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 پوست 3301

 یبستر هیمزمن کل یینارسا به مبتالرابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران زن  یبررس
 0903در سال  رازیش یام آر آ مارستانیدر ب

 زاد* یخسرو حهیملگان(: ) سندهینو
 دانشگاه آزاد ابادهسازمان: 

 malihe.khosravizad@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

 ازنظارنارسایی مزمن کلیه در جهان، مرگ و میر باال و مشکالت عدیده ای که  مبتالبهبا توجه به گسترش روزافزون شمار بیماران : مقدمه

این بیماران شیوع قابل مالحظه ای دارد. حمایات گردد، بروز افسردگی در ¬جسمی، روانی و اقتصادی بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می

عوامل تاثیرگذار بر وضعیت سالمت روانی و کیفیت زندگی این بیماران است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط  اجتماعی نیز از عمده

 .میان افسردگی و حمایت اجتماعی در بیماران زن مبتال در بیمارستان ام آر آی است

نارسایی مزمن کلیه است کاه  مبتالبهبیمار زن  66شامل  موردمطالعهپژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی است که نمونه روش تحقیق: 

افسردگی بک و پرسش نامه حمایت  استاندارد شده نامهپرسشدر دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطالعات از  گیرینمونهبه روش 

 از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. هاداده. جهت تحلیل استشدهاجتماعی فیلیپس استفاده 

به  Crو  BUNسرمی بازنشسته بودند. میانگین سطح  30/88آنان متاهل و  %28/68که  استبودهسال  22±02/80میانگین سنی تایج: ن

درصاد بیمااران  66/66. اساتبوده 66/62±06/06، میاانگین وزن 068/32± 2/86، میاانگین قاد 8/86±6/06و  23/68±06/12ترتیب 

 06,86و میاانگین نماره حمایات اجتمااعی آن هاا  88,08اند. میانگین نمره افسردگی بیماران  نارسایی مزمن کلیه بوده 2درجه  مبتالبه

داد که بیماران با سطح تحصیالت باالتر، به طرز معناداری از حمایت اجتماعی باالتری نیز برخوردار بودند. ارتباط محاسبه شد. نتایج نشان 

 کوسی نیز میان حمایت اجتماعی و افسردگی بیماران تحت مطالعه مشاهده شد.آماری معنادار مع

حمایت اجتماعی نقش مهمی در تسکین اثرات منفی بیماری بر بعد روانی بیماران دارد و با تجرباه پریشاانی کمتار، : گیرینتیجهبحث و 

 .باشدمیو کاهش میزان افسردگی همراه  نفساعتمادبهاحساس کنترل بیشتر، بهبود 

زنان ،یافسردگ ،یاجتماع تیحما کلمات کلیدی:
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