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Abstract
Background: Children on dialysis need long-term care. The child's illness and the conditions associated with
his/her treatment and care expose the mother to various psychological stresses. Resilience maintains good
decision-making power and performance in stressful situations. The aim of this study was to investigate of
resilience status among mothers of children on dialysis.
Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was performed on all mothers of children
undergoing dialysis in Children's Medical Center, Mofid Hospital, Ali Asghar Hospital and Bahrami
Hospital. A total of 166 eligible mothers were selected by census and completed a two-part questionnaire
including demographic information and Connor-Davidson Resilience Scale. Data analysis was performed
using SPSS software version 22 at a significance level of 0.05.
Results: The mean of resilience was 3.35 out of 4 points and was at strong level. Also, the mean of
dimensions of personal competence/strength, trust in personal instincts, tolerance of negative emotions,
control and spirituality in individuals were 3.37, 3.17, 3.43, 3.45 and 3.33, respectively. The resilience of
mothers of children undergoing hemodialysis was significantly higher than children under peritoneal dialysis
(p=0.047). There was no significant association between maternal age, maternal education, maternal status of
morbidity, child age, child gender, number of children in the family and duration of dialysis and mean
maternal resilience.
Conclusion: The resilience situation was at a good level. Due to the importance of resilience, it is
recommended to provide educational and empowerment interventions for parents of children with chronic
diseases.
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وضعیت تابآوری در مادران کودکان تحت دیالیز
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مقدمه

1

شیوع بیماریهای مزمن کلیووی ()chronic kidney diseases
در دهههای اخیر رشد فزاینودهای داشوته اسوت .ایون بیمواری
میتواند گروههای مختلف سنی از جمله کودکان را تحت تاثیر
قرار دهد ( .)1بر اساس آمارهای جهانی ،شیوع بیمواری موزمن
کلیه در کودکان بوین  18/5-58/3نفور در یوم میلیوون نفور
گزارش شده است ( .)2در ایران ،بوروز سواننه بیمواری موزمن
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سابقه و هدف :کودکان تحت دیالیز نیازمند مراقبتهای بلندمدت هستند .بیماری فرزند و شرایط مرتبط با درمان و مراقبت از وی
مادر را با تنشهای روانی مختلف مواجه میکند .تابآوری سبب حفظ قدرت تصمیمگیری و عملکرد مطلوب در شرایط تنشزا میشود.
این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تابآوری در مادران کودکان تحت دیالیز انجام شد.
روش بررسی :این پژوهش توصیفی-مقطعی بر روی کلیه مادران کودکان تحت دیالیز در مرکز طبی کودکان ،بیمارستان مفید ،بیمارستان علی
اصغر و بیمارستان بهرامی انجام شد .تعداد  166نفر از مادران واجد شرایط به صورت سرشماری انتخاب شدند و پرسشنامه دو قسمتی اطالعات
جمعیتشناختی ،مقیاس تابآوری کانر-دیویدسون را تکمیل کردند .تحلیل دادهها با استفاده از نسخه  22نرم افزار  SPSSدر سطح معنیداری
زیر  0/05انجام شد.
یافتهها :میانگین تابآوری برابر با  3/35از مجموع  4نمره بود و در سطح قوی قرار داشت .همچنین میانگین ابعاد شایستگی/استحکام
شخصی ،اعتماد به غرایز شخصی ،تحمل عواطف منفی ،مهار و معنویت در افراد به ترتیب برابر با  3/45 ،3/43 ،3/17 ،3/37و  3/33بود.
تابآوری مادران کودکان تحت همودیالیز به صورت معنیداری بیشتر از کودکان تحت دیالیز صفاقی بود ( .)p=0/047بین سن مادر،
تحصیالت مادر ،وضعیت ابتالی مادر ،سن کودک ،جنسیت کودک ،تعداد فرزندان خانواده و مدت زمان دیالیز و میانگین تابآوری مادران
ارتباط معنیداری وجود نداشت.
نتیجهگیری :وضعیت تابآوری در سطح مناسبی قرار داشت .با توجه به اهمیت تابآوری توصیه میشود زمینه برای ارائه مداخالت آموزشی
و توانمندسازی برای والدین کودکان مبتال به بیماریهای مزمن فراهم شود.
واژگان کلیدی :تابآوری ،مادران ،کودکان تحت دیالیز.
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هوشیار باشد .از جمله این مسئولیتها میتووان بوه موداخالت
پزشووکی ناخوشووایند ،تعاموول بووا ارائهدهنوودگان مراقبتهووای
بهداشتی ،درک اطالعات در موورد بیمواری و درموان ،حمول و
نقل فرزند ،مسائل مالی ،محدودیتهای دریافت مایع و رعایوت
رژیم غذایی کودک و انجام وظایف خانه که همزمان بور عهوده
والدین و بخصوص مادر است ،اشاره نمود .این وضعیت میتواند
تابآوری مادر را در معرض تهدید قورار دهود ( .)15توابآوری
ظرفیت بازگشوتن از دشوواری پایودار و اداموهدار و توانوایی در
ترمیم خویشوتن اسوت کوه علیورغم قورار گورفتن در معورض
تنشهای شدید در برابر حوواد و اتفاقوات موفوی میشوود و
خدشووهای بووه عملکوورد اجتموواعی ،اقتصووادی و رفوواهی او وارد
نمیشود (.)16
تابآوری به توانایی بهبود پس از استرس و سازگاری با شرایط
استرسزا نیز اطالق میشود بطوریکه بیماری یا ناتوانی در اثور
استرس و فشار روانی ناشی از آن بوجود نیاید ( .)17همچنوین
تابآوری به فرآیند پویای انطباق مثبوت بوا تجربوههای تلو و
نواگوار گفتوه شووده اسوت و همچنوین بووه معنوای مهارتهووا و
خصوصیات و توانمندیهایی تعریف میشوود کوه فورد را قوادر
میسازد با سختیها ،مشکالت و چالشها سوازگار شوود (.)18
تابآوری ،تنها پایداری در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده
نیست ،بلکه شرکت فعال و سازنده فرد در محیط است و باع
میشود که افراد در شرایط دشوار از ظرفیتهای موجود خود در
دسوتیابی بوه موفقیوت و رشود در زنودگی اسوتفاده کننود و از
چالشها موجود به عنوان فرصتی بورای توانمنود کوردن خوود
بهرهجویند (.)19
مراقبت از کودکان بیمار نیازمند تقبل مسئولیتهای چندگانوه
است .بورای انجوام ایون مسوئولیتهای چندگانوه ،والودین بوه
خصوص مادران باید سطح تحمل یا تابآوری خوود را افوزایش
دهنوود تووا تبعووات جبرانناپووذیری در اثوور کوواهش کیفیووت
مراقبتهای بهداشتی و درموانی بوه کوودک وارد نشوود (.)20
نیازهووای مراقبووت مشووکالت بهداشووتی کودکووان مبووتال بووه
بیماریهای مزمن به دلیل تداوم وضعیت نامناسب و در اغلوب
موارد ریسمپذیری بانی بیماری میتواند به حدی باشود کوه
در زمانهایی بوه صوورت طاقتفرسوا بوه ن ور رسویده و موادر
احساس عجز و ناتوانی نمایود ( .)21 ,15در ایون راسوتا نتوای
مطالعووه  Yiو همکووارانش ( )2015در کشووور چووین بوور روی
والدین کودکان مبتال به سرطان نشان داد که میزان توابآوری
در این افراد تقریبا  11درصد کمتر از میانگین ایون متغیور در
جمعیت عمومی (گروه کنترل) بود ( .)22همچنین مطالعوهای
در ایران توسط زارعان و همکوارانش ( )1397بور روی والودین

] [ DOI: 10.52547/iau.32.1.83

کلیوی  14/5مورد در یم میلیون نفر از کودکوان گوروه سونی
 18-7سال برآورد شده است ( .)3علل اصولی بیمواری موزمن
کلیوی در کودکان ناهنجاریهوای موادرزادی کلیوه و مجواری
ادراری ( )% 34-43و گلومرولونفریووت ( )% 15-29اسووت (,4
 .)5تغییرات سبم زندگی بوه سومت سوبم زنودگی سواکن و
کمتحرک یکوی از دنیول شویوع بوانی ایون بیمواری در بوین
کودکان است (.)6
علیرغم وجود درمانهوای دارویوی متعودد ،اغلوب کودکوان در
مراحل انتهایی بیماری کلیه ( )End stage renal diseaseناچار
به استفاده از دیالیز خواهند بود کوه در ایون میوان حودود 51
درصد کودکان تحت همودیالیز و حدود  42درصد تحت دیالیز
صفاقی قرار میگیرند .سایر بیماران به صورت ترکیبوی از ایون
دو روش اسووتفاده میکننوود ( .)7کودکووان دیووالیزی امیوود بووه
زندگی کمتری نسبت به کودکوان سوالم دارنود ( .)8همچنوین
میزان مرگ و میر کودکانی کوه تحوت دیوالیز قورار میگیرنود
حداقل  30برابر بیشتر از سایر کودکان است ( .)9علوت اصولی
مرگ و میور کودکوان دیوالیزی بیماریهوای قلبوی -عروقوی و
عفونت است ( .)11 ,10کودکان مبتال به بیماری موزمن کلیوه،
کیفیت پایین زنودگی و مشوکالت ناشوی از دیوالیز و پیونود را
تجربووه میکننوود ( .)12همچنووین هزینووههای بووانی درمووان و
امکانوووات ناکوووافی در سیسوووتم درموووانی باعوو اخوووتالل در
خدماترسانی مطلوب به ایون بیمواران و خوانواده هوای آنهوا
میگردد (.)5
دیالیز کودک نه تنها وی را تحت تأثیر قرار میدهود ،بلکوه بوه
عنوان یم تغییر بزرگ در زندگی تا سالها خانواده و جامعه را
نیز متاثر میسوازد .یکوی از ایون توأثیرات شوناخته شوده ،بوار
مراقبتی است که بر دوش اعضاء خانواده بوه ویوژه موادر اسوت
( .)13مراقبووت از کووودک دیووالیزی منجوور بووه اخووتالل در
هنجارهای خانواده میشود زیرا مادر معموون مجبوور بوه عودم
رعایت عدالت رفتاری بوین فرزنود مبوتال و سوایر فرزندانشوان
است .در این وضعیت معمون مادر به یوم مراقوب منحصور بوه
فرد تبدیل شده و وظایف خود را به عنوان ارائه دهنده خدمات
پزشکی و مراقبتی ایفا میکند و سایر مسئولیتها بر عهده پدر
میباشد .برخوی از موادران ممکون اسوت نیازهوای شخصوی و
خانوادگی خود را کاهش داده تا بتوانند نیازهای مراقبتی فرزند
خود را فراهم نمایند .البتوه بور عهوده گورفتن ایون مسوئولیت
فرصتی است که مادر بتواند ظرفیت تابآوری خود را افوزایش
دهد (.)14
مادر باید به عنوان مراقب اصلی کودک هومزموان بوا خسوتگی
جسمی در زمینه مسئولیتهای مراقبتوی و بهداشوتی کوودک
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مواد و روشها

الزامات اخالقی
کلیه الزامات اخالقی این پژوهش در کمیتوه اخوالق پزشوکی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهوران بررسوی شوده و بوا
کسب مجوز با کود (  )IR.IAU.TMU.REC.1399.258تاییود
شد  .ارائه پرسشنامه به مشارکت کنندگان بعد از اخذ رضوایت
از مسئولین مرکز ،کسب رضایت آگاهانه مشارکت کننودگان،
ارائه توضیحات کافی و تضمین محرموانگی اطالعوات صوورت
پذیرفت.
تحلیل آماری

یافتهها
در مجموع تعداد  166پرسشنامه از مرکز طبی کودکان ( 50
مورد) ،بیمارستان مفید (  52مورد) ،بیمارستان علی اصغر
(ع) (  57مورد) و بیمارستان بهرامی (  7مورد) جمع آوری و
تجزیه و تحلیل شد .یافته های مربوط به وضعیت متغیرهای
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از روش های آمار توصیفی و استنباطی بورای تحلیول دادههوا
استفاده شد .در بخش آموار توصویفی از شواخ های آمواری
توصیفی از قبیل فراوانی و درصد و میانگین و انحراف معیار و
در بخش استنباطی از آزمون کولموگروف -اسومیرنوف بورای
بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد .بوا توجوه بوه نتیجوه
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مبنی بر نرموال بوودن توزیوع
متغیوور پووژوهش ،بوورای بررسووی ارتبوواط بووین متغیرهووای
دموگرافیم و وضعیت تواب آوری از آزمونهوای تیمسوتقل و
آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد .به من ور تحلیل آمواری
دادهها از نسخه  22نرم افزار  SPSSدر سطح معنیداری زیور
 0/05استفاده شد.
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این پژوهش توصیفی-مقطعی در سال  1399در مرکز طبوی
کودکووان ،بیمارسووتان مفیوود ،بیمارسووتان علووی اصووغر (ع) و
بیمارستان بهرامی تهران انجام شد .جامعوه پوژوهش شوامل
کلیه مادران کودکان تحت دیالیز در بیمارستانهای منتخوب
بود .بدلیل محدودیت نمونه ،تموامی موادران کودکوان تحوت
دیالیز که واجد شورایط شورکت در مطالعوه بودنود بوه روش
سرشماری انتخاب شودند .تمایول بوه مشوارکت در مطالعوه،
حضور همیشگی به عنوان والد به همراه کوودک و دارا بوودن
سواد خواندن و نوشتن به عنوان معیار ورود به مطالعه لحوا
شد .عدم تمایول بوه اداموه همکواری بعود از انتخواب ،نقو
اطالعاتی پرسشنامه تکمیل شده و بروز مشکل شدید جسمی
و روحی برای مادر به عنوان معیار خورو از مطالعوه در ن ور
گرفته شد.
ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه  2قسومتی (اطالعوات
دموگرافیم و مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون) بود .مقیاس
تاب آوری کانر-دیویدسون در سال  2003ارائوه شود و دارای
 25گویه و  5بعد شامل شایستگی/استحکام شخصی ،اعتمواد
به غرایز شخصی ،تحمل عواطف منفوی ،مهوار و معنویوت در
افراد است .گویه ها در مقیاس لیکرت پن گزینه ای بین صوفر
(کامال ن ادرست) تا پن (همیشه درست) نمرهگذاری میشوود
و طیف نمرات بین  0تا  100قرار دارد که به صورت میانگین
از  4گزارش می شود .نمرات بوانتر بیوانگر تواب آوری بیشوتر
اسووت ( . )26 ,25در مطالعووه سووامانی و همکووارانش ()1386

روایی این ابزار تایید شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ
به میزان  0/93تایید گردید ( . )27روایی نسخه فارسوی ایون
مقیاس در مطالعه آهنگرزاده رضوایی و رسوولی ( )1394نیوز
بررسی و تایید شده اسوت ( .)28کوانر و دیویدسوون ضوریب
آلفای کرونباخ این مقیاس را  0/89گزارش کردهاند (.)26
در پژوهش حاضر از روش آزمون-باز آزمون برای تایید پایایی
ابزار پژوهش استفاده شد .در این راستا ابتدا ابزار پژوهش در
اختیار  20نفر از مادران واجد شرایط قرار گرفت و سوسس بوا
گذشووته دو هفتووه دوبوواره افووراد منتخووب اقوودام بووه تکمیوول
پرسشوونامه کردنوود .نتووای نشووان دهنده همبسووتگی مثبووت و
معنی دار بین نتای بدست آموده از مقیواس تواب آوری کوانر-
دیویدسون ( )p>/001 ،r=0/78در دو مرحله سونجش بوود و
لذا پایایی ابزارها تایید شد.
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کودکووان عووادی و کودکووان مبووتال بووه اوتیسووم نشووان داد کووه
میانگین توابآوری در موادران کودکوان مبوتال بوه اوتیسوم در
مقایسه با مادران کودکان عادی پایینتر بوده است (.)23
افراد تابآور به دلیل دارا بودن این مشخصه (توابآوری) قوادر
خواهند بوود کوه تواثیر شورایط دشووار زنودگی را بوه حوداقل
برسانند .این مهم از طریی کاهش تاثیر دشواریها و تنشهوای
روانی بر کیفیت تصمیمات و عملکرد فرد حاصل میآیود (.)24
بنابراین در مورد مادر دارای فرزند بیموار نیوز میتووان انت وار
داشت که تابآوری میتواند سبب کاهش تاثیر شرایط ناشی از
بیماری فرزند بور وضوعیت روانشوناختی موادر شوود .لوذا ایون
مطالعه با هدف بررسی وضعیت تابآوری در موادران کودکوان
تحووت دیووالیز مراجعهکننووده بووه بیمارسووتانهای منتخووب
دانشگاههای علوم پزشکی شوهر تهوران در سوال  1399انجوام
شد.

وضعیت تابآوری در مادران کودکان تحت دیالیز

دوره  • 32شماره  • 1بهار 1401

زهرا جعفری و همکاران 87 /

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تابآوری در مادران

جدول  .1وضعیت توزیع متغیرهای دموگرافیم مورد بررسی (مادران و کودکان)
متغیر
سن (مادر)

ابتالی مادر به بیماری
مزمن
نوع دیالیز
جنسیت (کودک)

44
41
37
44
54
75
37
83
83
47
119
83
83

26/5
24/7
22/3
26/5
32/5
45/2
22/3
50
50
28/3
71/7
50
50

سن کودک

مدت زمان دیالیز

تعداد فرزندان
خانواده

کمتر از  3سال
 3تا  6سال
 7تا  10سال
بانی  10سال
 1سال
 2سال
 3سال
 4سال
 5تا  7سال
یم
دو
سه
چهار

46
51
32
37
56
55
28
15
12
57
62
30
17

27/7
30/7
19/3
22/3
33/8
33/1
16/9
9
7/2
34/3
37/4
18/1
10/2
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تحصیالت (مادر)

کمتر از  30سال
 31تا  35سال
 36تا  40سال
 41تا  55سال
زیردیسلم
دیسلم وفوق دیسلم
لیسانس وبانتر
بلی
خیر
همودیالیز
دیالیز صفاقی
دختر
پسر

فراوانی

درصد

متغیر

فراوانی

درصد
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دموگرافیم مادران و کودکان در جدول  1نمایش داده شده
است .اکثر مادران در گروه های سنی  22-30سال ( 26/5
 )%و  41-55سال (  )% 26/5قرار داشتند و دارای تحصیالت
دیسلم و فوق دیسلم (  )% 45 /2بودند .نیمی از مادران ابتال به
بیماری را گزارش کر دند .نیمی از کودکان تحت دیالیز پسر
بودند و اکثر کودکان در بازه سنی  4-6سال (  )% 30 /7قرار
داشتند .خانواده های دارای دو فرزند (  )% 37/4دارای
بیشترین فراوانی بودند .اغلب کودکان (  )% 71/7تحت
دیالیز صفاقی قرار داشتند و مدت زمان دیالیز  33 /8درصد
کودکان  1سال گزارش شد.
در جدول  2میزان تاب آوری و ابعاد تشکیل دهنده آن
گزارش شده است .در مورد تاب آوری با توجه به بازه نمره 0
الی  4طیف نمرات بدین شکل است( 0-1 /33 :ضعیف)،
( 1 /34-2 /66متوسط)( 2 /67-4 ،قوی) .لذا میزان تاب آوری
و تمامی ابعاد آن در مادران کودکان تحت دیالیز در
وضعیت قوی قرار دارد.

یافته های حاصل از آزمون تی مستقل و آزمون آنالیز
واریان س یکطرفه برای بررسی ارتباط بین متغیرهای
دموگرافیم مادران و کودکان با وضعیت تاب آوری در
جدولهای  3و  4گزارش شده است .یافته های ارائه شده در
جدول  3نشان می دهد که تاب آوری مادران کودکان تحت
همودیالیز به صورت معنیداری بیشتر از کودکان تحت
دیالیز صفاقی بوده است ( .)p =0/047
یافته های ارائه شده در جدول  4نشان می دهد که بین سن
مادر ،تحصیالت مادر ،سن کودک ،تعداد فرزندان خانواده و
مدت زمان دیالیز با میانگین تاب آوری مادران ارتباط
معنی داری وجود نداشته است (.)p>0 /05

جدول  .2میزان تابآوری و ابعاد آن در مادران کودکان تحت دیالیز در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1399

اعتماد به غرایز شخصی
تحمل عواطف منفی
مهار
معنویت در افراد
تابآوری

3/17
3/43
3/45
3/33
3/35

0/44
0/33
0/44
0/59
0/26

1/57
2/40
1/67
1/50
2/43

4/00
4/00
4/00
4/00
3/87
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متغیر
شایستگی /استحکام شخصی

Mean
3/37

S.D
0/33

Min
2/13

Max
4/00

 /88مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاداسالمی

وضعیت تابآوری در مادران کودکان تحت دیالیز

جدول  .3نتای آزمون تی مستقل برای بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیم و میانگین تابآوری مادران
متغیرها
ابتالی مادر به بیماری مزمن
جنسیت کودک
نوع دیالیز

بله
خیر
دختر
پسر
دیالیز صفاقی
همودیالیز

Mean
3/36
3/34
3/39
3/31
3/32
3/41

تابآوری

t
0/068

Sig.
0/946

1/793

0/075

2/004

0/047

جدول . 4نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و میانگین تابآوری مادران
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مبتال به بیماری کلیوی بودند و تحت دیالیز قرار داشتند که
تهدیدکنندگی آن برای زندگی فرزند کمتر از سرطان (بیماری
کودکان در مطالعات فوق الذکر) است و لذا ممکن است عامل
واریانس نتای تاب آوری در بین مادران مشارکت کننده در
این مطالعات ،نوع بیماری فرزندان باشد.
همچنین نتای مطالعه  Yiو همکارانش ( )2015در کشور
چین بر روی  125نفر از والدین کودکان مبتال به سرطان
نشان میدهد که میزان تابآوری در این افراد تقریبا 11
درصد کمتر از میانگین این متغیر در جمعیت عمومی (گروه
کنترل) بود .به گونهای که میانگین تابآوری در والدین
کودکان مبتال به سرطان از مجموع  100نمره برابر با 54/86
بود ،در حالی که در افراد گروه کنترل این میزان برابر با 65/4
برآورد شد ( .)22در راستای تایید اثرات سوء بیماری کودکان
بر تابآوری والدین همچنین مطالعهای در ایران توسط زارعان
و همکارانش ( )1397بر روی  60نفر از والدین کودکان عادی
و کودکان مبتال به اوتیسم انجام شده است که یافتههای
بدست آمده نیز نشان میدهد که میانگین تابآوری در مادران
کودکان مبتال به اوتیسم در مقایسه با مادران کودکان عادی
پایینتر بود (.)23
دنیل متعددی میتوانند منجر به ایجاد اختالف در نتای
مطالعات سنجش تابآوری شوند .در این راستا تفاوت در
محیط پژوهش و زمینه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مورد
بررسی و سایر مولفههای مرتبط با مشارکتکنندگان میتوانند
در ایجاد این تفاوت نقش داشته باشند .برای مثال در مطالعه
صورت گرفته در شهر تبریز توسط حبیبپور و همکارانش
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کودکان تحت دیالیز مراجعهکننده به بیمارستانهای منتخب
دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال  1399انجام
شد.
یافتههای مطالعه در زمینه تابآوری نشان داد که میانگین این
متغیر از مجموع  4نمره برابر با  3/35بود که در سطح قوی
قرار داشت .در بین ابعاد مختلف این متغیر نیز بیشترین و
کمترین میانگین به ترتیب مربوط به ابعاد مهار ( )3/45و
اعتماد به غرایز شخصی ( )3/17بود .مطالعات مختلف در ایران
و سایر کشورهای جهان به بررسی وضعیت تابآوری والدین
کودکان مبتال به بیماری پرداختهاند که طیف مختلفی از
بیماریها را تحت پوشش قرار میدهند .مطالعه صورت گرفته
توسط حبیبپور و همکارانش ( )2019بر روی والدین کودکان
مبتال به سرطان در بیمارستان کودکان تبریز نشان داد که
میانگین تابآوری والدین  66/83از مجموع  100نمره بود
( )29که وضعیت متوسط این متغیر را نشان میدهد یا
پژوهش صورت گرفته توسط شاملی و حسنی ( )2017بر روی
مادران کودکان مبتال به سرطان بستری در بخشهای خون و
انکولوژی بیمارستانهای شهر تهران نیز نشان داد که میانگین
تابآوری در این افراد برابر با ( 61/51از مجموع  100نمره) و
در سطح متوسط بود ( .)30یافتههای مطالعات مذکور سطح
پایینتری از تابآوری را نشان داده است که با نتای مطالعه
حاضر همخوانی ندارد .یکی از دنیل محتمل قابل ارائه در
زمینه وضعیت تاب آوری مادران در مطالعات مذکور میتواند
مربوط به نوع بیماری فرزند باشد .در مطالعه حاضر کودکان

F
1/036
0/398
1/007
0/450
1/462

Sig.
0/378
0/673
0/453
0/717
0/216

] [ Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2022-06-30

متغیرها
سن مادر
تحصیالت مادر
سن کودک
تعداد فرزندان خانواده
مدت دیالیز

تابآوری
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ایوون مقالووه مسووتخر از پایاننامووه کارشناسووی ارشوود رشووته
پرستاری کودکان در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهوران
است .نویسوندگان از مسوئولین بیمارسوتانهای محول اجورای
پژوهش و تمامی مشارکت کنندگان در این مطالعوه صومیمانه
تشکر و قدردانی مینمایند.
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تقدیر و تشکر
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یافتههای مطالعات صورت گرفته در زمینه تابآوری مادران
کودکان مبتال به بیماری مزمن نشان میدهد که این افراد
تحت تاثیر شرایط ناشی از بیماری فرزند خود قرار گرفته و از
ن ر تابآوری روانی با چالش مواجه میشوند .این مساله در
کنار این واقعیت که تابآوری از مولفههای مهم برای تضمین
سالمت جسمی و روانشناختی افراد به ویژه در شرایط تنشزا
است ،اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان میسازد .در
این راستا مطالعه صورت گرفته در کشور چین نشان داده است
که سطوح بانی تابآوری والدین با عملکرد روانشناختی بهتر
و پیامدهای مثبت همراه خواهد بود ( .)22همچنین در مطالعه
اصغری نکاح و همکارانش ( )1394بر روی مادران کودکان
مبتال به سرطان در شهر مشهد مشخ شد که شیوع
استرس ،اضطراب و افسردگی در بین این افراد به ترتیب برابر
با  56/2 ،68/7و  53/1درصد است و ارتباط منفی و معنیدار
بین تابآوری و اختالنت مذکور نشان داده است که تابآوری
میتواند به عنوان یم فاکتور ایمنیزایی از فرد در مقابل
آسیبهای روانی محاف ت کند (.)34
یافتههای مطالعه حاضر بر روی مادران کودکان تحت دیالیز
نشان داد که وضعیت تابآوری در بین مشارکتکنندگان در
سطح مناسبی قرار داشته است .تابآوری به عنوان توانمندی
روانی می تواند به والدین از جمله مادران کمم نماید که با
شرایط ناشی از بیمار مزمن فرزند خود کنار آمده ،اثرات منفی
تنشهای روانی را کاهش دهند و با اتخاذ تصمیمات منطقی
زمینه را برای کنترل و مدیریت شرایط زندگی فراهم نمایند.
لذا بر اساس یافتههای به دست آمده از این مطالعه توصیه
میشود زمینه برای ارائه مداخالت آموزشی و توانمندسازی
برای والدین کودکان مبتال به بیماریهای مزمن (از جمله
کودکان تحت دیالیز) فراهم شود تا با ارتقای تابآوری آنها
زمینه برای ارائه مراقبت مناسب از کودک فراهم شود.
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( )2019یافتههای به دست آمده نشان داد که شاخ های
پیشبینی کننده تابآوری شامل وضعیت مالی خانواده،
جنسیت والدین ،وضعیت شغلی پدر و جنسیت کودکان
هستند (.)29
شرایط مختلفی میتوانند زمینهساز افزایش تنش روانی و
کاهش تابآوری در والدین کودکان مبتال به بیماری شوند.
برای مثال کودکان دیالیزی امید به زندگی کمتری نسبت به
کودکان سالم دارند ( )8و میزان مرگ و میر کودکانی که تحت
دیالیز قرار میگیرند بسیار بیشتر از سایر کودکان است ( .)9از
سوی دیگر هزینههای بانی درمان و ضعف زیر ساختهای
موجود میتواند مشکالتی را برای این افراد و خانوادههای آنها
ایجاد نماید ( .)5شرایط دشوار ناشی از ابتالی کودکان به
بیماریهای صعب انعال و مزمن با اینکه پدر و مادر را تحت
تاثیر قرار میدهد ،با اینحال در مورد مادر شرایط پیچیدهتر و
با مالح ات بیشتری همراه خواهد بود .مادران کودکان تحت
دیالیز باید مدت زمان طوننی را صرف مراقبت از کودک و
پیگیری روند درمانی وی کنند که سبب اختالل در ایفای سایر
نقشهای وی میشود (.)14
این شرایط میتواند مادران کودکان مبتال را تحت تاثیر قرار
داده و پیامدهای سوء به همراه داشته باشد که تهدید کننده
سالمت جسمی و روانی مادران خواهد بود ( .)15در زمینه
تاثیر بیماری کودکان بر وضعیت سالمت والدین مطالعهای
توسط  Corsiو همکارانش ( )2021انجام شده است .در این
مطالعه مروری ن اممند وضعیت ابتالی والدین کودکان مبتال
به بیماری از ن ر اختالل استرس پس از سانحه بررسی شد که
یافتههای به دست آمده حاکی از شیوع  20درصدی این
اختالل در بین والدین کودکان بیمار بود ( .)31همچنین در
این راستا متاآنالیز صورت گرفته توسط  van Warmerdamو
همکارانش ( )2019نشان داده است که شیوع اضطراب،
افسردگی و اختالل استرس پس از سانحه در والدین کودکان
مبتال به سرطان به ترتیب برابر با  28 ،21و  26درصد است
( .)32در بین والدین نیز تاثیرپذیری مادران به دلیل شرایط
جسمی ،روانی و نقشهای محوله بیشتر از پدرها است که این
موضوع در مطالعه  Masa'dehو  )2017( Jarrahبر روی
والدین کودکان مبتال به سرطان در اردن بررسی شد و
یافتههای به دست آمده حاکی از شیوع بانتر اختالل استرس
پس از سانحه در بین مادران نسبت به پدران است (.)33

زهرا جعفری و همکاران 89 /

وضعیت تابآوری در مادران کودکان تحت دیالیز

 مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی/90

2.Gulati S. Chronic Kidney Disease in Children. Available from: https://emedicinemedscapecom/article/984358overview#a5. 2021.
3.Gheissari A, Kelishadi R, Roomizadeh P, Abedini A, Haghjooy-Javanmard S, Abtahi SH, et al. Chronic Kidney
Disease Stages 3-5 in Iranian Children: Need for a School-based Screening Strategy: The CASPIAN-III Study. Int J
Prev Med 2013;4:95-101.
4.Sharifian M, Jabbarpour J. Prevalence of chronic kidney disease complication in children admitted Mofid hospital in
2014 – 2015. Res Med 2016;39:208-212. [In Persian]
5.Madani A, Shakiba M, Esfehani T, Mohseni P. The Etiologies And Outcome Of ESRD In Children Medical Center
From 1988 To 2003. Tehran Uni Med J TUMS Public 2005;63:61-67. [In Persian]

[ Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2022-06-30 ]

6.Barreira TV, Broyles ST, Tudor-Locke C, Chaput J-P, Fogelholm M, Hu G, et al. Epidemiological transition in
physical activity and sedentary time in children. J Physic Activ Health 2019;16:518-524.
7.Madani K, Otoukesh H, Rastegar A, Van Why S. Chronic renal failure in Iranian children. Pediatr Nephrol
2001;16:140-144.
8.Mitsnefes MM, Laskin BL, Dahhou M, Zhang X, Foster BJ. Mortality risk among children initially treated with
dialysis for end-stage kidney disease, 1990-2010. JAMA 2013;309:1921-1929.
9.Foster BJ, Dahhou M, Zhang X, Platt RW, Hanley JA. Change in mortality risk over time in young kidney transplant
recipients. Am J Transplant 2011;11:2432-2442.
10.McDonald SP, Craig JC. Long-term survival of children with end-stage renal disease. N Engl J Med 2004;350:26542662.
11.Kouri AM, Rheault MN. Cardiovascular disease in children with chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol
Hypertens 2021;30:231-236.
12.Chua AN, Warady BA. Care of the Pediatric Patient on Chronic Dialysis. Adv Chronic Kidney Dis. 2017;24:388397.
13.Wightman A. Caregiver burden in pediatric dialysis. Pediatr Nephrol 2020;35:1575-1583.
14.Lima AGT, Sales CCDS, Serafim WFL. Burden, depression and anxiety in primary caregivers of children and
adolescents in renal replacement therapy. J Bras Nefrol 2019;41:356-363.

[ DOR: 20.1001.1.10235922.1401.32.1.9.4 ]

15.Khorsandi F, Parizad N, Feizi A, MaslakPak MH. How do parents deal with their children’s chronic kidney disease?
A qualitative study for identifying factors related to parent’s adaptation. BMC Nephrol 2020;21:1-14.
16.Bowers C, Kreutzer C, Cannon-Bowers J, Lamb J. Team resilience as a second-order emergent state: A theoretical
model and research directions. Front Psychol 2017;8:1360.
17.Jongen CS, Langham E, Bainbridge R, McCalman J. Instruments for measuring the resilience of indigenous
adolescents: an exploratory review. Front Psychol 2019;7:194.
18.Ilias K, Cornish K, Park MS-A, Toran H, Golden KJ. Risk and resilience among mothers and fathers of primary
school age children with ASD in Malaysia: A qualitative constructive grounded theory approach. Front Psychol
2019;9:2275.
19.Sardarzadeh F, Jian Bagheri M. The role of resilience in reduction of job stress and job burnout among employees of
satellite project of Iranian Offshore Oil Company. Shenakht J Psychol and Psych 2016;3:61-77. [In Persian]
20.Tong A, Lowe A, Sainsbury P, Craig JC. Experiences of parents who have children with chronic kidney disease: a
systematic review of qualitative studies. Pediatrics 2008;121:349-360.
21.Cardoso Vaz J, Marten Milbrath V, Bärtschi Gabatz RI, Reis Krug F, Hirschmann B, Morais de Oliveira M. Care for
families of children with chronic disease. J Nurs UFPE 2018;12:1397-408.

[ DOI: 10.52547/iau.32.1.83 ]

22.Ye ZJ, Guan HJ, Wu LH, Xiao MY, Luo DM, Quan XM. Resilience and Psychosocial Function Among Mainland
Chinese Parents of Children with Cancer: A Cross-sectional Survey. Cancer Nurs 2015;38:466-74.
23.Zarean Z, Nazari F, Hazhir S, Alvandi P. Comparison of resilience in parents of normal children and parents of
children with autism and evaluation of the effectiveness of parenting education in improving resilience. National
conference and festival of children with special needs; Isfahan, Iran [In persian]
24.Macía P, Barranco M, Gorbeña S, Álvarez-Fuentes E, Iraurgi I. Resilience and coping strategies in relation to mental
health outcomes in people with cancer. PLOS One 2021;16:e0252075.
25.Alarcón R, Cerezo MV, Hevilla S, Blanca MJ. Psychometric properties of the Connor-Davidson Resilience Scale in
women with breast cancer. Int J Clin Health Psychol 2020;20:81-89.

91 / زهرا جعفری و همکاران

1401  • بهار1  • شماره32 دوره

26.Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CDRISC). Depress Anxiety 2003;18:76-82.
27.Samani S, Jokar B, Sahragard N. Effects of resilience on mental health and life satisfaction. IJPCP 2007;13:290-95.
[In Persian]
28.Ahangarzadeh Rezaei S, Rasoli M. Psychometric properties of the persian version of "Conner-Davidson Resilience
Scale" in adolescents with cancer. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2015;13:739-747. [In Persian]
29.Habibpour Z, Mahmoudi H, Nir MS, Areshtanab HN. Resilience and its Predictors among the Parents of Children
with Cancer: A Descriptive-Correlational Study. Indian J Palliat Care 2019;25:79-83.

[ DOI: 10.52547/iau.32.1.83 ]

[ DOR: 20.1001.1.10235922.1401.32.1.9.4 ]

[ Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2022-06-30 ]

30. Shameli R, Hasani F. The effectiveness of reality therapy on resilience in mothers with children afflicted by cancer.
Thoughts and Behavior in Clinical Psychology (JTBCP) 2017;12:77-87. [In Persian]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

31.Corsi M, Orsini A, Pedrinelli V, Santangelo A, Bertelloni CA, Carli N, et al. PTSD in parents of children with severe
diseases: a systematic review to face Covid-19 impact. Ital J Pediatr 2021;47:1-7.
32.Van Warmerdam J, Zabih V, Kurdyak P, Sutradhar R, Nathan PC, Gupta S. Prevalence of anxiety, depression, and
posttraumatic stress disorder in parents of children with cancer: A meta‐analysis. Pediatr Blood Cancer
2019;66:e27677.
33.Masa'deh R, Jarrah S. Post-traumatic stress disorder in parents of children with cancer in Jordan. Arch Psychiatr
Nurs 2017;31:8-12.
34.Asghari Nekah S ,Jansooz F, Kamali F, Taherinia S. The resiliency status and emotional distress in mothers of
children with cancer. J Clin Psychol 2015;7:15-26. [In Persian]

