به بیماران دارند که از نظر آماری تفاوت معنيداری
نداشتند به جز بین میانگین نمرات ابعاد عملكرد اجتماعي در دو
گروه بیماران و اعضای خانوادههای آنها اختالف معنيداری وجود
داشت .کیفیت زندگي خانوادههای تاالسمي در بعد عملكرد
اجتماعي پایینتر از بیمارانشان بوده است .ابتال عضوی از خانواده
به بیماری تاالسمي موجب ایجاد نوعي بحران روانشناختي در
تمامي اعضای خانواده ميشود که خود نیازمند کاربرد روش های
مقابلهای است (.)11
همچنین نتایج این مطالعه حاکي از آن است که بین میزان
رضایت از زندگي با پارامترهای تعداد فرزندان و سال ازدواج
زوجین ارتباط معنيدار آماری وجود دارد؛ بدین صورت که هر
چه تعداد سال بیشتری از ازدواج زوجین ميگذرد میزان رضایت
از زندگي آنان کمتر ميشود و با افزایش تعداد فرزندان میزان
رضایت از زندگي در زوجهای تاالسمي مینور باز هم کاهش
ميیابد .که این یافته موید مشكالت روحي و رواني عليرغم
افزایش و توسعه خدمات در سطح کشور ميباشد.
بین میزان رضایت از زندگي با سن و جنس ارتباطي مشاهده
نشده است .این ميتواند به دلیل پایین بودن تعداد زوجها و
نداشتن تفاوت سني قابل مالحظه بین شرکتکنندگان در این
پژوهش ميتواند باشد .همچنین به دلیل پایین بودن تعداد
زوجهای دارای سقط جنین ماژور در این مطالعه نتوانستیم بین
سقط جنین ماژور و میزان رضایت از زندگي ارتباطي را نتیجه-
گیری کنیم .در مطالعه خاني و همكاران ( )1384با هدف تعیین
میزان سالمت رواني– اجتماعي نوجوانان مبتال به تاالسمي ماژور
انجام شده است ،مشاهده گردید که میزان سالمت روان بیماران
تاالسمي با جنسیت رابطه معنيداری نداشته و فقط در گروههای
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Abstract
Background & Aim: Preventive and control policies of major beta-thalassemia focus on couples
with minor thalassemia. Therefore, this study aimed to evaluate the life satisfaction in couples with
minor thalassemia to examine the preventive and control policies of major beta-thalassemia.
Material & Methods: This is a descriptive research. The research population consists of all couples
who were informed about their status before engagement and have married in Bojnourd since 2001
(62 samples by census method). The survey tools were short life satisfaction form and SWLS
questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using frequency test and linear correlation.
Results: The results showed that 67.7% of couples with minor thalassemia participated in this study
have reported low levels of life satisfaction (dissatisfied and slightly dissatisfied). Also, there was a
significant statistical relationship between life satisfaction and parameters like the number of children
and marriage date of couples (P value=0.00); but there was no relationship between life satisfaction
and age (P value= 0.547) and sex (P value= 0.947).
Conclusion: The results of this study confirm the psychological problems despite the increase and
development of services throughout the country. Since the country's program for preventing major
beta-Thalassemia is related to marriage, fertility and the management of them, consultation will play
a certain role in advancing the objectives of the program's goal.
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