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Abstract
Background and Objectives: Today, hypertension is one of the most
common cardiovascular disorders being prevalent in developing
countries. This study was conducted to determine the role of
interpersonal dependence and social support with the mediation of
hope affecting the resilience of patients with high blood pressure.
Methods: The statistical population of the study included all patients
with hypertension referring to medical centers in Tehran with the final
sample group of 250 cases. Participation in this study was voluntary
and the sampling process was performed by purposeful sampling
method. The data collection tools were as follows: Connor-Davidson
Resilience Scale, Perceived Social Support designed by Vaux, Adult
State Hope Scale developed by Snyder, and Interpersonal Dependency
Inventory designed by Hirschfield. Data analysis was carried out using
the path analysis method.
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Results: Based on the results of the study, social support, interpersonal
dependency, and hope had a positive correlation with the resilience of
hypertensive patients. It was also revealed that resilience was effected
indirectly by social support. The variables of interpersonal dependence
and social support and the variables of resilience have significant direct
effects. In addition, both interpersonal dependence and social support
variables have an indirect effect on resilience, of which only the
indirect effect of social support on resilience is significant.
Conclusion: It was revealed that hope can play the role of mediator
between social support and resilience in patients with hypertension.
Furthermore, this variable is effective in increasing resilience in such
patients.
Keywords: Hope; Hypertension; Interpersonal dependency; Resilience;
Social support.
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پیشبینی تابآوری بیماران مبتالبه فشارخون باال بر اساس وابستگی بینفردی و حمایت
اجتماعی با میانجیگری امید
هومن
9

گروه روانشناسي ،دانشكده علوم

انساني ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،ساوه ،ایران.

نامور*1

 ،مسعود

قاصدی1

چکیده
زمینه و هدف :امروزه بیماری فشارخون یكي از شایعترین اختالالت قلبي و عروقي است که
در جوامع روبه توسعه افزایش چشمگیری دارد .پژوهش حاضر با هدف تعییین سیهم وابسیتگي
بین فردی و حمایت اجتماعي با میانجیگری امید در تیا آوری بیمیاران مبتالبیه فشیارخون بیاال
انجام شد.
روش بررسی :جامعه آماری پژوهش شامل تمام بیماران مبتالبه فشارخون باال بود که به مراکز
درماني شهر تهران مراجعه کرده بودند .گروه نمونه  651نفر از مراجعهکنندگان مبتالبه فشارخون
بودند که به مراکز درماني موردنظر مراجعه داشتند .این گروه بهصورت داوطلبانه و به روش
نمونهگیری قضاوتي و هدفمند انتخا

شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای تا آوری،

حمایت اجتماعي ،امید و وابستگي بینفردی بود .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل
مسیر انجام شد.

*نویسنده مسئول مكاتبات:
هومن نامور؛ گروه روانشناسي،
دانشكده علوم انساني ،واحد ساوه،
دانشگاه آزاد اسالمي ،ساوه ،ایران.

یافتهها :یافته ها پژوهش حاضر نشان داد حمایت اجتماعي و وابسیتگي بیینفیردی بیر تیا آوری
بیماران مبتالبه فشارخون باال تأثیر مثبتي دارد .همچنین متغیر امید نیز بر تا آوری بیماران مبتالبیه
فشارخون باال تأثیر مثبت دارد .همچنین تأثیر غیرمستقیم حمایت اجتماعي بر تا آوری نییز نشیان
داده شده است .متغیرهای وابسیتگي بیینفیردی ،حماییت اجتمیاعي و امیید بیر تیا آوری اثیرات
مستقیم معنیاداری دارد ،درحیالي کیه هیر دو متغییر وابسیتگي بیینفیردی و حماییت اجتمیاعي بیر

آدرس پست الكترونیكي:
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dr.hooman.namvar@gmail.com

تا آوری اثر غیرمستقیم دارند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر حاکي از این است که در بیماران مبتالبه فشیارخون بیاال امیید

تاریخ دریافت9311/19/62 :
تاریخ پذیرش9311/12/96 :

ميتواند بین حمایت اجتماعي و تا آوری نقش میانجي داشته باشد و در افیزایش تیا آوری در
این بیماران نقش مؤثری ایفا کند.
کلیدواژهها :امید؛ پرفشاری خون؛ تا آوری؛ حمایت اجتماعي؛ وابستگي بینفردی.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Namvar H, Ghasedi M. Interpersonal Dependency and Social Support as the
Predictors of Resilience among Hypertensive Patients with the Mediating Role of
]Hope. Qom Univ Med Sci J 2020;14(7):31-39. [Full Text in Persian
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هومن نامور و همکار

پیشبینی تابآوری بیماران مبتال به فشارخون باال

مقدمه

میزند .وابستگی بینفردی بهصورت عاملی مخرب به دوران

فشارخون باال (هایپرتنشن) (بیشتر از  941میلیمتر سیستولی و 11

بزرگسالی و وقوع رابطه فرد با دیگران ،مواجهه با تنیدگیها و

میلیمتر دیاستولی) از مهمترین علل اصلی ناتوانی مزمن در دنیا

مشکالت زندگی ،مدیریت عواطف و هیجانها ،سازگاری

محسوب میشود که با سیر مزمن و پیشرونده میتواند کیفیت

زناشویی و پارهای از مسائل دیگر تعمیم مییابد و ممکن است در

زندگی بیماران را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار دهد (.)9

روابط اجتماعی ،سالمت روان و تابآوری فرد نیز نمود یابد (.)1

عوامل ژنتیکی ،محیطی ،روانی و اجتماعی در ایجاد فشارخون باال

از تعـاریف مختلف استنباط میشود حمایت اجتماعی بهعنوان

نقش بسزایی دارند ( .)2اغلب علت واقعی فشارخون مشخص

تعامل اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،روابط پاداشدهنده یا موقعیت

نیست ،ولی این بیماری مانند بیشتر بیماریهای مزمن با شیوه

حمایتی تعریف شده است که این عوامل میتواند در میزان

زندگی سالمت روان و کیفیت زندگی بیماران ارتباط تنگاتنگی

تابآوری افراد مؤثر باشد ( .)91نبود حمایت اجتماعی ،خطر

دارد ( .)9در کشور ما هنوز کنترل خوب و کامل فشارخون

بیماری قلبی و مرگهای مربوط به عروق کرونر را افزایش

امکانپذیر نشده است و یکی از عوامل مهم آن ،بیعالمتبودن

میدهد .سطح باالی حمایت اجتماعی واکنش به استرس را

طبیعت این بیماری باوجود آسیب پیشرونده به دستگاه قلبی

کاهش میدهد و از خطرات تندرستی کم میکند (.)99

عروقی در  91تا  21سال اول است.

از دیدگاه نظری ،امید باعث فعالشدن مدارهای مغزی و آزادشدن

باید اهمیت شناخت ماهیت و عوامل اثرگذار بر بیماری فشارخون

آندورفین و انکفالین و درنتیجه موجب کاهش درد در بدن

اساسی و بهطور ویژه نقش عوامل روانشناختی (امید و تابآوری)

میشود ( .)92پژوهشهای لکزایی و همکاران ( )99نشان داد

و عوامل اجتماعی همچون حمایت اجتماعی در این بیماری

حمایت اجتماعی با تابآوری همبستگی معناداری دارد .پژوهش

مشخصتر شود؛ چراکه میتوان با ارتقای تابآوری در این

میکائیلی و همکاران ( )94نیز همبستگی مثبت حمایت اجتماعی و

مبتالیان ،آنها را در مقابله با موقعیتهای فشارزای زندگی تجهیز

تابآوری را در بیماران مبتالبه  MSنشان داد.

کرد تا به استرس و اضطراب فزاینده و بهتبع آن افزایش فشارخون

با توجه به اینکه فشارخون باال از مهمترین و شایعترین بیماریهای

دچار نشوند (.)4

قلبی و عروقی است و شمار قابلتوجهی از جمعیت دنیا به آن مبتال

تابآوری به معنای توانایی تحمل ،سازگاری با بحرانهای زندگی

هستند ،تحقیقات زیادی برای بهبود زندگی بیماران مبتالبه

و غلبه بر آنهاست ( .)9پژوهشها نشان میدهند افراد تابآور

فشارخون باال انجام شده است .ازآنجاکه نقش کلیدی تابآوری

رفتارهای خودشکنانه ندارند ،از نظر هیجانی آرام هستند و توانایی

که پژوهشهای خداوردی ( ،)91کیانی و همکاران (،)96

مقابله با شرایط ناگوار را دارند ( .)1تابآوری با تعدیل و

 Bartleyو همکاران ( ،)97باغی و باغبان کریمی ( )98نیز مؤید

کمرنگکردن عواملی چون استرس و افسردگی ،بهزیستی افراد

آن است ،در سالمت روان و کاهش تنش در زندگی این بیماران

را تضمین میکند ( .)6این متغیر ازجمله مؤلفههای مهمی است

مشخص شده است و همچنین با درنظرداشتن اهمیت نبود حمایت

که در ارتباط بین استرس و بیماریهای مرتبط نظیر فشارخون باال،

اجتماعی که امروزه در روانشناسی سالمت به آن اهمیت فراوانی

نقش تعدیلکنندهای دارد؛ زیرا نوعی کیفیت درونی است که فرد

داده میشود و آسیبهای حاصل از وابستگیهای بیمارگونه در

را قادر میسازد در مقابله با شرایط ناگوار خود را حفظ کند (.)7

روابط که باعث استرس و پیامدهای آن در افراد مبتالبه فشارخون

از سویی دیگر ،در سببشناسیهای فشارخون باال از منظر

باال میشود و همچنین با وجود نقش پررنگ و میانجیگرایانه امید

روانشناختی ،وابستگی بینفردی توجه محققان را جلب کرده

در ادامه حیات افراد و جامعه بشری ،اهمیت پژوهش حاضر

است Hirschfeld .و همکاران ( )8وابستگی را مجموعهای از

ضروری به نظر رسید؛ بنابراین ،محقق در تالش است با بررسی و

رفتارها ،افکار ،باورها و احساسات تعریف کردهاند که حول

پژوهشی درخور بتواند برای ارتقای مفاهیم توانایی مقابله

محوری از نیازها به ارتباط نزدیک و تعامل و تکیهبر دیگران دور

موفقیتآمیز با موقعیتهای استرسزا و سازگاری با مشکالت و
33
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /چهاردهم ،شماره هفتم مهر 9911

International License Creative Commons Attribution License 4.0

هومن نامور و همکار

پیشبینی تابآوری بیماران مبتال به فشارخون باال

نامالیمات در افراد مبتالبه فشارخون باال گامی مؤثر بردارد .حال

پژوهشی  9171تا  9119حوزه تابآوری تهیه کردند .این

سؤال پژوهش این است که سهم وابستگی بینفردی و حمایت

پرسشنامه  21عبارت دارد که با مقیاس لیکرتی بین صفر (کامالً

اجتماعی با میانجیگری امید در پیشبینی تابآوری بیماران مبتالبه

نادرست) تا پنج (همیشه درست) نمرهگذاری میشود .ضریب

فشارخون باال چقدر است.

آلفای کرونباخ مقیاس تابآوری را  1/81گزارش کردهاند.
همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در فاصله چهار

روش بررسی

هفتهای  1/87بوده است .محمدی ( )1این مقیاس را در ایران

با توجه به طرح پژوهش که از نوع توصیفی و همبستگی است،

هنجاریابی کرده است .او برای تعیین پایایی مقیاس تابآوری

تجزیهوتحلیل دادهها با روش تحلیل مسیر انجام شد .جامعه آماری

 Connerو  Davidsonاز روش آلفای کرونباخ بهره گرفته و

مورد تحقیق شامل تمام بیماران مبتالبه فشارخون باال بودند کهدر

ضریب پایایی  1/81را گزارش کرده است .نمرات این مقیاس با

سال  9918به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه کرده بودند .درباره

نمرات مقیاس سرسختی  Kobasaهمبستگی مثبت معنادار و با

برآورد حجم نمونه در این نوع از پژوهشها Klein ،عنوان میکند

نمرات مقیاس استرس ادراکشده و مقیاس آسیبپذیری نسبت به

که حجم نمونه در الگوهای ساده کمتر از  911نفر ،در الگوهای

استرس همبستگی منفی معناداری داشتند که این نتایج حاکی از

کمی پیچیده بین  911تا  211نفر و در الگوهای پیچیده بیشتر از

اعتبار همزمان این مقیاس است .در پژوهشی که سامانی و

 211نفر است؛ بنابراین ،حجم نمونه برای طرحهای علّی و

همکاران در بین دانشجویان انجام دادند ،پایایی این مقیاس را

مدلسازی با استفاده از فرمول  9به  21تعیین شد ( .)91با توجه به

 1/19گزارش کردند .روایی (به روش تحلیل عوامل و روایی

شرایط خاص گروه که احتمال ریزش و برنگرداندن پرسشنامهها

همگرا و واگرا) توسط سازندگان آزمون در گروههای مختلف

وجود داشت ،حجم نمونه بر اساس روش نمونهگیری هدفمند و

عادی و در خطر احراز شد (.)21

داوطلبانه ،بیشتر از میزان مورد نیاز انتخاب شد ( .)91بهمنظور
رسیدن به نتیجه مطلوب ،پرسشنامههای تنظیمشده به بیماران

پرسشنامه حمایت اجتماعی

مراجعهکننده به مراکز درمانی ارائه شد که داوطلب شرکت در

 Vauxو همکاران در سال  9186این پرسشنامه را بر مبنای

پژوهش بودند .این افراد مالکهای ورود به پژوهش را داشتند و

تعریف  Kobاز حمایت اجتماعی ساختند .بنا به این تعریف،

بهصورت حضوری پرسشنامهها را تکمیل کردند .مالکهای

حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت ،مساعدت و

ورود به این پژوهش عبارت بود از :تشخیص پزشک متخصص

توجه اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد اشاره دارد .این

مبنی بر داشتن فشارخون اولیه سیستولیک یا دیاستولیک باال،

پرسشنامه  29ماده دارد .این آزمون در مطالعهای روی 911

دریافتنکردن مداخالت روانشناختی و روانپزشکی در یک

دانشجو و  211دانشآموز اجرا شد .پایایی آزمون در نمونه

سال گذشته برای بیمار .همچنین مالحظات اخالقی که برای انجام

دانشجویی در کل مقیاس  1/11و در نمونه دانشآموزی  1/71و

پژوهش در نظر گرفته شد بدین شرح بود :ورود آزمودنی با

در آزمون مجدد در دانشآموزان پس از شش هفته  1/89بهدست

رضایت کامل آنها باشد؛ اطالعات آزمودنی بهصورت کامالً

آمد .ضرایب پایایی درونی این آزمون در گروه  911نفری از

محرمانه حفظ شود؛ سایر موارد اخالقی طبق بیانیه هلسینکی

دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی  1/66محاسبه شد .در پژوهش

رعایت شد.

خباز و همکاران ( )9911( )29ضریب آلفای محاسبهشده برای این
پرسشنامه  1/74بهدست آمد (.)29

ابزار پژوهش
پرسشنامه تابآوری

پرسشنامه امید

 Connerو  )7( Davidsonاین پرسشنامه را با مرور منابع

مقیاس امید  )22( Snyderامید فرد را بهعنوان یک ویژگی
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پیشبینی تابآوری بیماران مبتال به فشارخون باال

شخصیتی نسبتاً ثابت ارزیابی میکند .این آزمون متشکل از 92

میانگین این سه گروه در پرسش نامه وابستگی بینفردی بین

ماده و دو زیرمقیاس تفکر عاملی و راهبردهاست و در مقیاس 8

 976/9تا  291/9بود .پرسشنامه وابستگی بینفردی همسانی

امتیازی از کامالً موافق تا کامالً مخالف نمرهگذاری میشود .دامنه

درونی مطلوبی دارد .ضریب پایایی حاصل از روش دونیمهکردن

نمره این آزمون بین  8تا  64است .تحقیقات زیادی از اعتبار و

آن بین  1/72تا  1/19گزارش شده است .همبستگی معنادار

روایی این پرسشنامه حمایت می کنند .ضریب بازآزمایی برابر با

زیرمقیاس های اتکای عاطفی به دیگران و کمبود اعتمادبهنفس

 1/81در دوره های بیشتر از  8تا  91هفته بوده است .ضریب

با مقیاسهای روان رنجوری عمومی (پرسشنامه شخصیت

هماهنگی درونی زیرمقیاس تفکر عاملی بین  1/79تا  1/76و

 ،) MOCIاضطراب ،حساسیت بینفردی و اضطراب ()SCL-90

زیرمقیاس راهبردها  1/69تا  1/81بوده است .اعتبار کل را از

حاکی از اعتبار همزمان این آزمون است .همچنین پرسشنامه

طریق بازآزمایی بعد از سه هفته برابر با  1/81و برای زیرمقیاس

وابستگی بینفردی میتواند بیماران روانی را از افراد بهنجار

تفکر عاملی برابر با  1/89و برای راهبردها برابر با  1/76گزارش

تمایز دهد .بااینوجود  ،دو زیرمقیاس اتکای عاطفی به دیگران و

کرده اند .در جمعیت دانشجویی ایران اعتبار این آزمون از طریق

کمبود اعتمادبهنفس با زیرمقیاس مطلوبیت اجتماعی پرسشنامه

آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  ،1/82برای زیرمقیاس

 MMPIنیز همبستگی دارند .این مطلب حاکی از آن است که

تفکر عاملی برابر با  1/71و برای راهبرد برابر با  1/88گزارش

پاسخدهندگان تمایل دارند پاسخهایی را ارائه دهند که از نظر

شده است ( .)29اعتبار این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ برابر

اجتماعی مطلوب است (.)21

با  1/71و از طریق بازآزمایی پس از یک ماه برابر با 1/74
بهدست آمده است .همچنین هماهنگی درونی حاصل از آلفای

یافتهها

کرونباخ برای زیرمقیاس تفکر عاملی  1/74و راهبردها 1/62

یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش

گزارش شده است (.)24

در جدول  9میانگینهای هر متغیر با توجه به انحراف استاندارد آنها
نکات قابل توجهی دارد؛ هرچند اندک ،اما با توجه به نقاط برش

پرسشنامه وابستگی بینفردی

پرسشنامهها میانگین وابستگی بینفردی بیشتر از نقطه برش ،حمایت

 Hirschfeldو همکاران در سال  9117با هدف ارزیابی افکار،

اجتماعی ،امید و تابآوری کمتر از نقاط برش بودند .درعینحال که

رفتارها و احساسات مربوط به داشتن رابطه صمیمی با افراد مهم

دادهها از کجی و کشیدگی آماری قابل قبولی برخوردار است ،اما این

زندگی پرسش نامه وابستگی بین فردی را ساختند .این آزمون 48

نکته در مورد جامعه آماری ما قابل تأمل است که احساس مطلوبیت

عبارت و سه زیرمقیاس دارد که عبارت اند از :اتکای عاطفی به

کمی در جامعه آماری پژوهش دیده میشود.

دیگران ،کمبود اعتمادبهنفس و نداشتن استقالل .این پرسشنامه

در ماتریس همبستگی ارتباط متغیرهای پیشبین با تابآوری از

در مقیاس لیکرت چهار درجه ای میزان موافقت یا مخالفت

این قرار است :وابستگی بینفردی ( ،)1/21حمایت اجتماعی ()1/98

آزمودنی را میسنجد .بهمنظور هنجاریابی پرسش نامه وابستگی

و امید ( )1/46که تمامی متغیرها ارتباط مستقیم معناداری

بین فردی ،این آزمون روی سه گروه اجرا شده است .نمره

( )sig=1/1119با متغیر تابآوری داشتند.

جدول شماره  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

وابستگی بینفردی

927/19

92/81

-1/91

1/98

حمایت اجتماعی

29/19

7/17

1/19

-1/41

امید

92/62

4/61

-1/16

1/44

تابآوری

14/62

99/19

-1/11

1/61
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پیشبینی تابآوری بیماران مبتال به فشارخون باال
جدول شماره  :2ضرایب استانداردشده اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر تابآوری
اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

وابستگی بینفردی

**1/97

1/19

1/96

حمایت اجتماعی

**1/99

**1/17

**1/98

امید

**1/49

-

تابآوری

2

واریانس تبیینشده R

1/61

**1/49

1/49

**  P>1/111معنی دار است.

شکل شماره  :1برازشیافتهترین مدل پیشبینی تابآوری بیماران مبتالبه فشارخون در حالت اعداد معنادار ()t

همانطور که در جدول  2مشاهده میکنیم ،هر دو متغیر وابستگی

مقدار  1/18و حد مجاز بیشتر از  ،1/1نیکویی برازش تعدیلشده

بینفردی و حمایت اجتماعی و متغیر امید بر تابآوری اثرات

( )AGFIبا مقدار  1/17با حد مجاز بیشتر از  1/1است .همانگونه

مستقیم معناداری دارند .عالوهبراین ،هر دو متغیر وابستگی

که مشاهده میشود شاخصهای برازش مدل ایجاد کوواریانس در

بینفردی و حمایت اجتماعی بر تابآوری اثر غیرمستقیم دارند که

وضعیت مطلوبی قرار گرفته است .در ادامه ضرایب مسیر

فقط اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر تابآوری معنادار است و

استانداردشده مدل اصل ارائه شده است.

این موضوع بیانگر نقش میانجی متغیر امید در رابطه بین حمایت

با توجه به معنادارنشدن ضریب مسیر وابستگی بینفردی روی امید

اجتماعی با تابآوری بیماران مبتالبه فشارخون است ،ضمن آنکه

( ،)t= -1/94با حذف این مسیر به برازشیافتهترین مدل پیشبینی

امید بر تابآوری تنها اثر مستقیم دارد که مثبت و معنیدار است.

تابآوری بیماران مبتالبه فشارخون دست یافتیم .بر این اساس،

همچنین مشاهده میشود متغیرهای موجود در مدل (وابستگی

مقدار  RMSEA=1/111و خیدو روی درجه آزادی ()x2/df

بینفردی ،حمایت اجتماعی و امید به زندگی) توانستهاند 94

است .در سایر شاخصهای برازش نیز ازجمله نتایج بیشتر از 1/1

درصد از تغییرات تابآوری را در بیماران مبتالبه فشارخون تبیین

است که حاکی از برازش قابلقبول مدل هستند (،GFI=9

کنند .بهعالوه ،وابستگی بینفردی و حمایت اجتماعی نیز

.)NNFI=9 ،NFI=9 ،CFI=9 ،AGFI=9

توانستهاند تنها  9درصد از تغییرات تابآوری را تبیین کنند.

در ادامه ،مدل برازشیافته تابآوری بیماران مبتالبه فشارخون
ارائه شده است.

شاخصهای برازش تحلیل مسیر مدل
مقدار  1/11با حد مجاز کمتر از  ،1/9ریشه میانگین خطا با

بحث

مقدار  1/111حد مجاز کمتر از  ،1/9برازندگی تعدیلیافته ()CFI

امروزه فشارخون باال یکی از شایعترین بیماریهای مزمن است

با مقدار  1/11با حد مجاز بیشتر از  ،1/1برازندگی نرمشده ()NFI

که جمع کثیری را گرفتار ساخته است و یکی از جدیترین

با مقدار  1/18و حد مجاز بیشتر از  ،1/1نیکویی برازش ( )GFIبا

اختالالت روانی فیزیولوژیکی به شمار میآید .این بیماری مانند
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پیشبینی تابآوری بیماران مبتال به فشارخون باال

اغلب بیماریهای مزمن با شیوه زندگی ،سالمت روان و کیفیت

میتواند بر آرامش فرد تأثیر داشته باشد؛ چراکه تابآوری یک

زندگی بیماران ارتباط تنگاتنگی دارد و بهتنهایی عامل  7میلیون

کیفیت درونی است که فرد را قادر میسازد در مقابله با شرایط

مرگ زودرس در سراسر جهان است .در صورت عدم کنترل

ناگوار خود را حفظ کند ( .)7فردی که تابآوری دارد ،چارهساز

بهموقع و مناسب ،موجب بروز بیماریهای مختلف ،ایجاد

و انعطافپذیر است ،مطابق تغییرات محیطی خود را وفق میدهد

ناتواناییهای قابل توجه ،کاهش بهرهوری و درنهایت کاهش

و بعد از برطرفشدن عوامل فشارزا بهسرعت به حالت بهبود

کیفیت زندگی مردم میشود ( .)9بهطورکلی الزم است اهمیت

بازمیگردد؛ بنابراین ،موضوع تابآوری میتواند یکی از

شناخت ماهیت و عوامل اثرگذار بر بیماری فشارخون اساسی و

متغیرهای مهم و قابل بررسی در بیماران مبتالبه فشارخون باال باشد

بهطور ویژه نقش عوامل روانشناختی (امید و تابآوری) و عوامل

که استرس برای آنها یکی از عوامل آسیبزاست و نیازمند

اجتماعی همچون حمایت اجتماعی در این بیماری مشخصتر

بررسیهای روانشناختی بیشتری است (.)26

شود؛ زیرا چنانچه معلوم شود الگوهای خاصی از تفکر و

در تبیین نقش حمایت اجتماعی و وابستگی بینفردی در میزان

مفهومسازیهای مرتبط با اختالل آنها در این بیماران وجود دارد،

تابآوری افراد بهخصوص بیماران مبتالبه فشارخون به نظر

آنگاه میتوان در خدمات پیشگیری هم در سطح اول و هم در

میرسد این افراد نیازمند حمایت و پشتیبانی بیشتری در خانواده و

سطح دوم و سوم این واقعیت را مدنظر قرار داد؛ برای مثال،

جامعه هستند؛ زیرا اگر تحت حمایتهای اجتماعی قرار بگیرند،

میتوان با ارتقای تابآوری در این مبتالیان آنها را در مقابله با

مسلماً در برخورد با مشکالت و بیماری خود و همچنین افزایش

موقعیتهای فشارزای زندگی تجهیز کرد تا درنتیجه به استرس و

میزان تابآوری موفقتر خواهند بود .درحالیکه وابستگی

اضطراب فزاینده و بهتبع آن افزایش فشارخون دچار نشوند (.)4

بینفردی با بار منفی و ناپخته خود که در پیامدش آسیبهای

افرادی که تابآوری زیادی دارند ،در مواجهه با سختی بسیار

روانی نهفته است ،میتواند بهواسطه کنترل و آشفتگیهای هیجانی

مقاوم هستند و میتوانند با شرایط تهدیدآمیز بهتر کنار بیایند و

مختص خود باعث تشدید هیجانات منفی و استرس در بیماران

بهگونهای مؤثر با فشار و سختی مواجه شوند و ظرفیت زیادی برای

مبتالبه فشارخون باال شود .درباره متغیر میانجی امید و تابآوری

پاسخگویی به عوامل استرسزای زندگی دارند .تابآوری شامل

بیماران مبتالبه فشارخون باال میتوان به عقیده  )27( Staatsدرباره

الگوهای مثبت انطباق در مخالفت با سختی است و این فرایند

امید اشاره کرد .امید دو مؤلفه شناختی (انتظار رویدادن وقایع در

سازگاری در طول زمان توسعه مییابد (.)91

آینده) و عاطفی (امید به اینکه این رویدادها مثبت هستند و

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میتوان گفت که متغیرهای

پیامدهای مطلوبی دارند) دارد .مؤلفه عاطفی آن میتواند

وابستگی بینفردی و حمایت اجتماعی و متغیر میانجی امید بر

پیشبینیکننده وقوع رویدادهای مثبت در آینده و درنتیجه افزایش

تابآوری اثرات مستقیم معناداری دارند .همچنین ،هر دو متغیر

تابآوری باشد .برخورداربودن از تفکر امیدوارانه و داشتن منابع

وابستگی بینفردی و حمایت اجتماعی بر تابآوری اثر غیرمستقیم

کافی برای تفکر هدفمدار و آشنایی با مسیرهای الزم برای

دارند که تنها اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر تابآوری

رسیدن به اهداف ،سبب افزایش امیدواری در افراد میشود.

معنادار است .نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای لکزایی و

بهعبارتدیگر ،بین این دو نوعی رابطه تعاملی به وجود میآید که

همکاران ( ،)99میکاییلی و همکاران ( ،)94خداوردی (،)91

افزایش امید ،باعث تابآوری بیشتر در زندگی میشود.

کیانی و همکاران ( Bartley ،)96و همکاران ( )97و باغی و باغبان

ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر این است که با توجه به

کریمی ( )98همسو و همخوان است.

انجام آن در شهر تهران و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی خاص

در تبیین این نتایج میتوان چنین گفت که تابآوری ازجمله

این شهر ،قابلیت تعمیم نتایج به دیگر بخشهای کشور با

متغیرهای مهمی است که در ارتباط بین استرس و بیماریهای

محدودیت روبهرو خواهد بود .همچنین در بیماران مزمن دیگر نیز

مرتبط با استرس نظیر فشارخون باال نقش تعدیلکننده دارد؛ لذا

نمیتوان از این نتایج استفاده کرد .از پیشنهادهای پژوهش پیش رو
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پیشبینی تابآوری بیماران مبتال به فشارخون باال

زندگی را در پی دارد و بهعنوان منبعی برای تسهیل غلبه بر

این است که تأثیر عوامل مداخلهگر و خارجی کنترل شود تا نتایج

 مقاومت در برابر استرس و ازبینبردن اثرات، مشکالت،مصائب

 با توجه به اهمیت تابآوری و.از قوت بیشتری برخوردار باشند

 همچنین نقش میانجی متغیر امید.روانی آنها تعریف شده است

پیامدهای ناشی از ضعف آن بهخصوص در مبتالیان به فشارخون

،در بین حمایت اجتماعی با تابآوری بیماران مبتالبه فشارخون

باال پیشنهاد میشود دورههای آشنایی با مهارتهای افزایش

بدان معناست که امید میتواند حتی در نقش پررنگ حمایت

تابآوری و اثرات آن روی بهزیستی روانی و کیفیت زندگی در

اجتماعی نیز تأثیرگذار باشد و این مسئله اهمیت متغیر امید را برای

.سطح گستردهتری انجام شود

 میتوان با.بیماران مبتالبه فشارخون دوچندان نشان میدهد
آموزش و ارتقای تابآوری در مبتالیان به فشارخون باال در سطح

نتیجهگیری

 آنها را در مقابله با موقعیتهای فشارزای زندگی تجهیز،جامعه

 حمایت اجتماعی از طریق میانجیگری امید،بر اساس نتایج موجود

کرد تا درنتیجه به استرس و اضطراب فزاینده و بهتبع آن به افزایش

بر تابآوری بیماران مبتالبه فشارخون تأثیر میگذارد؛ چراکه

.فشارخون و پیامدهای منفی دچار نشوند

حمایت اجتماعی یکی از قویترین پیشبینیکنندههای سالمت
 به صورتی که هرچه شبکه حمایت اجتماعی فرد بهتر،روانی است

تشکر و قدردانی

 حمایت. میزان سالمت روانی نیز بیشتر است،و گستردهتر باشد

از کلیه کسانی که در این پژوهش به هر طریق به گسترش مفاهیم

اجتماعی با واکسینهکردن فرد علیه تجربهکردن استرسورها قبل از

. سپاسگزاریم،روانشناسی یاری رساندهاند

 تابآوری نیز بهواسطه. استرس را کاهش میدهد،اینکه رخ دهند
کاهش هیجانهای منفی و افزایش سالمت روان رضایت بیشتر از
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