
  
  

  
  

 
  

       
  

  HIV مبتال به زنان زندگی گیري جهت در بینی کننده حمایت اجتماعی نقش پیش
  

  1*یاسمین حجتی فر
  2رضا جوهري فرد 
  3  محمدعلی بشارت

  
  

  چکیده
در بحث هاي مربوط به ایدز بعد از ناامیدي متخصصان از درمان قطعی بیماري، از 

ته، جهت گیري زندگی در بیماران مبتال جمله عواملی که مورد توجه پژوهشگران قرار گرف
هدف از این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت . است به ایدز

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه افراد .  بودHIVگیري زندگی در بیماران زن مبتال به 
 نفر از بیماران زن  45 نمونه  تحقیق شامل.  در شهرستان اهواز  بودندHIVبیماران مبتال به 

طرح .  است که با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدندHIVمبتال به 
براي سنجش متغیرها از .  همبستگی بود-تحقیق میدانی و از نوع تحقیقات توصیفی

و پرسشنامه جهت گیري زندگی ) 1991(پرسشنامه حمایت اجتماعی شربون و استوارت
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت : نتایج .استفاده شد) 1985(ریجزکارور، شییر و ب

.  داردHIVاجتماعی نقش معناداري در پیش بینی جهت گیري زندگی در  زنان مبتال به 
حمایت اجتماعی عامل مهمی در نوع جهت گیري مبتالیان به ایدز  نسبت به زندگی و 

  .شرایط بیماري آنان دارد
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  همقدم
ایدز بیماري است که به لحاظ ایجاد مشکالت اجتماعی فراوان، تفکرات سوء حاکم 
بر جامعه و برچسب اجتماعی، نه تنها از جنبه جسمانی بلکه از بعد سالمت روانی نیز 

ن در فعالیت هاي مفید و وضعیت بیماران را متأثر کرده و منجر به بروز مشکالت فراوا
این ). 2012کارلوس، نیکوالس، مک گیبسون و ویلسون، ( عالیق بیماران می گردد

دهد و باعث کاهش اعتماد به نفس، افزایش  بیماري مسیر زندگی فرد را تغییر می
عملکرد . احساس آسیب پذیري، عالیم جسمانی و افکار آشفته در مبتالیان می شود

 اجتماعی و آرامش فکري را دچار نابسامانی می کند و در عوض روزانه، فعالیت هاي
نقش هاي جدیدي را مطرح می سازد به طور کلی ایدز  یک بیماري است که تأثیر 

 سالمتی، زندگی خانوادگی، فعالیت هاي گروهی .عمیقی بر کیفیت زندگی مبتالیان دارد
 هستند که کیفیت زندگی و اجتماعی، پیشرفت اقتصادي و تکامل فردي از جمله عواملی

یکی مولفه هاي مربوط  ). 2004، گریرسون، پیتس و وایت(فرد مبتال را متأثر می سازند 
جهت گیري زندگی اشاره به . به کیفیت زندگی بیمارن ایدز جهت گیري زندگی است

دیدگاه و نگرش کلی فرد نسبت به زندگی و رویداد هایی است که براي او اتفاق می افتد 
بر اساس دیدگاه شییر و ). 1985شی یر، کارور و بریجز، (  آینده اتفاق خواهد افتادیا در

همکارن جهت گیري زندگی در واقع منعکس کننده تفاوت هاي افراد در خوش بینی یا 
  ).1384به نقل از صادقی، (بدبینی است

هنگام . خوش بینی نقش مهمی در سازگاري با رویدادهاي استرس زاي زندگی دارد
وبه رو شدن با یک چالش، افراد خوش بین حالت اطمینان و پایدار دارند حتی اگر ر

این تفاوت ممکن است در . پیشرفت، سخت یا کند باشد اما بدبین ها مردد و ناپایدارند
 خوش بین ها بر این باورند که نامالیمات می توانند به شیوه .شرایط سخت بیشتر باشد
ا افراد بدبین انتظار بدبختی دارند خوش بینی با بهره گیري  ام.موفقیت آمیزي اداره شوند

خوش بینی، نگرش ها و گرایش هاي مثبتِ . از راهبردهاي کنارآمدن فعال ارتباط دارد
  برنامه ریزي براي بهبود، جستجوي اطالعات و بازسازي موقعیت هاي بد بر حسب 

بنابراین نوع ). 2002لوپز، اسنایدر و (مثبت ترین جنبه هایشان را پیش بینی می کند 
بویژه در . جهت گیري زندگی افراد می تواند نقش موثري در کیفیت زندگی داشته باشد

   افراد مبتال به بیماري هاي خاص و غیر قابل درمان مانند ایدز نوع جهت گیري زندگی
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 تواند نقش موثري در کیفیت زندگی این افراد داشته باشد می) خوش بینی یا بدبینی(
  ).2004هادسون، کارکسی و هولزمبر، (

با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه، زنان ترس بیشتري از برمال شدن ابتالیشان به 
وحشت از بد نامی و طرد شدن از طرف خانواده و دوستان سبب می . این بیماري دارند

ودگی شود که آنها بیمار یشان را مخفی سازند که این مسئله می تواند موجب گسترش آل
خانواده می تواند با حمایت اجتماعی و روانی امکان زندگی آنها را در کنار خانواده . شود

خانواده هایی که روابط . فراهم کند که موجب تطابق مناسب با بیماري شان می شود
بین افراد خانواده بر اساس عشق، اعتماد و اطمینان است؛ بهترین مکان براي حمایت از 

نتایج چنین ). 1391پیراسته مطلق و نیک منش، (بتال به ایدز است زنان  آلوده و م
تحقیقاتی می تواند عالوه بر بررسی کیفیت زندگی و شاخص هاي مرتبط با آن از جمله 
حمایت اجتماع و خوشبینی می تواند پیشنهادهاي کاربردي و مستند در جهت بهبود 

ن تحقیق می تواند به  خانواده ها، به طور کلی نتایج ای. شرایط این بیماران ارائه دهد
مشاوران و مددکاران اجتماعی، روانشناسان و حتی مردم عادي کمک کند تا در برخورد با 

امید است که مورد توجه این عزیزان قرار .این بیماران دقت و مهارت کافی داشته باشند
 این گروه از گرفته و اجراي این تحقیق و نتایج آن بتواند با عث بهبود کیفیت زندگی

نقش پیش بینی کننده حمایت  مساله اصلی در این پژوهش بررسی. بیماران شود
به عبارت دیگر این .  استHIVاجتماعی در جهت گیري زندگی در زنان مبتال به 

پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا حمایت اجتماعی نقش معناداري 
    دارد ؟HIV زنان مبتال به در  پیش بینی جهت گیري زندگی در 

  
  ابزار و روش

 همبستگی است -تحقیق حاضر میدانی و از نوع تحقیقات توصیفی طرح پژوهش
که در آن از روش ضریب همبستگی  و براي بررسی نقش پیش بینی کنندگی متغیرها 

  .نیز از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام  استفاده شده است
.  در اهواز می باشندHIVامل کلیه بیماران مبتال به جامعه آماري این پژوهش ش

 HIV نفر از بیماران زن مبتال به 45 در این تحقیق شامل HIVنمونه بیماران مبتال به 
   .هستند که با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شده اند
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ز درمانی ابتدا از بین مبتالیان به ایدز که خود را به مرک: روش اجراي پژوهش
 نفر انتخاب شدند و 45معرفی کرده بودن با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس

. پس از اطمینان دادن به آنها در مورد فاش نشدن بیماري آنها پرسشنامه توزیع شد
  . شدندSPSS  22سپس نمره گذاري شده و وارد نرم افزار آماري 

ري اطالعات یک تحقیق میدانی این تحقیق ار حیث روش گرداو:ابزارهاي پژوهش
در این تحقیق به منظور گرداوري اطالعات از پرسشنامه حمایت اجتماعی، . است

پرسشنامه جهت گیري نسبت به زندگی، پرسشنامه امید و پرسشنامه اطالعات جمعیت 
  .شناختی استفاده شده است

  
  :پرسشنامه حمایت اجتماعی-1

شربورن و  )MOS( یت اجتماعیبراي سنجش حمایت اجتماعی از مقیاس حما
افت شده توسط این آزمون که میزان حمایت اجتماعی دری. استفاده شد  )1991( استوارت

 عبارت است این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است و 19، داراي آزمودنی را می سنجد
 5آزمودنی میزان مخالفت یا موافقت خود با هر یک از عبارات را در یک مقیاس لیکرت 

پایین ترین امتیاز . مشخص می سازد)  امتیاز5= همیشه (تا همیشه از هیچ وقت جه ايدر
براي به دست آوردن نمره کلی همه .  است95 و بیشترین امتیاز 19در این آزمون 

نمره باالي آزمودنی در این مقیاس بیانگر این است که . امتیازات با هم جمع می شوند
اعتبار این آزمون با استفاده از . ی برخوردار استآزمودنی از حمایت اجتماعی مطلوب

دراین ). 10( گزارش شده است93/0 تا 74/0ضریب آلفاي کرونباخ در دامنه اي از 
 به 83/0پژوهش اعتبار این آزمون با استفاده از روش آلفاي کرونباخ در مبتالیان به ایدز 

  .دست آمد
  
  : پرسشنامه جهت گیري زندگی-2

از   HIVدر این پژوهش به منظورسنجش جهت گیري زندگی زنان مبتال به 
این آزمون نسخه  .استفاده شد) R-LOT(پرسشنامه بازنگري شده جهت گیري زندگی

است که  )  1985( شی یر، کارور و بریجز ))LOT((کوتاه شده آزمون جهت گیري زندگی
این . را می سنجد) نی بدبی-تفاوت هاي فردي در خوش بینی(جهت گیري زندگی 

 سوال از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا میزان توافقشان را براي هر 10آزمون داراي 
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 "کامال مخالفم"صفر دامنه اي  از (یک از ماده ها، بر پایه مقیاس لیکرت پنج نقطه اي 
خ ضریب آلفاي کرونبا) 1985(شی یر و کارور . درجه بندي کنند "کامال موافقم"چهار  تا

همچنین .  گزارش کرده اند79/0را نیز   و ضریب اعتبار بازآزمایی آن76/0این مقیاس را 
، نفس روزنبرگ با مقیاس منبع کنترل و مقیاس عزتروایی همگرا و افتراقی این آزمون 

دراین پژوهش اعتبار این آزمون با استفاده از روش آلفاي کرونباخ در ). 7(تأیید شده اند
  . به دست آمد84/0ز مبتالیان به اید

  
  یافته ها

  یافته هاي توصیفی متغیر هاي پژوهش: 1جدول شماره 
 M SD 2 متغیر

   جهت گیري زندگی- 1
  حمایت اجتماعی- 2

76/8  
57/48 

29/4  
83/11 

31/0  
-- 

  
     ضریب همبستگی بین حمایت اجتماعی و  دهد بین  نشان می1نتایج جدول

 p>05/0در سطح   است که31/0 برابر با HIVگیري زندگی در زنان مبتال به  جهت
  .رابطه معناداري وجود دارد

  
        نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی  .2جدول 

  )Enter(   با روش ورود همزمان HIVجهت گیري زندگی زنان مبتال به
  شاخصها متغیر پیش بین

  R  F متغیر
P حمایت اجتماعی 

 096/0 31/0 هت گیري زندگیج

  
433/26 =F  

008/0= P 

32/0=β  
38/0=b  
01/6=t  

0001/0=P 

  
همانگونه که جدول فوق نشان می دهد ضریب همبستگی بین حمایت اجتماعی و 

  p< 01/0 است که درسطح HIV 31/0گیري زندگی در بیمارانزن مبتال به  جهت
 درصد از واریانس جهت گیري 9نشان می دهد حمایت اجتماعی  مقدار. است معنادار
  همچنین ضریب رگرسیونی استاندارد. کند را تبیین می HIV در مبتالیان به زندگی
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نشان می دهد که حمایت اجتماعی نقش معنی داري در ) 38/0(و غیراستاندارد) 32/0(
  ). p ،01/6 = t > 001/0(دارد  HIVپیش بینی جهت گیري زندگی در  زنان مبتال به 

  
   نتیجه گیريبحث و

می تواند جهت گیري  HIVنتایج نشان داد که حمایت اجتماعی از  زنان مبتال به 
آنها نسبت به بهبود و سازگاري مثبت با شرایط بیماري در آن ها را  زندگی و خوش بینی

بر اساس جستجو هاي انجام شده تحقیقات داخلی و خارجی  اندکی که . پیش بینی کند
ش حمایت اجتماعی در پیش بینی جهت گیري زندگی در زنان به صورت اختصاصی  نق

کامرکو  این یافته با نتایج  پژوهش هاي. را بررسی کرده باشند وجود دارد HIVمبتال به 
درتبیین نقش حمایت . همسو است )2010(باساواراج، ناویا و رشمی و )2013(یرز و می

 توان بیان کرد مطابق ماران میاجتماعی در پیش بینی جهت گیري زندگی این بی
، برخورداري از حمایت اجتماعی براي نظري تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی مدل ساسابر

حمایت اجتماعی، صرف نظر از این که فرد تحت تأثیر استرس و . سالمتی مفید است
 پرهیز کند و این فشارهاي روانی باشد یا نه، باعث می شود فرد از تجارب منفی زندگی

 از جمله حمایت بنابراین انواع حمایت اجتماعی. ت سودمندي بر سالمتی داردامر، اثرا
عاطفی از این افراد می تواند جهت گیري این افراد نسبت به شرایط خود را پیش بینی 

اگر این بیماران احساس کنند که علی رغم ابتال به یک بیماري خاص حمایت هاي . کند
فت می کنند بنابراین خوش بین خواهند بود و اگر اجتماعی الزم از سوي دیگران را دریا

احساس کنند به علت بیماري  ایدز و ویژگی هاي آن از سوي دیگران طرد شده اند دچار 
این بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد . نوعی بدبینی نسبت به شرایط آینده خواهند شد

از جمله هاي خاص  یماريها، مددکاران اجتماعی و موسسات مرتبط به ب شود خانواده می
حمایت هاي اجتماعی الزم از این افراد ارائه دهند تا این ... بهزیستی، وزارت بهداشت و

   افراد نسبت به بهبود جسمانی و روانشناختی شرایط فعلی و آینده بیماري خود خوش 
  .بین تر باشند و امید بیشتري نسبت به زندگی با این شرایط خاص داشته باشند
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