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چكيده
هدف :با افزايش سن ،احتمال ابتال به سرطان افزايش مييابد و اهميت بررسي منابع مهم سازگاري ،از جمله حس انسجام،
عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي جهت کنترل شرايط زندگي اين افراد ،از اهميت ويژهاي برخوردار ميگردد .لذا ،پژوهش حاضر
با هدف تعيين ارتباط حس انسجام با عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر يک مطالعه همبستگي ميباشد که در 120سالمندان مبتال به سرطان با نمونهگيري در دسترس در
بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران انجام شد .ابزارهاي گردآوري دادهها ،مقياس آزمون کوتاه
شناختي ،پرسشنامههاي حس انسجام ،فعاليتهاي روزمره زندگي ،فعاليت ابزاري روزمره زندگي و حمايت اجتماعي بودند.
يافتهها :نتايج نشان داد حس انسجام با عملکرد جسماني در حوزه فعاليتهاي ابزاري روزمره زندگي و فعاليتهاي روزمره
زندگي و حمايت اجتماعي رابطه مثبت معناداري داشت ،اما حمايت اجتماعي با دو متغير عملکرد جسماني ،رابطه مثبت معناداري
نداشت .همچنين ميانگين حس انسجام به طور کلي  ،54/88±15/28عملکرد جسماني  13/99±3/60و  9/56±4/70و حمايت
اجتماعي  61/14±78/96بود.
نتيجهگيري :نتايج نشان داد حس انسجام با دو متغير عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي ارتباط مثبت دارد .نظر به اينکه
حس انسجام ميتواند به بهبود عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي سالمندان مبتال به سرطان کمک کند ،بر لزوم تدوين
استراتژيها و انجام مداخالت مبتني بر ارتقاي حس انسجام توسط پرستاران و ساير افراد باليني تاکيد ميگردد.

ناتواني و کاهش تصاعدي و پيشرونده در توانايي حرکتي و
عملکرد حافظه ،کاهش استقالل ،افزايش وابستگي را ايجاد
کرده ،به طوري که عملکرد جسماني و ميزان وابستگي سالمند
جهت انجام کليه امور روزانه تحت تاثير قرار ميگيرد [.]5
بنابراين توجه به مسائل سالمندان از جمله سرطان ،به عنوان
گروه آسيبپذير جامعه ،يکي از اولويتهاي مهم ميباشد [.]6،2
يکي از مسائل مهم در حوزه سالمندي ،حس انسجام است
[ ]6که يک حس اطمينان فراگير و پايدار است که فرد به واسطه
آن ميتواند بر محيط خود تسلط يابد و مشکالت را کنترل نمايد.
همچنين بر رهايي فرد از تنشهاي بيماريهاي مزمن مانند
سرطان موثر است [ .]8،7حس انسجام و استقالل در عملکرد

مقدمه
سالمندي دوران حساسي از زندگي بوده که توجه به
نيازهاي آن ،ضرورتي اجتماعي ميباشد [ .]2،1در ايران %9/5
جمعيت باالي  60سال بوده و تا سال  1415به  %11خواهد
رسيد [ .]3با افزايش سن ،احتمال ابتال به بيماريهاي مزمن از
جمله سرطان رو به افزايش است ،به طوري که بيش از%60
سرطانها در افراد باالي  60سال ديده ميشوند [ .]4،3سرطان
در تمام گروههاي سني ،ابعاد جسمي ،رواني و اجتماعي فرد را
تحت تاثير قرار ميدهد اما در سالمندان تحليل سيستمهاي
مختلف و کاهش تواناييهاي فردي رخ داده و در نتيجه ،افزايش
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واژههاي کليدي :سالمندي ،سرطان ،حس انسجام ،حمايت اجتماعي درک شده ،عملکرد جسماني

ارتباط بين حس انسجام با عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي...

 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.199انجام شده
است.
در پژوهش حاضر حداقل حجم نمونه مورد نياز  113نفر
محاسبه گرديد ،که با در نظر گرفتن ريزش احتمالي نمونهها%7 ،
(تعداد  7نفر) نمونه اضافه در نظر گرفته شد و در نهايت 120
نفر از سالمندان مبتال به سرطان مراجعهکننده به درمانگاههاي
انکولوژي دو بيمارستان وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي،
بيمارستان امام حسين (ع) و آيتاهلل طالقاني به روش نمونهگيري
در دسترس وارد مطالعه شدند (با فاصله اطمينان  ،%95توان
 )90%و مسائل اخالقي در مورد مشارکت اختياري بيماران و
محرمانه بودن اطالعات آنها در طول مطالعه مورد توجه قرار
گرفت .تمامي مشارکتکنندگان از اهداف پژوهش و جوانب
مختلف آن آگاه شدند و قبل از شروع مطالعه ،رضايتنامه
آگاهانه کتبي دادند.
معيارهاي ورود نمونهها شامل :سن  60سال و باالتر (معيار
سالمندي) ،]16[ ،تشخيص قطعي سرطان (بدون در نظر گرفتن
نوع و مرحله) ،اتمام دوره درمان ،عدم ابتال به بيماريهاي
شناختي (که از مقياس کوتاه شناختي (Abbreviated Mental
) Test Scaleاستفاده شد) و توانايي پاسخگويي به سواالت به
زبان فارسي بود.
معيارهاي خروج شامل :خستگي يا عدم تمايل به ادامه
همکاري در مطالعه ،نداشتن تمرکز الزم جهت درک و پاسخ به
سواالت بود.
بعد از معرفي خود به مسئولين ،توضيحات کافي در رابطه با
تحقيق و اهداف آن و روش نمونهگيري و کسب اجازه از
مسئولين درمانگاههاي وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي تهران،
اقدامات مقدماتي پژوهش آغاز شد .سپس با مراجعه به منشي
درمانگاه انکولوژي دو بيمارستان فوق و دريافت ليست
مشخصات بيماران ،سالمندان مبتال به سرطان که مشخصات يا
معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند و در مورد
شرکت در پژوهش و اهداف آن توضيحات الزم ارائه شد .در
نهايت ،نمونهها ،پرسشنامهها را تکميل نمودند .در مواردي که
سالمند توانايي خواندن و نوشتن نداشت ،براي تکميل
پرسشنامهها از مصاحبه استفاده شد و حين مصاحبه ،جهت
جلوگيري از ايجاد تورش ،پژوهشگر سواالت را با تن صداي
يکنواخت و بدون تاکيد بر جهت خاصي (براي مثال موافقت يا
مخالفت) و صرفاً به عنوان خواننده سوال ،سواالت پرسشنامه
را با صداي بلند براي آزمودني ميخواند.
به منظور جمعآوري اطالعات مورد نياز در اين مطالعه ،از
ابزارهاي مختلفي شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافيک
باليني ،مقياس آزمون کوتاه شناختي ( ،)AMTSپرسشنامههاي

مواد و روشها
پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي -مقطعي با رويکرد
همبستگي است که در سال  1397در دو بيمارستان وابسته به
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران با کد اخالق
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جسماني براي بهبود کيفيت زندگي روزمره و توانايي
تصميمگيري صحيح در موقعيتهاي مراقبتي حائز اهميت
ميباشند [.]10،9
حس انسجام سالمندان با وضعيت عملکردي ،سالمت رواني
و بهزيستي شخصي ارتباط دارد ،به طوري که حس انسجام
باالتر با بهزيستي روانشناختي بيشتر در سالمندان همراه است
و عامل مهمي در پيشبيني کيفيت زندگي سالمندان است .در
سالمندي مرگ به عنوان نقطه پايان زندگي بيش از هر سني
مورد توجه قرار گرفته و ايجاد تنش ميکند ،همچنين بين مرگ
سالمندان و سرطان ارتباط نزديکي وجود دارد ،به گونهاي که
يکي از شايعترين علل مرگ سالمندان ،سرطان با آمار %21/1
ميباشد [ .]6،2،1برخورداري از حس انسجام در مواجهه با
تعارض و استرسهايي مانند مرگ در اين دوران کمککننده
خواهد بود و به عقيده پارکر ،حس انسجام حالت آرامش و
اطميناني ايجاد ميکند که با بهزيستي روانشناختي سالمند همراه
خواهد بود [ .]6طبق نظر اريکسون ،سالمندان با حس انسجام
باال ،نگرش مثبت ،عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي بهتري
خواهند داشت و اضطراب آنها کاهش خواهد يافت [.]6،2
از سوي ديگر ،يکي از منابع مهم سازگاري در شرايط
تنشزا ،ميزان حمايت و توجهي است که سالمند از اطرافيان
خود دريافت ميکند [ ]11حمايت اجتماعي شامل برخورداري
از محبت ،مراقبت ،همراهي ،احترام و کمک از سوي اعضاي
خانواده ،دوستان و افراد مهم ميشود [ ]12و يکي از مهمترين
مؤلفههاي دوران سالمندي بوده که نتايج مطالعات نشان داده
افزايش آن ميتواند منجر به ارتقاء سالمت سالمندان ،افزايش
کيفيت زندگي و کاهش هزينههاي بهداشتي در پايان عمر شود
[ .]14،13در سالمندي ،تنهايي و دوري فرزندان و يا فوت همسر
و ابتال به بيماريهاي مزمن مانند سرطان ،نياز فرد به حمايت
اجتماعي را دو چندان کرده ،به طوري که در صورت فقدان
حمايت اجتماعي مشکالت عديدهاي چون افسردگي و انزوا
ايجاد ميشود [.]15
لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين حس انسجام با
عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي در گروهي از سالمندان
مبتال به سرطان در بيمارستانهاي امام حسين (ع) و آيتاهلل
طالقاني شهر تهران انجام شد.

هما فياضي و همکاران
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کومش
حس انسجام ( ،)Sense of coherence-13فعاليتهاي روزمره
زندگي ( )Activities of Daily Livingو فعاليتهاي روزمره
ابزاري زندگي ()Instrumental Activities of Daily Living
و حمايت اجتماعي (Medical Outcomes Study- Sherborn
) and Stewartاستفاده شد و روايي ابزارها به صورت صوري
و محتوي انجام گرفت.
 پرسشنامه اطالعات دموگرافيک شامل :سن ،جنس،سطح تحصيالت ،وضعيت تاهل ،اشتغال ،تعداد فرزندان ،منبع
درآمد ،ميزان درآمد ماهانه ،وضعيت مسکن ،همراهان زندگي،
نوع بيمه ،مدتزمان ابتال ،محل درگير ،مرحله بيماري و عضويت
در انجمنها يا کانون خاص بود.
 مقياس آزمون کوتاه شناختي يا ( :)AMTSاين ابزارشامل  10سؤال و حداکثر نمره  10ميباشد .کسب نمره  6و
پايينتر در اين آزمون به معني وجود اختالل شناختي است
[ .]17اين مقياس در ايران توسط فروغان و همکاران ترجمه
شده و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ  0/76گزارش شده
است [ .]18در اين پژوهش ضريب آلفاي کرونباخ مقياس،
 0/83بوده است.
 پرسشنامه حس انسجام ( :)SOC-13شامل 13سؤال بوده و داراي سه زير مقياس معنيدار بودن (سواالت
 ،)1،4،7،12قابلدرک بودن (سؤاالت  )2،6،8،9،11و قابليت
مديريت وقايع زندگي (سؤاالت  )3،5،10،13ميباشد [.]19
نمرهگذاري پرسشنامه بهصورت ليکرت هفت درجهاي بوده و
نمره کلي اين ابزار از  13تا  91ميباشد که نمرات باالتر بيانگر
حس انسجام بيشتري بوده ،اما نمره مشخصي به عنوان نقطه
برش در اين مقياس وجود ندارد [ .]20اين پرسشنامه در سال
 1389توسط روحاني و همکاران ترجمه شد [ ]20و پايايي ان
با ضريب آلفاي  94/0در ساير مطالعات گزارش شد [ .]21در
مطالعه حاضر ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه 0/87
محاسبه گرديد.
 پرسشنامه فعاليتهاي ابزاري روزمره زندگي وفعاليتهاي روزمره زندگي يا (:)ADL) and (IADL
پرسشنامه  ADLجهت بررسي سطح توانمندي در انجام
فعاليتهاي روزمره زندگي بوده و شامل هشت آيتم سه گزينهاي
ميباشد و نمرهدهي آن به صورت وابسته (امتياز  ،)0نيازمند
کمک (امتياز  )1و مستقل (امتياز  )2از 0تا  16ميباشد و نمره
 0تا  7به عنوان وابسته 8 ،تا  11نيازمند کمک و  12تا 16
مستقل طبقهبندي ميشود .اما پرسشنامه  IADLاز هفت آيتم
سه گزينهاي تشکيل شده است و نمرهدهي آن به صورت وابسته
(امتياز  ،)0نيازمند کمک (امتياز  )1و مستقل (امتياز  )2از  0تا
 14ميباشد و نمره  0تا  6به عنوان وابسته 7 ،تا  10به عنوان

نتایج
يافتههاي مطالعه فوق نشان داد که  %55نمونهها خانم و
 ،45%آقايان سالمند مبتال به سرطان با ميانگين سني
 72/8±13/94و دامنه سني بين  60تا  95سال بودند .اکثر
نمونهها متأهل ( )%73/3بودند .از نظر وضعيت اشتغال نيز اکثراً
( )39%/2خانهدار بودند .اکثر نمونهها ( )%28/3از نظر
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نيازمند کمک و  11تا  14به عنوان مستقل طبقهبندي ميشود.
در اين پرسشنامه هر چه نمره فرد بيشتر باشد نشانهي عملکرد
جسمي مناسبتر وي ميباشد .هر دو پرسشنامه در ايران
ترجمه شده و پايايي آنها با ضريب آلفـاي کرونباخ بيشتر از
 0/75گزارش شده است [ .]22در اين پژوهش ضريب آلفاي
کرونباخ براي پرسشنامه  )0/88(ADLو پرسشنامه IADL
( )0/89برآورد شده است.
 پرسشنامه حمايت اجتماعي شربورن و استوارت( :)MOS–SSداراي  19سؤال و  5زير مقياس است.
زيرمقياسها عبارتند از :حمايت ملموس ( 4عبارت) که
کمکهاي مادي و رفتاري را ميسنجد ،حمايت عاطفي (4
عبارت) که عاطفه مثبت ،همدردي و تشويق به بيان احساسات
را مورد ارزيابي قرار ميدهد ،اطالعرساني -احساسي (4
عبارت) که راهنمايي ،اطالعرساني يا دادن بازخورد را
ميسنجد ،مهرباني ( 3عبارت) که ابراز عشق و عالقه را
ميسنجد و تعامل اجتماعي مثبت ( 4عبارت) که وجود افرادي
براي پرداختن به فعاليتهاي تفريحي را مورد ارزيابي قرار دهد.
در اين پرسشنامه ،آزمودني ميزان مخالفت يا موافقت خود را
با هر يک از عبارات ابزار در يک مقياس ليکرت  5نقطهاي
مشخص ميکند .دامنه امتيازات در اين پرسشنامه بين 19تا 95
است .نمرات باالتر در اين پرسشنامه بيانگر برخورداري از
حمايت اجتماعي مطلوبتر است .پايايي اين ابزار در مطالعات
ديگر با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  0/74تا 0/93
گزارش شده است [ .]23در مطالعه حاضر ضريب آلفاي کرونباخ
براي پرسشنامه  0/80محاسبه شده است.
از آزمونهاي آماري توصيفي ،ضريب همبستگي پيرسون و
مدلهاي رگرسيون خطي چندمتغيره براي آناليز دادهها استفاده
شد و تجزيه و تحليل دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخهي
 22انجام شد .سطح معناداري دادهها کمتر از  0/05براي تمامي
آزمونها در نظر گرفته شد .همچنين در ابتدا ،نرمال بودن توزيع
دادهها با استفاده از آزمونهاي کلموگروف اسميرنوف بررسي
شد و با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرهاي اصلي مطالعه از
آزمونهاي پارامتريک استفاده شد .همبستگي بين دادهها با
آزمونهاي همبستگي پيرسون محاسبه گرديد.

ارتباط بين حس انسجام با عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي...
تحصيالت در سطح ابتدايي قرار داشتند .همچنين اکثر سالمندان
مبتال به سرطان ( )%30همراه با همسر خود زندگي ميکردند و
مابقي به همراه فرزندان ،اقوام و دوستان يا به تنهايي زندگي
ميکردند .ميانگين مدت ابتال به سرطان در سالمندان
شرکتکننده در اين مطالعه  43/04±22/96ماه بود .همچنين
اکثر سالمندان مبتال به سرطان در اين مطالعه ( )%83/4در مرحله
 1و  2بيماري بودند.
ميانگين حس انسجام در نمونههاي تحت مطالعه به طور
کلي  ،54/88±15/28ميانگين عملکرد جسماني
 13/3±99/60و  9/4±56/70و ميانگين حمايت اجتماعي
 61/14±78/96بوده است (جدول .)1
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين ميزان حس انسجام،
عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي در سالمندان مبتال به
سرطان نشان داد که بين حس انسجام با  ADLرابطه مستقيم و
معنيداري وجود دارد ( ،)r=0/342به اين صورت که به ازاي
يک واحد افزايش در نمره حس انسجام سالمندان مبتال به
سرطان ADL 0/34 ،افزايش مييابد .همچنين حس انسجام با
 IADLرابطه مستقيم و معنيداري داشت (،)r=0/385
بهطوريکه به ازاي يک واحد افزايش در نمره حس انسجام
سالمندان مبتال به سرطان IADL 0/38 ،افزايش مييابد .در

هما فياضي و همکاران
بررسي ارتباط همبستگي بين حس انسجام سالمندان مبتال به
سرطان با حمايت اجتماعي آنان نيز رابطه مستقيم و معنيداري
مشاهده شد ( ،)r=0/413به طوريکه به ازاي يک واحد افزايش
در نمره انسجام 0/41 ،نمره حمايت اجتماعي آنان افزايش
مييابد و در بررسي ارتباط بين حمايت اجتماعي با ADL
( )r=0/065و  )r=0/114( IADLرابطه مستقيم و معنيداري
وجود نداشت (جدول .)2
نتايج تحليل رگرسيون خطي چندمتغيره در رابطه با تاثير
حس انسجام بر ميزان  ADLبا کنترل متغيرهاي دموگرافيک
نشان داد که با افزايش  1سال سن و مرحله بيماري ،نمره ADL
بهطور متوسط  0/17و  1/47کاهش مييابد .همچنين با
افزايش  1واحد نمره حس انسجام ،نمره  ADLبهطور متوسط
 0/06افزايش مييابد .بين ميزان حس انسجام و عملکرد
جسماني سالمندان مبتال به سرطان برحسب  ADLيک
همبستگي مثبت وجود دارد (P<0/001؛  .)b=0/288حس
انسجام سالمندان مبتال به سرطان به همراه متغيرهاي سن و
مرحله بيماري  %40از تغييرات عملکرد جسماني آنها را در
حوزه فعاليتهاي روزانه زندگي پيشبيني کرده است (جدول
.)3

جدول  .1میانگین و انحراف معیار سه ابزار و حیطه های حس انسجام ،حمایت اجتماعی و عملکرد جسمانی در یک نمونه از سالمندان ایرانی مبتال به سرطان
میانگین و انحراف معیار
ابزار و حیطه ها (دامنه نمرات)
ابزار

حس انسجام

عملکرد جسمانی

معنیدار بودن ()4-28

17/98 ± 5/43

قابلیت مدیریت ()4-28

16/11 ± 5/41

قابلدرک بودن ( )5-35

20/79 ± 6/37

امتیاز کل حمایت اجتماعی (دامنه)18 -90

61/78±14/96

ملموس () 4-20

16/11±2/87

عاطفی () 8-40

27/01±7/33

اطالعاتی-احساسی () 8-40

27/01±7/33

مهربانی()3-15

9/00±3/17

تعامل اجتماعی()3-15

9/67±3/07

( ADLدامنه امتیازات )0-16

13/99±3/60

( IADLدامنه امتیازات )0-14

9/56±4/70

جدول  .2همبستگی بین میزان حس انسجام ،حمایت اجتماعی و عملکرد جسمانی در جمعی از سالمندان ایرانی مبتال به سرطان
حمایت اجتماعی
حس انسجام
ابزار
*
0/065
0/342
ضریب همبستگی
ADL
0/480
>0/001
P-value
*
0/114
0/385
ضریب همبستگی
IADL
0/215
>0/001
P-value
*
0/413
ضریب همبستگی
حس انسجام
>0/001
P-value
*آزمون همبستگی پیرسون
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حمایت اجتماعی

نمره کل مقیاس حس انسجام ()91-13

54/88 ± 15/28

جلد  ،24شماره ( 4پياپي  ،)90مرداد و شهريور 1401

کومش

جدول  .3آزمون رگرسیون خطی چند متغیره :همبستگی بین حس انسجام (متغیر مستقل) و ( ADLمتغیر وابسته)
مدل
اثر ثابت
سن
*جنس
*وضعیت تأهل
تحصیالت
سابقه بیماری
مرحله بیماری
*وضعیت اشتغال
نوع منزل
حس انسجام

ضریب استاندارد ()b

ضریب غیراستاندارد ()b
برآورد

خطای معیار

برآورد

25/457
-0/177
0/305
-0/581
-0/009
0/014
-1/476
-0/072
-0/640
0/068

2/902
0/037
0/646
0/625
0/243
0/016
0/471
1/070
0/573
0/018

-0/440
0/042
-0/072
-0/003
0/086
-0/297
-0/006
-0/087
0/288

آماره t

P-value

8/774
-4/800
0/472
-0/929
-0/039
0/867
-3/130
0/067
-1/118
3/876

P<0/001

0/638
0/355
0/969
0/388
0/002
0/947
0/266
P<0/001
R2= 0/40

* در متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل و اشتغال و نوع منزل به ترتیب گروه زنان ،افراد غیرمتاهل و غیر شاغل و کسانی که منزل شخصی ندارند به عنوان
گروه مرجع در نظر گرفته شدهاند ].فاصله های اطمینان استاندارد شده در سطح اطمینان %95

دموگرافيک در سالمندان مبتال به سرطان نشان داد که با افزايش
 1سال سابقه بيماري ،نمره حمايت اجتماعي بهطور متوسط
 0/15افزايش مييابد .همچنين نمره حمايت اجتماعي در مردان
در مقايسه با زنان  6/63کمتر است و نمره حمايت اجتماعي
افراد متأهل در مقايسه با افراد غير متأهل و افراد شاغل در
مقايسه با افراد غير شاغل  7/53و  14/14واحد بيشتر است.
همچنين با افزايش  1واحد نمره حس انسجام ،نمره حمايت
اجتماعي  0/41افزايش مييابد .بين ميزان حس انسجام و
حمايت اجتماعي سالمندان مبتال به سرطان يک همبستگي مثبت
وجود دارد (P≥0/001؛  .)b=0/42حس انسجام سالمندان
مبتال به سرطان به همراه متغيرهاي جنسيت ،وضعيت تأهل،
سابقه بيماري و وضعيت اشتغال  %38از تغييرات حمايت
اجتماعي آنها را پيشبيني کرده است (جدول .)5

نتايج تحليل رگرسيون خطي چندمتغيره در رابطه با تأثير
حس انسجام بر ميزان  IADLبا کنترل متغيرهاي دموگرافيک
نشان داد که با افزايش  1سال سن و مرحله بيماري ،نمره IADL
بهطور متوسط  0/15و  1/27کاهش مييابد .افرادي که منزل
شخصي دارند ،نمره عملکرد آنها بهطور متوسط  1/72کمتر
است .همچنين با افزايش  1واحد نمره انسجام ،نمره IADL
بهطور متوسط  0/10افزايش مييابد .بين ميزان حس انسجام و
عملکرد جسماني سالمندان مبتال به سرطان برحسب  IADLيک
همبستگي مثبت وجود دارد ( P<0/001؛  .)b=0/327حس
انسجام سالمندان مبتال به سرطان به همراه متغيرهاي سن ،مرحله
بيماري و نوع منزل %40 ،از تغييرات عملکرد جسماني آنها را
در حوزه  IADLپيشبيني کرده است (جدول .)4
نتايج تحليل رگرسيون خطي چندمتغيره در رابطه با تأثير
حس انسجام بر حمايت اجتماعي با کنترل متغيرهاي
مدل
اثر ثابت
سن
جنس
وضعیت تأهل
تحصیالت
سابقه بیماری
مرحله بیماری
وضعیت اشتغال
نوع منزل
حس انسجام

ضرایب استاندارد()b

ضرایب غیراستاندارد()b
برآورد

خطای معیار

برآورد

19/371
-0/159
-1/492
-0/489
0/365
0/019
-1/278
2/531
-1/728
0/101

3/612
0/046
0/804
0/778
0/302
0/019
0/587
1/332
0/713
0/022

-0/303
-0/158
-./046
0/098
0/095
-0/197
0/156
-0/179
0/327

آماره t

5/362
-3/467
-1/856
-0/628
1/209
1/003
-2/177
1/901
-2/424
4/619

P-value
P<0/001

0/001
0/066
0/531
0/229
0/318
0/032
0/060
0/017
P<0/001
R2= 0/40

* در متغیر نوع منزل افرادی که منزل شخصی ندارند به عنوان گروه مرجع در نظر گرفتهشدهاند ].فاصله های اطمینان استاندارد شده در سطح اطمینان %95

464

] [ Downloaded from koomeshjournal.semums.ac.ir on 2022-12-09

جدول  .4آزمون رگرسیون خطی چند متغیره :همبستگی بین حس انسجام (متغیر مستقل) و ( IADLمتغیر وابسته)

هما فياضي و همکاران

ارتباط بين حس انسجام با عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي...

جدول  . 5آزمون رگرسیون خطی چند متغیره :همبستگی بین حس انسجام (متغیر مستقل) و حمایت اجتماعی (متغیر وابسته)
مدل
اثر ثابت
سن
جنس
وضعیت تأهل
تحصیالت
سابقه بیماری
مرحله بیماری
وضعیت اشتغال
نوع منزل
حس انسجام

ضرایب استاندارد()b

ضرایب غیراستاندارد()b
برآورد

خطای معیار

برآورد

32/980
0/060
-6/634
7/532
-1/177
0/152
-0/196
14/149
2/227
0/411

13/164
0/167
2/930
2/835
1/101
0/071
2/139
4/853
2/598
0/079

0/036
-0/222
0/224
-0/099
0/234
-0/010
0/274
0/074
0/420

آماره t

P-value

2/505
0/360
-2/264
2/657
-1/068
2/154
-0/092
2/916
0/876
5/175

0/014
0/720
0/026
0/009
0/288
0/033
0/927
0/004
0/383
P<0/001
R2=0/38

* در متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل و اشتغال به ترتیب گروه زنان ،افراد غیرمتاهل و غیر شاغل به عنوان گروه مرجع در نظر گرفتهشدهاند ].فاصله های اطمینان استاندارد
شده در سطح اطمینان %95

بحث و نتيجهگيري
حس انسجام يکي از مهمترين و موثرترين مولفهها در کنترل
و تسلط بر شرايط زندگي در بيماريهاي مزمني چون سرطان
به خصوص در گروه سني سالمندان که داراي محدوديتهاي
مشخصي هستند ،ميباشد .با توجه به اهميت اين مساله ،مطالعه
حاضر به تعيين همبستگي و ارتباط بين حس انسجام با
متغيرهاي عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي در يک نمونه
از سالمندان مبتال به سرطان پرداخت.
در اين مطالعه ،ميانگين حس انسجام سالمندان مبتال به
سرطان  54/88±15/28گزارش شد .نتايج مطالعه روحاني و
همکاران در سال  1394بر روي  162نفر زنان مبتال به سرطان،
ميانگين حس انسجام باالتري را نسبت به مطالعه حاضر نشان
داد (ميانگين حس انسجام در گروه اول و دوم به ترتيب:
 63/13±1/4و  67/2±11/3گزارش نمودند) ()P<0/01
[ .]24همچنين در مطالعهي نريماني و همکاران که در سال
 1399در گروهي از بيماران مبتال به سرطان خون انجام شد،
ميانگين حس انسجام  42/74±21/22گزارش شد.
( .]25[ )P<0/01اين اختالف نتيجه به علت تفاوت جمعيت
شناختي نمونههاي تحت بررسي بودند به طوري که در مطالعات
ذکر شده زنان مبتال به سرطان پستان و خون در نظر گرفته شده
بودند و در مطالعه حاضر نمونههاي تحت بررسي سالمندان مبتال
به هر نوع سرطان بودند که خود به علت تنهايي ،فوت همسر و
بازنشستگي از حس انسجام کمتري برخوردار بودند.
در واقع ميتوان گفت نتايج به دست آمده در مطالعه فوق،
بر اساس نظريه آنتونونسکي نيز تبيينپذير است چرا که به اعتقاد
وي ،حس انسجام مبين اعتماد به نفس شخص براي مقابله با
مشکالت و تسلط بر شرايط مختلف زندگي بوده و با ارتقاي
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حس استقالل و خودمراقبتي ،رفتارهاي سالمتي و تسلط بر
شرايط را ارتقا داده و در نهايت افزايش کيفيت زندگي فرد را
در پي خواهد داشت [.]26
در مطالعه حاضر بين حس انسجام و عملکرد جسماني
سالمندان مبتال به سرطان همبستگي مثبتي وجود داشت و تحليل
رگرسيون نيز نشان داد با افزايش سن و پيشرفت مرحله بيماري،
عملکرد جسماني کاهش مييابد .نتايج ساير مطالعات نشان داده
است که حس انسجام قوي باعث تشويق سالمندان به
فعاليتهاي جسماني شده و باعث شده که اين افراد ماهيت و
ابعاد مشکالت خود مانند مسائل سالمتي را بهخوبي شناسايي
کنند و به دنبال راه حل مسائل باشند [ .]27،26چرا که مطالعات
مختلف تاييد کردهاند که حس انسجام يک منبع براي افزايش
کيفيت زندگي و ارتقاء سالمت بوده و افرادي که حس انسجام
بااليي دارند از سالمت رواني و جسمي خوبي نيز برخوردار
ميباشند [ .]29،28،26از اينرو از بيمار مبتال به سرطان با حس
انسجام باال انتظار ميرود در برابر تنشهاي ايجاد شده ،عملکرد
جسماني مناسبي را نشان دهد [ .]30بر اساس نتايج مطالعات،
 31%از سالمندان در عملکرد جسمي روزانه خود ازجمله :راه
رفتن ،حمام کردن ،به رختخواب رفتن ،غذا خوردن و ساير
موارد مشکل داشته و به دنبال سرطان دچار وابستگي و اختالل
در فعاليتهاي روزمره ميشوند و در نهايت نيز پيامدهايي چون:
کاهش استقالل ،انزوا ،افزايش ابتال به بيماريهاي مزمن ،نقايص
ذهني و شناختي را به دنبال خواهند داشت [.]33-31
همچنين در مطالعهاي ديگر نيز نشان داده شده به دنبال
افزايش سن ،طبيعتاً مشکالت و چالشهاي زندگي افراد افزايش
يافته و اين چالشها نه تنها سالمت رواني بلکه سالمت جسمي
و در نهايت عملکرد جسمي افراد را تحت تاثير قرار داده و در
نقطه مقابل ،حس انسجام را به عنوان يک عامل موثر در تقويت
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عملکرد جسماني افراد معرفي نمودهاند [ .]29بر اساس نتايج
مطالعات انجام شده ،همبستگي بين حس انسجام و فعاليتهاي
جسماني و همچنين کاهش عملکرد جسماني سالمندان با
افزايش سن تائيد شده ،بنابراين تقويت حس انسجام باعث
افزايش عملکرد جسماني اين بيماران ميشود .لذا پيشنهاد
ميشود با استفاده از آموزش راهبردهاي حس انسجام در
مراحل اوليه ابتال به سرطان در بيماران سالمند از کاهش عملکرد
جسماني در اين بيماران جلوگيري شود چرا که کاهش عملکرد
جسماني ميتواند باعث کاهش فعاليتهاي فردي روزانه و
خودمراقبتي افراد و ايجاد پيامدهاي سوء در آنها شود.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که حس انسجام با حمايت
اجتماعي در سالمندان مبتال به سرطان رابطه مستقيمي داشته و
با افزايش حس انسجام ،ميزان حمايت اجتماعي اين افراد
افزايش يافته است .همچنين در مطالعه حاضر ،ميزان حمايت
اجتماعي در مردان در مقايسه با زنان کمتر و در افراد متأهل و
شاغل بيشتر بوده است .در مطالعه طاهر و همکاران در سال
 1393که حمايت اجتماعي را در بيماران با فشار خون باال
مورد بررسي قرار داده بود ،رابطه معنيداري بين وضعيت تأهل
بيماران با فشار خون باال و حمايت اجتماعي گزارش شد
( .]34[ )P<0/05اگر چه ميانگين حمايت اجتماعي گزارش
شده در دو مطالعه متفاوت بوده و در مطالعه طاهر  50/8و در
مطالعه حاضر  61/78بوده است اما اين تفاوتها را ميتوان با
تفاوت در نمونههاي هر دو مطالعه توجيه کرد که در مطالعه
طاهر و همکاران بيماران با فشار خون باال در هر سني حضور
داشتند اما در مطالعه حاضر تنها سالمندان مبتال به سرطان
حضور داشتند و ميتوان اظهار داشت به هر حال ،حمايت
اجتماعي در هر دو مطالعه باال بوده و به اين دليل است که افراد
متأهل و شاغل به دليل تعامالت ،تماسها و شبکه گسترده
ارتباطي که با بدنه جامعه دارند از حمايت اجتماعي باالتري
برخوردار هستند .چرا که يک فرد شاغل و متأهل در مقايسه با
يک فرد بيکار و مجرد ،طبيعتاً با افراد بيشتري در محيط کار و
خانوده خود در ارتباط بوده ،بنابراين در مواقع مشکالت به
روشهاي مختلف و از جانب افراد مختلفي ،تحت حمايت قرار
خواهد گرفت [.]34
نتايج مطالعه فراهاني نيز نشان داد که ارائه حمايتهاي
اجتماعي در بيماران مزمن دياليزي باعث کاهش ميزان افسردگي
و افزايش خودمراقبتي در آنها ميشود [ .]35اگر چه مطالعه
فراهاني بر روي بيماران دياليزي و مطالعه ما در سالمندان مبتال
به سرطان بوده اما به هر حال هر دو جزء بيماريهاي مزمن
بوده و کليت و فوايد حمايت اجتماعي را مورد بررسي قرار داده
که ميتواند روي پذيرش درمان و مراقبت در بيماران مبتال به
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بيماريهاي مزمن تأثير داشته باشد و با توجه به اينکه افراد
مسن از توانايي انعطافپذيري و سازگاري کمتري برخوردار
بوده ،بنابراين با انجام مداخالت مناسب ميتوان آنها را از نظر
فکري ،رواني ،اجتماعي و معنوي تقويت نمود [ .]37،36بنابراين
انجام مداخالت مناسب ،حس انسجام و منابع حمايتي در
سالمندان مبتال به بيماريهاي مزمن را افزايش داده و به دنبال
آن ،کيفيت زندگي آنها را نيز افزايش ميدهد.
در مطالعه حاضر بين حمايت اجتماعي و عملکرد جسماني
سالمندان مبتال به سرطان همبستگي مثبتي وجود نداشت .بر
اساس نتايج مطالعات انجام شده ،به دنبال کاهش عملکرد
جسماني سالمندان ،نياز به حمايت اجتماعي در آنان افزايش
مييابد ،زيرا حس انسجام در اين بيماران کاهش يافته ،به
گونهاي که اين بيماران جهت انجام کليه کارهاي خود وابسته به
ديگران ميشوند و نيازشان به حمايت اجتماعي بيشتر از پيش
آشکار ميشود [ .]39،38نتايج مطالعه مدني نشان داد اگر چه
حمايت اجتماعي باعث افزايش ميزان بقاء ،بهبودي و افزايش
کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان ميشود اما اين بيماران
در ايران از سطح حمايت اجتماعي مطلوبي برخوردار نيستند
[ .]40همچنين نتايج مطالعهاي ديگر نشان داده که افزايش
حمايت اجتماعي و بهبود عملکرد جسماني ،شناختي و
اجتماعي ،ميزان افسردگي و اضطراب در اين بيماران را کاهش
ميدهد [ .]41به طور کلي و صرف نظر از جزئيات موجود در
مطالعات ذکر شده ،ميتوان گفت نتايج مطالعات انجام شده با
مطالعه حاضر همسو بوده و نشان داده که حمايت اجتماعي با
فعاليت جسمي مرتبط بوده ،به گونهاي که تقويت حمايت
اجتماعي در سالمندان مبتال به سرطان که داراي مشکالت
جسمي و رواني بوده ميتواند عالوه بر افزايش فعاليت جسمي
و کيفيت زندگي ،حس استقالل در آنها را افزايش داده ،همچنين
منجر به کاهش مشکالت روحي رواني در بيماران سرطاني
خواهد شد.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که حس انسجام با عملکرد
جسماني و حمايت اجتماعي سالمندان مبتال به سرطان مرتبط
بوده و با افزايش حس انسجام ،عملکرد جسماني و حمايت
اجتماعي اين بيماران افزايش مييابد .از آن جايي که حمايت و
توجه و مراقبت موثر از سالمندان مبتال به سرطان ممکن است
به داليل مختلف و به دليل وجود محدوديتهاي گوناگون در
دامنه سني سالمندي مانند کاهش ميزان يادگيري ،افزايش
وابستگي و ...به خوبي ايجاد نشده و کيفيت مراقبت و درمان
آنها تحت تأثير قرار گيرد ،بنابراين با تدوين استراتژيهاي
مناسب و انجام مداخالت مناسب مبتني بر حس انسجام در اين
افراد ميتوان به بهبود عملکرد جسماني و حمايت اجتماعي
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Introduction: With age increases, the risk of cancer increases, and the importance of examining important sources
of adjustment, including a sense of coherence, physical function, and social support to control the living conditions of
these people, is of particular importance. Therefore, the present study was conducted to determine the relationship
between a sense of coherence and physical function, and social support.
Materials and Methods: The present study is a correlational study that was performed on 120 elderly people with
cancer by available sampling in selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. Data
collection tools were a short cognitive test scale, sense of coherence, activities of daily living, instrumental activities
of daily living, and social support questionnaires.
Results: The results showed that the sense of coherence had a significant positive relationship with physical
function in the field of instrumental activities of daily living and activities of daily living and social support, but social
support did not have a significant positive relationship with the two variables of physical function. Also, the mean of
a general sense of coherence was 15/28±54/88, physical function was 99/60±13/3 and 56/70±9/4 and social support
was 78/96±61/14.
Conclusion: The results showed the sense of coherence was positively related to the two variables of physical
function and social support. Since a sense of coherence can help improve the physical function and social support of
the elderly with cancer, the need for strategies and interventions based on promoting a sense of cohesion by nurses
and other clinicians is emphasized.
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