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 : دهیچک

به  روده کوچک یدر بافت مخاط یمنیا ستمیوابسته به س بیاست که از مشخصات آن آس یمنیخود ا یماریب کی اک،یسل

 زند.اندا یرا به مخاطره م ماریب یزندگ تیفیک دایشد یماریب نیباشد. ا یاز افراد م یگلوتن در بعض یحاو یدنبال مصرف غذا

ودشفقت و خ یاجتماع یستیبهز ، یزندگ تیفیک سهیمقا نییبا هدف تبکه  است یا سهیمقا یاز نوع عل یفیپژوهش حاضر، توص

ظور باشند. به من یو افراد سالم م اکیبه سل انیجامعه مورد مطالعه ،مبتال و افراد سالم انجام شد. اکیمبتال به سل مارانیب یورز

به پرسشنامه ها و سالم  مبتال به سلیاک  ینفر 30در دو گروه  غیرتصادفی و در دسترس یریحجم نمونه به روش نمونه گ نییتع

 -خود  سشنامه( و پر1998،زیک ی)اجتماع یستی، پرسشنامه بهزSF - 36یزندگ تیفیک ی. اطالعات از پرسشنامه هاپاسخ دادند

 لیتحلو  هیتجزمورد ،  انسیوار تحلیلاستفاده ازپژوهش با  یداده ها. استفاده شد  (2003بلند) نف و همکاران،فرم ی شفقت ورز

 .وجود دارد یتفاوت معنادار یزندگ تیفیک ریو افراد سالم از لحاظ متغ اکیبین افراد مبتال به سلنتایج نشان داد که  قرار گرفتند.

(062/12=F  ،005/0p <  .)با آگاهی بخشی به مبتالیان به سلیاک در اصالح سبک بهتری از الگوی کیفیت شود  یم شنهادیپ

  نمود.زندگی به آنهاکمک 
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  مقدمه-1

 مستعد ژنتیکی نظر از که افرادی در غذایی رژیم در ودموج 2نگلوت با که است سیستمیک ایمنی اختالل یک 1لیاکبیماری س   

یکی از مشخصه های اصلی این بیماری ،اختالل در رشد به ویژه  (.1394 گنجی، رعد، میسمی بناب، ،)شیخیان ودد آغاز می شهستن

 گلوتن است. گلوتن، سلیاک عامل مسبب بیماری(.  1397 رضاپور، دهکردی، لطفی زاده، ،ررستم پو در کودکان می باشد )کثیری،

 واژه ای عمومی برای گروهی از پروتئین های غیر محلول در آب می باشد که در غالت گوناگون با نام های مختلف نامیده می شود.

 چاودار گندم، در که است پروتئینی ترکیب یک گلوتن .(2018 نف،) گلیادین نامیده می شود، به عنوان مثال گلوتن موجود در گندم

 های بآسی و اختصاصی سرمی بادی آنتی اتو خبالینی، یک پاس تظاهرات از وسیعی طیف با سلیاک بیماری. ودو جو یافت می ش

 به حال این با سازد، می درگیر را جهان رت سرتاسجمعی از % 6/0%-1 بیماری این .گردد می خصط روده باریک مشمخا به متغیر

 بیماری شیوع) تاس % 4/2ند الو در فن %3/0مان آل در یوعمثال، شبه طور  ای در اروپا وجود دارد ت های منطقهتفاو نامعلوم دالیل

 افزایش گندم، ازیی در حال توسعه به علت غربی شدن رژیم غذایی، تغییرات در تولید و آماده سکشورها از بسیاری در سلیاک

نشان داده اند که تنها بخش  اختیشن سرم غربالگری مطالعات. (ترحال افزایش اسد عوامل این از ترکیبی یا بیماری درباره آگاهی

 شیخیان وهمکاران،) ونداز لحاظ بالینی تشخیص داده می ش (جدید اروپایی مطالعه یک در % 21) کوچکی از موارد بیماری سلیاک

 تهوع، ،سستی ازائی،اشتهایی، درداستخوانی، ن بی فقرآهن، شامل سلیاک بیماران آزمایشگاهی و بالینی مشخصات از برخی. (1395

 بسیار بیماران بر تاثیرسلیاک( . 1393 پورلیاولی، نوری دانش، نیا، سلیمی، آبادی حسین) باشد می...  و وزن کاهش مکرر، های سقط

 و افسردگی ،بنفس اعتماد درخودانگاره، مشکالتی ازبیماران بسیاری شود ای مالحظه قابل عواقب موجب تواند ومی بوده عمیق

 و شناختی اختالل جنون، ،عضالت هماهنگی اختالل میگرن، مثل عصبی اختالالت بروز همچنین. کنند می تجربه را اضطراب

 همانطور و کند می بروز کودکی در سلیاک بیماری اینکه به توجه با(. 1393 وهمکاران، آبادی حسین) دارد پی در را رفتاری اختالالت

 گیری برشکل رشد مختلف مراحل در میتواند آورد، می همراه به نیز را روانی و ذهنی ،حرکتی جسمی، بیماریهای شد گفته که

 آبادی حسین) ودش بررسی گروه این در باید که است ای مؤلفه زندگی کیفیت بنابراین. باشد تاثیرگذار فرد زندگی کیفیت و شخصیت

 اقبتمر یا درمانگر زیرا رسد، می نظر به ضروری بیماری از کلی برداشت و بیمار شخصیتی های ویژگی بررسی (.1393 همکاران، و

 رژیم یک از پیروی درمانی، روش یک تحمل و دارو مصرف بیماری، تهدید به چگونه بیمار یک که دهد تشخیص بتواند باید بهداشتی

 وانیر های آسیب باعث آن متقاعب و زندگی کیفیت کاهش باعث سلیاک بیماری .ددا خواهد نشان واکنش ورزشی برنامه یا غذایی

 روده پرزهای سلیاک از ناشـی التهـاب در. (1394 شیخیان و همکاران،) شود می هیجانی نارسایی و اضطراب افسردگی، ویژه به
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 ابـدمیی کاهش التهاب شود، حذف غـذا از گلـوتن وقتـی .شـود مـی غذا جذب کاهش باعث که میبیننـد آسیب موقت طور به کوچک

 ،)حسین آبادی و همکاران است متفاوت دیگـر بیمـار بـه بیمـار یـک از عالیـم پیشرفت. میکند یافتن التیـام بـه شـروع روده و

 ورم،ت شکم، نفخ وزن، کاهش نظیر عالئمی با که هستند غذایی مواد جذب سوء سندروم دارای سلیاک به مبتال افراد اغلب (.1393

 کودکان در سلیاک بیماری اصلی های مشخصه از یکی رشد کاهش. میشود مشخص ای روده جذب غیرطبیعی عملکرد و اسهال

مزمن  تیدندان، هپات ناییم پوپالزیی، همتابولیک اختالالت آهن، فقر مانند غیرطبیعی عالئم با مواردی اخیر های مهروموم در. است

 و یریمشکالت باروری است )کثو  روده ای شامل آماس پوست، تشنج ریعالئم غ ریگزارش شده است. سا یکیو مسائل نورولوژ

اختالالت  ،یاختالالت اضطراب ،یاختالالت خلق یعامل خطر برا کیبه عنوان  اکیلس ،در مطالعه انجام شده (.1397 همکاران،

 صیتشخ یسالگ 18که قبل از  یذهن یو ناتوان سمیاوت فیاختالل ط ،یفعال شیاختالل نقص توجه وب ،یخوردن، اختالالت رفتار

 ابتید ژهیبه و ونیمیاتوا های مارییب ریو سا اکیسل مارییب نیارتباط ب (.2017 و همکاران،1کایشد )باتو ییداده شده بودند، شناسا

 ییدوره ها تواندیبا عوارض متعددی همراه است که م ابتید مارییو ب اکیدر مطالعات نشان داده شده است. توأم شدن سل کینوع 

امل که ش اکیاز سل یعوارض ناش یابتیدبه موقع در کودکان  صیبه عالوه در صورت عدم تشخ .کند جادیرا ا ابتیاز کنترل بد د

ارتبـاط  یبرا یمختلفـ ـلی(. دال1397 و همکاران، یری)کث کندیکاهش اشتها و از همه مهمتر اختالل رشد بروز م ،یاختالالت گوارش

 یها تیو تشابه متابول اکیدر سل B12 ـنیتامیمطـرح شـده است که نقص جـذب فوالت و و یشـیو روانپر ـاکیسل ـنیب یسبب

 ان،یلیعق ن،ایلیخل ،یعجم ،یرگرفاخریت ،ی)ضرغام باشندیم لیدال نیگلوتامات از جمله ا ستمیها و س نیبا آندورف ادنیلو گ گلوتن

 کی دیو رش ونزیتر هستند استگلوتن گران یحاو انیبدون گلوتن نسبت به همتا یهانیگزیاند که جا(. مطالعات نشان داده1384

بزرگ انجام دادند. به  یارهیزنج ییفروشگاه مواد غذا 2گلوتن را در  یبدون گلوتن و حاو یاز غذاها یانهیهز سهیمقا لیو تحل هیتجز

 (.2018 و همکاران، 2لندیبودند )ن یدرصد گران تر از محصوالت معمول 242طور متوسط، محصوالت بدون گلوتن 

 یدر همه جوانب مثبت و منف ریگذشته با حوادث اخ یزندگ تیوضع سهیاست که به مقا یو ذهن ایپو یساختار 3یزندگ تیفیک

 مارانیب یدوم با پژوهش بر رو یبعد از جنگ جهان یزندگ تیفی(. مفهوم ک1392 ،یبادنجان ینیحس ان،یاری )بهنام مقدم، پردازد یم

آگاهانه راجع  یبه عنوان قضاوت شناخت یزندگ تیفیدر واقع ک ( .1392 مقدم و همکاران، بهنام) دیآغاز گرد دزیو ا ابتیمبتال به د

 یآگه شی، پ یکیزیشود عالئم ف یمزمن م یماریکه فرد دچار ب یاساس هنگام نیگردد. بر هم یم فیتعر یفرد از زندگ تیبه رضا

 )بهنام مقدم و همکاران، دبگذارن یاز زندگ تیرضا یبردرک کل یدیاثرات شد دتوانن یو موضوعات مربوطه م یدرمان میرژ درمان ،

 .ندینما یم میمرتبط با سالمت تقس یزندگ تیفیفاقد ارتباط با سالمت  وک یزندگ تیفیرا به دو دسته ؛ ک یزندگ تیفی( . ک1392

 ای یروزمره( سالمت روان یدرانجام کاها ماریب یی)توانا یعملکرد یها تیمربوط به سالمت شامل ؛موقع یزندگ تیفیک یحوزه ها

 تیشرکت نمودن در فعال افراد، ری)روابط با سا یعاطفه مثبت و اعتماد بنفس( تعهدات اجتماع اضطراب، ،یافسردگ ،یجانیسالمت ه

 یزندگ تیفیک فی(. در خصوص تعر1392 باشد ) بهنام مقدم و همکاران، ینفس( م یو تنگ یگخست ( عالئم و نشانه ها )درد،ها

 یو اجتماع یوانر، یسالمت جسمان یریرپذیتاث زانیبه م یمربوط به سالمت بستگ یزندگ تیفیتوان گفت که ک یمربوط به سالمت م

 یها تیاز اولو یکیبه عنوان  یافسردگ امروزه اختالالت. (1392 درمان آن دارد ) بهنام مقدم و همکاران، ای یماریب کیفرد از 
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درمان  یریگی، عدم پ یاختالل عملکرد ،یماریبر شدت ب ریشود که علت آن  تاث یدر نظر گرفته م اکیسل مارانیب یمشکالت سالمت

 است. یزندگ تیفیو کاهش ک

یکی از مفاهیم کلیدی حوزه رفاه و برنامه ریزی اجتماعی است که در چند دهه اخیر، در عرصه سیاستگذاری اجتماعی  1بهزیستی

و همچنین به معنای موقعیتی خوب و  2متی، کامیابیالاهمیت یافته است. بهزیستی در مکالمات روزمره، در معانی شاد بودن، س

 درد، وجود عدم صرفاً نه روانی و اجتماعی جسمانی، مثبت حالت:  از است عبارت بهزیستی .رضایتبخش از زندگی متداول است

 به ادرق که کنند احساس و باشند داشته هدفمندی حس افراد و شوند ارضاء نیازها که است آن مستلزم بهزیستی. ناتوانی و ناراحتی

 المتس کننده، حمایت فردی روابط دربردارنده  شرایط  طریق از بهزیستی. کنند مشارکت جامعه در و هستند مهم فردی اهداف تحقق

 براساس (.2004 انگلستان، سالمت اداره) میکند پیدا ارتقاء سالم و جذاب محیط و دهنده پاداش مشاغل فردی، و مالی امنیت مطلوب،

 بهزیستی باالی درجات از برخوردار افراد .دارد اشاره درجامعه فرد عملکرد و شرایط به 4اجتماعی بهزیستی( 1998)3کیز نظریه

 بهزیستی ،(1998) کیز (.2008 ،همکاران و شان 5هویی) هستند روابط آن حفظ و سایرین با روابط برقراری به قادر معموال اجتماعی

 عنوان به اجتماعی بهزیستی نیز ابتدا از. میکند تعریف دیگران با آنها ارتباطات کیفیت از افراد شخصی گزارش عنوان به را اجتماعی

 ،6الرسون) میشد تعریف جامعه با ازمشارکت فرد احساس و اجتماع با پیوستگی دیگران، پذیرش جامعه، با آنها یکپارچگی از افراد ادراک

 از. کرد تعریف فرد سالمت کلی متغیر چند از یکی را اجتماعی بهزیستی جهانی، بهداشت سازمان 1948 سال در چنانچه(. 1996

 یاجتماع یهنجارها رشیدر پذ یعامل مهم تواندیاشخاص در جامعه درارتباط است، م یریبا جامعه پذ یاجتماع یستیکه بهز ییآنجا

که افراد آن از  یجامعه ا گر،ید یداشته باشد. از سو یاجتماع یها یو ناهنجار یزیدر کاهش قانون گر یبه شمار رود و نقش مهم

 یجتماعا یدر عملکرد نهادها تواندیمسأله م نیو ا دهندیرا نشان م  یاز مشارکت اجتماع یبهتر طیشرا ند،برخوردار یاجتماع یستیبهز

 یاساس یها از شاخص یکیبه عنوان  یاجتماع یستی(. بهز1388در جامعه، نقش داشته باشند )سام آرام،  یاجتماع تیامن یمتول

د عبارتن یاجتماع یستیبهز ی. شاخص هادینما یاریجامعه و شهر، کمک بس داریبه توسعه پا تواندیم یدر هر جامعه ا یرفاه اجتماع

 یروابط در گروه اجتماع تیفی)کیانسجام اجتماع داند،یجامعه م یاتیکه طبق آن فرد خود را عنصر ح ی)باور یاز: مشارکت اجتماع

وه اجتماع( بالق یها یی)اعتقاد به توانا یاجتماع یی(، شکوفاگرانیمطلوب نسبت به د دگاهی)د یاجتماع رشیبه آن تعلق دارد( ، پذ که

  (.ینیب شی)درک اجتماع به صورت هوشمند، قابل فهم و قابل پ یو انطباق اجتماع

رود و به معنای مهربانی و درک درست نسبت به خود، نگرش  نگر به شمار می یکی از مفاهیم روانشناسی مثبت ،7ورزی خودشفقت

عنوان بخشی از تجارب انسانی است  ها و پذیرش تجارب خود به ت و سختیالر هنگام مواجهه با مشکغیرمنتقدانه نسبت به خود د
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های خود و پذیرش خود به عنوان انسان ناکامل است  . همچنین، این مفهوم شامل آگاهی از درد و رنج و نابسندگی(الف2003، 1نف)

 راکاشت ،یدر مقابل خودقضاوت یکه عبارتند از: خودمهربان بردینام م یخودشفقت ورز یاز سه مؤلفة مهم و اساس، نف ).ب2003نف ، )

مهربان بودن و مالحظه کار بودن در قبال  یبه معنا ی. خودمهربانیهمانندساز شیدر مقابل ب یدر مقابل انزوا، و ذهن آگاه یانسان

شفقت  نیتعادل ب» یخودشفقت ورز .)الف2003) نف، ت از خود بدون قضاوت کردن خود و انتقاد از خود اس حیخود، درک صح

 یکیشفقت به خود  (.2018  ،)نف و همکاران نده اکرد فیتعر«  یرحمانه، در مبارزه شخص یو پاسخ به خود ب افتهی شیافزا دنیورز

نقش داشته باشد و به عنوان مالک مؤثر در  ندیناخوشا جاناتیپردازش افکار و ه میدر تنظ تواندیاست که م یتیشخص یها یژگیاز و

 شیرا افزا یریانعطاف پذ ،یاشتراکات انسان رامونیپ یشود. آموزش خودشفقت ورز یمعرف یروان یها یماریسالمت روان و درمان ب

آمد نا کار ییخانواده هاکه فاقد شفقت به خود هستند، احتمال دارد که  یسازگار شود. افراد عیتا با وقا سازد یرا قادر م رددهد و ف یم

د هستند. سو شفقت به خو یداشته باشند که دارا ینسبت به افراد ،یتر فیضع یدلبستگ یباشند و الگوها رداشتهیسختگ ینیو والد

 انیرابطه م لی(. شفقت به خود باعث تعد2011 ، 2)تاناکا باشندیبه شفقت به خود مربوط م زین یدکدردوران کو یعاطف یاستفاده ها

رار ق یعاطف یمورد سو استفاده ها یکه در دوران کودک یافراد جهی. درنتشودیاز آن م یناش یبا کودک و اختالالت عاطف یبدرفتار

(. 2011 و همکاران، 3)وتس ندینگران کننده کنار آ عیبهتر با وقا توانندیهستند م ییسطح  شفقت به خودباال یدارا یگرفته اند ول

)نف  باشدیم زیگر ن رقضاوتیغ یاریدر هوش یمنف یها جانیه ینگهدار ییعواطف مثبت ارتباط دارد، توانااگرچه شفقت به خود با 

پیش از  (.2014،  لبرتیخود است )گ یفهم بدون  قضاوت از درد، نواقص و شکست ها ازمندی(. شفقت به خود ن2007 و همکاران،

 یمارانیب یافتراق صیرا در تشخ یماریب نینادر است و ا اریدر کشور ما بس اکیسل یماریکه ب کردندیدوره اغلب پزشکان تصورم نیا

 هیاول یصیتشخ یها یبررس یکه برا کیسرولوژ یاز تست ها یدیجد فیدادند. با ظهور ط یاز سوء جذب داشتند قرار نم یکه عالئم

گوارش  قاتیتوسط مرکز تحق یمطالعات غربالگر نیاول زیبهتر شد. در کشور ما ن یماریب نیا صیامکان تشخ وندش یاستفاده م یماریب

 باشد. یباال م زین رانیدر ا یماریب نیا وعیتهران انجام شد و معلوم شد ش یو کبد دانشگاه علوم پزشک

ه ، نمونه مورد مطالعه به روش نمون "ارتباط اختالالت رفتاری با کیفیت زندگی  بیماران مبتال به سلیاک "با عنوان  یدر پژوهش

نفری بیمار و سالم همتا شده از نظر جنس ، سن وتحصیالت انتخاب شدند.گروه مورد از بین  187گیری در دسترس در دو گروه 

 ه کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا )ع( و کلینیک تخصصی بیمارستان قائم مشهد ومراجعه کنندگان مبتال به بیماری سلیاک ب

بک ،اضطراب حالت صفت  یافسردگ یاطالعات از پرسشنامه ها یجمع آور یسالم جامعه انتخاب شدند.برا تیجمع نیگروه شاهد از ب

 یمعنادار یانجام شده تفاوت آمار یوجه به همتاسازاستفاده شد . بات  SF-36 یزندگ تیفیتورنتو وک جانیه یبرگر، نارسائ لیاشپ

 یجانیه ینارسائ یرهایدو گروه از نظر متغ نیب یوجود نداشت ول یشناخت تیجمع یرهایمتغ نظردو گروه مورد مطالعه از  نیب

و  با افراد سالم بودند سهیدر مقا یشتریو اضطراب ب یافسردگ یدارا ماریوجود داشت وگروه ب یتفاوت معنادار ی،اضطراب و افسردگ
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مبتال  مارانیب یزندگ تیفیک انسیدرصد از وار 43 یگام به گام نشان داد که اختالالت رفتار  یرییچند متغ ونیرگرس لیتحل جهینت

 (.1394 ،یبناب،رعد،گنج یسمیان،میخیکنند. )ش یم نییرا تب اکیبه سل

طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران دچارسلیاک و افراد  مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و "در پژوهش دیگری با عنوان

 4نفر افراد غیربیمار از  108بیمار مبتال به سلیاک  به روش نمونه گیری در دسترس و 180شاهدی تعداد  -مطالعه مورد  "سالم 

ر در دسترس انتخاب شدند ه یریگ کرج به صورت نمونه یدانشگاه آزاد اسالم یو حسابدار اتی،ادب یروان شناس ،یپرستاردانشکده 

را پاسخ دادند،داده ها با استفاده از آزمون   ونگیناسازگار  ینئو و طرحواره ها تیشخص ینسخه کوتاه پنج عامل یدوگروه پرسشنامه ها

نرم  و در کلزیو یو آزمون الندا ی، آزمون بن فرون رهیچندمتغ انسیوار لیتحل هیو تجز انسیوار لیتحل هیمستقل ،آزمون تجز یت

چار د مارانیب ی، نمره روان آزردگ تیپنج عامل بزرگ شخص انینشان داد که از م جیشدند. نتا لیو تحل هیتجز 19( نسخه SPSSافزار)

 ی،ب یجانیه تی،محروم هیناسازگار اول یطرحواره ها یدر مولفه ها مارانیب ینمره ها نیاز افراد سالم بود .همچن شتریب اکیسل

 افتهیحول ن،خود ت یماریب اینسبت به ضرر  یریپذ ی،آسب یتیکفا یب ،ی، وابستگ یگانگی، ب یاجتماع ینقص شرم ، انزوا ،یاعتماد

 ییوج بیسرسختانه، ع یارهایمع ثار،یاطاعت، ا ،یناکاف یو خود انضباط یدار شتنی، خویاستحقاق، بزرگ منش ،گرفتار،شکست،

 ( .1393 ،یاولیپورل ینور دانش، ا،ین یمیسل ،یآباد نیبا افراد سالم باالتر است )برزگرحس سهیدر مقا یجانیه یو بازدار یافراط

 یوانپزشکاختالالت ر ، "همبودی روانپزشکی در کودکان و بزرگساالن مبتال به اختالالت مرتبط با گلوتن"ی با عنواندیگر درپژوهش

د که ده ینشان م ریانجام شده در پنج سال اخ اتیاز ادب ییروا یبررس نیگزارش شده است. چند اکیمبتال به سل مارانیاغلب در ب

ختالالت ا ،یاساس یافسردگ ،یتام سید ،یاز جمله اختالالت اضطراب ،یاز اختالالت روانپزشک یگسترده ا فیتواند با ط یم اکیسل

 یها یررسب نیا و کمبودتوجه مرتبط باشد. یفعال شیو اختالالت ب سمیاوت فیاختالالت خوردن، اختالالت ط ،یزوفرنیاسک ،یدوقطب

، اختالالت  یخاص مانند اضطراب و افسردگ یاختالالت روانپزشک یاز آنها بر رو یهستند. تعداد یمتعدد یها تیمحدود یمهم دارا

 یپزشکاز اختالالت روان یکامل فیبا توجه به اهداف خود، ط گر،ید یمتمرکز بودند. برخ  دیشد یاختالالت روان ای  یزوفرنیو اسک یخلق

ختالالت ا فیمربوط به ارتباط بالقوه اختالالت مرتبط با گلوتن با کل ط اتیجامع از ادب یمقاله ارائه مرور نی. هدف اشوندیم ملرا شا

 کیارائه  یبرا یشتربی احتمال ٪70 اکیکودکان مبتال به سل ت،یبر جمع یمطالعه کوهورت مبتن کیبر اساس است .  یروانپزشک

راب در و اضط یافسردگ یهمبود یابیجامع، با ارز یبررس کیاختالل است.  نیمحتمل تر یذهن یدارند که ناتوان یاختالل روانپزشک

 ترفیضع یدگزن تیفیهستند و به ک اکیمبتال به سل مارانیب نیدر ب جیرا التاختالالت ،اختال نیکه ا دیرس جهینت نیبه ا اک،یسل

 (.2018 وهمکاران ، 1اسلیم) کنندیکمک م

 با هدف؛ "اکیسل یماریو عوامل مرتبط در کودکان مبتال به ب یزندگ تیفیک ،یروان یشناس بیآس "تحت عنوان  یگریپژوهش د

 یشناسبیکننده آس ینیبشیپ یعوامل احتمال نییتع ،یاز نظر اختالالت روانپزشک (CD) اکیسل یماریکودکان مبتال به ب یبررس

سال و  12تا  8 یگروه سن یانجام شد.برا یزندگ تیفیمؤثر بر ک یمرتبط با سالمت و عوامل احتمال یزندگ تیفیک لیو تحل یروان

کودک  40سال و  8-12 یدر محدوده سن اکیکودک مبتال به سل 52مطالعه شامل  نیجمله مورد استفاده قرار گرفت.ا لیآزمون تکم
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 تیفیوده و کهمراه ب یپزشکروان یهاصیعالئم/تشخ یبا برخ اکیسل یمارینشان داد که ب گریبار د همطالع نیا ؛یریگ جهیسالم بود.نت

اضح است. و ازیرا کاهش دهند مورد ن یتوانند عالئم روانپزشک یکه م یعوامل نییتع یبرا یشتری. مطالعات بدهدیرا کاهش م یزندگ

مطالعه،  نیکمک خواهند کرد.در ا یزندگ تیفیان و کدرم ص،یتشخبهبود  یبرا یدیجد یکردهایمطالعات به رو نیاست که ا

تمام نمرات  که افتندیکردند و در یمرتبط با هر دو مفهوم را بررس یو عوامل احتمال ،یروان یشناس بیآس ،یزندگ تیفیک سندگانینو

 با کاهش اکیشد که سل یریگجهینتراستا  نیتر است. در ا نییپا یدر گروه مورد مطالعه به طور قابل توجه PedsQL اسیرمقیز

 کیمشخص شد که حداقل  نی. همچنکندیرا مختل م یزندگ تیفی،ک یو سالمت جسمان یعاطف یزندگ ،یعملکرد در روابط اجتماع

 (.2017 وهمکاران،1سوینک) از موارد وجود دارد یمیدر ن یروانپزشک صیتشخ

ان همزم سهیبه مقا یکه تاکنون پژوهش نیبا توجه به ا زیو بنا به مطالب ذکر شده و ن اکیموضوع سل تیبا توجه به اهم         

 نیجام چنان نیو سالم  نپرداخته، بنابرا اکیدر افراد مبتال به سل یو خودشفقت ورز یاجتماع یستیبهز ،یزندگ تیفیک یرهایمتغ

 تیفیک نیب ایکه آ میسوال هست نیبه پاسخ ا افتنیپژوهش به دنبال  نیموجود در ا ریبه تفاس جه. با تورسدیبه نظر م یضرور یپژوهش

                                                                                          وجود دارد؟ یو افراد سالم تفاوت اکیبه سل انیتالیم یو خودشفقت ورز یاجتماع یستی،بهز یزندگ

 

 روش پژوهش -2

ند. هست اکیسل یماریبه ب انیمبتال هیپژوهش کل نیا یجامعه آمار. می باشد یا سهمقای– یاز نوع عل یفیپژوهش توصطرح 

 مارانیدر انجمن ب تیپزشک فوق تخصص گوارش ، وعضو صینفروبا تشخ30و در دسترس  یرتصادفینمونه موردنظرکه به صورت غ

خراسان که فاقد  یموسسه آموزش عال انیبهنجارشامل دانشجو یآزمودن 30 .تالش شدخراسان ، در آزمون شرکت نمودند  اکیسل

در پژوهش و اشندب گریکدیمشابه  اکیسل مبتالیان به با گروه   یو جنس یسن عیهستند با توز یگریمزمن د یماریب ای اکیسل یماریب

وشرط خروج عدم  پلمید التیسال، داشتن حداقل تحص40تا18 یشرط ورود به پژوهش: عبارت است از؛ دامنه سن .شرکت کردند

اجتماعی و  بهزیستیسوالی  33سوالی ارزیابی کیفیت زندگی، پرسشنامه  36در این پژوهش از فرم  ورود به پژوهش بود. طیشرا

 ستفاده شده است.، ا(2003) بلندو همکاران فرم  نفشفقت خود سوالی  26پرسشنامه 

 

 2زندگیپرسشنامه کیفیت 

یکی از ابزارهایی است که به صورت گسترده  ،(SF-36) سوالی 36درمیان پرسشنامه های عمومی ارزیابی کیفیت زندگی پرسشنامه 

 ای یعموم های تیابزار در جمع نیا وبه صورت گسترده سنجیده شده است SF -36پایایی پرسشنامه  مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسشنامه دارای هشت محور است  نیا .از زبانها و کشورها مورد استفاده قرار گرفته است ارییدر بس کسانیبا مشکل  های تیدر جمع
                                                           
1Sevinc  
2Quality of life Questionnaire  



 

و سالمت  یکارکرد عاطف ،یعملکرد اجتماع ،یسرزندگ ،یسالمت عموم ،یدردهای جسم ،یکارکرد جسم ،یکه شامل عملکرد جسم

. در دیآیبه دست م یو سالمت روان یسالمت جسم یبا نام ها یکل اسیرمقیها دو ز اسیمق ریاز ادغام ز نی. همچنباشندیم یروان

که پاسخ  است ینمره ا یزندگ تیفیاست و برعکس. منظور از ک ترنییپا یزندگ تیفینشان دهنده ک ترنییپرسشنامه نمره پا نیا

درجه  5 کرتیل اسیها را با مق یآزمودن تیپرسشنامه وضع نیادهند  یم یزندگ تیفیک پرسشنامه یا هیگو 36دهندگان به سواالت 

 1= یناراض اریاز بس یآزمودن یسالمت 2و در سوال  5خوب = اریبس 1بد=  اریاز بس یآزمودن یزندگ تیفیک 1سنجد. درسوال  یم یا

گسترده است. سواالت  5تا اصال =  1= ادیز اریپاسخ ها از بس یدامنه  9تا  3شوند. در سواالت  یم یدرجه بند 5=  یراض اریتا بس

از  15، سوال  5تا کامال =  1از اصال =  14تا10سواالت  یپاسخ ها یشوند. دامنه  یم یبه صورت معکوس نمره گذار 9و 8،7،6،5

 5هرگز =  ات 1=  شهیاز هم 26و سوال  5=  یراض اریتا بس 1=  یناراض اریاز بس 25تا  16، سواالت  5خوب =  اریتا بس 1بد =  اریبس

و اثبات قرار گرفته است اسکوینگتون،  یابیپرسشنامه مورد ارز نینسخه اول ا ییایو پا ییروا 1384در سال  رانیپراکنده است. در ا

شرکت کننده  11830شهر از کشورهای مختلف بررسی کردند.  24( ویژگی های روان سنجی این ابزار را در 2004لطفی و اُکانل  )

سش نامه از در این بررسی حضور داشتند. برای بررسی پایایی  این پر 16سال و انحراف استاندارد  45میانگین سنی  اساله ب 97تا 12

های چهارگانه و کل برای خرده مقیاس 89/0تا  73/0ضریب آلفای کرونباخ بین  روش ثبات درونی  )آلفای کرونباخ( استفاده شد.

روایی  این ابزار با استفاده از دو روش روایی افتراقی  و روایی ساختاری  بررسی و قابل قبول گزارش شد.  مقیاس گزارش شده است.

المللی این سازمان مرکز بین 15رش شده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در در نتایج گزا

ای،تنصیفی وآلفای کرون باخ (  برای پایایی مقیاس از سه روش بازآزمایی با فاصله سه هفته1385انجام شده، و در ایران نیز نصیری )

سنجیده و ضریب  ،(1386)بود. همچنین پایایی مقیاس کیفیت زندگی را رحیمی 87/0،84/0، 67/0استفاده کردکه به ترتیب برابربا 

و  65/0و برای روابط اجتماعی  77/0، برای سالمت روانی 70/0، برای سالمت جسمی 88/0آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 

 مانبه منظور تعیین روایی مقیاس از روش روایی همز، (1385نصیری) گزارش کرده است77/0برای کیفیت محیط زندگی برابر با 

 قیاز طر یهای پرسشنامه سالمت عمومهای آن را با نمره کل و خرده مقیاساستفاده کرد و رابطه نمره کل آزمون و خرده مقیاس

 .دیسنج یهمبستگ بیضر

 

 (1998پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز)

 ،یانسجام اجتماع ،یاجتماع ی)همبستگ یاجتماع یستیبهز زانیسوال بوده و هدف آن سنجش م  33 یپرسشنامه دارا نیا

؛ 2؛ مخالفم1مخالفم، )کامالًکرتیل اسیپرسشنامه بر اساس مق نیباشد ا ی( میاجتماع رشیو پذ یاجتماع ییشکوفا ،یمشارکت اجتماع

نمره  5تا  1گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از  نمره دباش یم( 5؛؛ کامالً موافقم4؛موافقم،3ندارم، ینظر

 نکهیا  یعنی ردیگ یهر آنچه اندازه م یریابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گ کی ییایپا ایاعتماد  تیشده است. قابل گذاری

و 373دو نمونه  یدو مطالعه بر رو ی( ط1998) زیک دهد. یبه دست م یکسانی جیتا چه اندازه نتا کسانی طیدر شرا یریابزار اندازه گ

قرار داده  دییمورد تا یبه کار رفته در پرسشنامه خود را از نظر تجرب یبعد 5عوامل ، مدل لیبا استفاده از تحل کایدر آمر ینفر 2887

 یکرونباخ در مطالعه اول برا یآلفا بیضرا زانیکرونباخ استفاده کرد که م یآلفا بیاعتبار پرسشنامه از ضر یاست . او جهت بررس



 

، 57/0برابر با  تیبه ترب یاجتماع رشیو پذ ی، مشارکت اجتماع یاجتماع ی، همبستگ یاجتماع یی، شکوفا یابعاد انسجام اجتماع

 یبولقابل ق بی، به دست آمده که ضرا41/0، 66/0، 73/0، 64/0، 64/0برابر با  تیو در مطالعه دوم به ترب77/0، 75/0، 81/0، 69/0

استان  یواحدها یدانشگاه آزاد اسالم یدانشجو632 یرا بررو یاجتماع یستیپرسشنامه بهز رانی( در ا1387) ییو غنا یدریاست. ح

ابر با کرونباخ بر یآلفا بیحاصل از پژوهش آنها نشان داده که اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضرا جیکردند . نتا یابیهنجار یمرکز

دار و متوسط ابعاد آن با  ینشان دهنده رابطه مثبت معن یهنجار یب اسیپرسشنامه با مق نیهمزمان ا ییروا یبررساست. 83/0

 کیدهنده  لیتشک یاجزا یبررس یاست که معموال برا ییروا یمحتوا:  نوع یی(. روا1317 ،ییو غنا یدریبود )ح یقرار یب اسیمق

 .شود یم نییشود و توسط متخصصان تع یبه کار برده م یریابزار اندازه گ

 

 (2003بلند ) فرم و همکاراننف  پرسشنامه شفقت خود

به خود در برابر قضاوت کردن  یسه مؤلفه مهربان یریاندازه گ ی( توسط نف و همکاران برا2003پرسشنامه شفقت خود در سال )

  26 یپرسشنامه دارا نیاست.ا شدهنیو تدو یطراح  یافراط یدر برابر همانندساز یدر برابر انزوا و ذهن آگاه یخود، اشتراک انسان

کست مهم است ش میکه برا یدر انجام کار یمانند )وقت یبا سواالت کرتیل یا نهیپنج گز فیاساس ط رباشد و ب یمولفه م 6سوال و 

است که  یپردازد. منظور از شفقت خود نمره ا ی.( به سنجش شفقت خود مبرد یم لیمرا تحل یتکفای یب های احساس خورم، یم

از کامال مخالف=  ،یرتبه ا 5 کرتیل اسیمق کیماده ها در  دهند. یپرسشنامه شفقت خود م یا هیگو 26پاسخ دهندگان به سواالت 

، 13، 11، 8، 6، 4، 2، 1  یها هیدهد. ضمناً گو یکه نمره باالتر سطح باالتر شفقت خود را نشان م شدهمیتنظ 5تا کامال موافق=  1

 ازیبه دست آوردن امت یکه برا ودهبعد ب 6 یپرسشنامه دارا نیشوند. ا یم یصورت معکوس نمره گذاربه25و  24، 21، 20، 18، 16

ر و مسئله س نیبا ا ییروا ای. اعتبار ندینما یتک سؤاالت آن بعد را باهم محاسبه ممربوط به تک ازاتیمربوط به هر بعد مجموع امت

 ییمحتوا یی(. روا1390 ) سرمد و همکاران، میکن یکه ما فکر م ردیگ یرا اندازه م یزیتا چه حد چ یریابزار اندازه گ کیکار دارد که 

ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه  کی ییایپا ایاعتماد  تیشده است. قابل یابیپرسشنامه مناسب ارز نیا یو مالک یو صور

 )سرمد و دده یبه دست م یکسانی جیتا چه اندازه نتا کسانی طیدر شرا یریابزار اندازه گ نکهیا  یعنی ردیگ یهر آنچه اندازه م یریگ

است.  76/0 اسیمق ینمره کل یبرا ،( 1392و همکاران) ی(. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش خسرو1390 همکاران،

 ای یاریانزوا، بهش ،یبا خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکات انسان یمهربان هایاسیخرده مق یکرونباخ برا یآلفا بیضرا نیهمچن

مطلوب گزارش  زیپرسشنامه ن یی. رواباشندیم 83/0و  80/0، 85/0، 84/0، 79/0، 81/0 بیبه ترت یافراط یو همانندساز یذهن اگاه

 . است دهیگرد

 

 یافته ها -3



 

افراد سالم  و اکیمبتال به سل مارانیب نیب یو خودشفقت ورز یاجتماع یستیبهز ،یزندگ تیفیک سهیپژوهش مقا نیا یهدف اصل  

شامل جداول  یفیآمار توص یتوسط روشها یاصل یرهایاز متغ کیها و هر یآزمودن یمشخصات عموم فیاست. لذا در ابتدا به توص

. سپس شودی( پرداخته مممیو ماکز ممینیم ار،یانحراف مع ن،یانگی)میفیآمار توص ی هعمد یهااز شاخص یو برخ یفراوان عیتوز

 .رندیگیو مورد استنتاج قرار م شوندیم یبررس قیتحق اتیفرض ،یآمار استنباط یتوسط روشها

 

 مورد پژوهش یها یآزمودن تی: جنس1 جدول

 

 

 

 

 باشند. یدرصد مرد م 7/16ها زن  و  یدرصد آزمودن 3/83شود  یمشاهده م 1در جدول  همان طور که

 

 : میزان تحصیالت آزمودنی های مورد پژوهش2جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت

 زیردیپلم

 دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر

 کل

7 

13 

26 

14 

60 

7/11 

7/21 

3/43 

3/23 

100 

 

 3/43درصد دیپلم ،  7/21درصد آزمودنی ها دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم،  7/11مشاهده می شود  2همان طور که در جدول 

 باالتر می باشند. و لیسانس درصد فوق 3/23درصد لیسانس و 

 

 

 

 مورد پژوهش آزمودنی های وضعیت سنی: 3جدول 

 درصد فراوانی گروه سنی

 درصد فراوانی جنسیت

 زن

 مرد

 کل

50 

10 

60 

3/83 

7/16 

100 



 
 سال 25-18

 سال 30-26

 سال 35-31

 سال 36-40

 کل

21 

12 

7 

20 

60 

35 

20 

7/11 

3/33 

100 

 

درصد بین  7/11سال ،  26-30درصد بین  20سال ،  18-25درصد آزمودنی ها بین  35مشاهده می شود  3همان طور که در جدول 

 سال داشته اند.  36-40درصد بین  33/ 3سال،  35-31

 

 یافته های توصیفی 

 نمرات آزمودنی ها: میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر  5جدول 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین گروه ها متغیر

 خودشفقت ورزی

 

 کیفیت زندگی

 

 بهزیستی اجتماعی

 

 افراد مبتال به سلیاک

 افراد سالم

 افراد مبتال به سلیاک

 افراد سالم 

 افراد مبتال به سلیاک

 افراد سالم

07/79 

07/85 

28/87 

8/94 

89/105 

23/109 

45/14 

86/15 

53/8 

94/7 

65/20 

11/16 

44 

50 

72 

74 

61 

78 

109 

111 

102 

109 

147 

141 

 

تر سالم بیش اجتماعی در افراد زندگی و بهزیستی ورزی، کیفیت همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین خودشفقت

 سلیاک است. به مبتال از افراد

 

 (K-Sآزمون کالموگروف اسمیرونوف ) :پیش فرض های پژوهش

 معناداری سطح اگر. شود می استفاده نمرات توزیع فرض پیش بودن نرمال آزمون برای اسمیرونوف کالموگروف آزمون از

 .است طبیعی ها داده توزیع که گفت توان می. باشد 05/0 از بیشتر آزمون

 بهزیستیو  زندگی کیفیت، ورزی خودشفقت هایمقیاس به مربوط اسمیرنوف کالموگروف آزمون اجرای از حاصل نتایج

 .شودمی ارائه 6 جدول در اجتماعی



 
 : نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف داده های پژوهش6جدول 

 سطح معناداری K-S گروه ها متغیر

 خودشفقت ورزی

 

 کیفیت زندگی

 

 بهزیستی اجتماعی

 

 افراد مبتال به سلیاک

 افراد سالم

 سلیاکافراد مبتال به 

 افراد سالم 

 افراد مبتال به سلیاک

 افراد سالم

204/0 

134/0 

110/0 

143/0 

108/0 

094/0 

200/0 

200/0 

200/0 

118/0 

200/0 

200/0 

 

 باشد. یپژوهش نرمال م یرهایمتغ یداده ها عیشود توز یمشاهده م 6همان طور که در جدول شماره 

 

 تحلیل فرضیات پژوهش

 ودشفقتخلحاظ  از و افراد سالم سلیاک به مبتال افرادفرضیه اصلی پژوهش: بین . استمقایسه ای –طرح پژوهش توصیفی از نوع علی 

  دارد. وجود دار معنی تفاوت اجتماعی زندگی و بهزیستی ورزی، کیفیت

 فادهاست ها، از آماره لوینآزمون برابری واریانس قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیری)آنوا( جهت

 می شود.

 

 گروه در متغیرهای مورد مطالعه های دو: نتایج آزمون لوین درمورد پیش فرض همگنی واریانس7 جدول

 df1 df1 p آماره لوین هامتغیر

 خودشفقت ورزی

 زندگی  کیفیت

  اجتماعی بهزیستی

475/1 

717/0 

627/0 

 

1 

1 

1 

 

51 

56 

56 

 

230/0 

401/0 

432/0 

 

های بین واریانس برابری فرض نتیجه در. است 0.05 از بیشتر لوین آزمون داری معنی سطح شود می مشاهده (7شماره ) جدول در

 شود، بنابراین انجام آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری بالمانع می باشد. می تایید موردنظر گروه دو  در گروهی برای همه ی متغیرها



 

 

 

 گروه در متغیرهای مورد مطالعه دو تحلیل واریانس چندمتغیری: 8 جدول

 df )مجموع مربعات(SS هامتغیر
MS)مجموع مربعات( F p 

 خودشفقت ورزی

 زندگی کیفیت

 اجتماعی بهزیستی

283/477 

762/817 

610/161 

1 

1 

1 

 

283/477 

762/817 

610/161 

 

077/2 

062/12 

475/0 

 

156/0 

001/0 

494/0 

 

سلیاک و  به مبتال افراد بین که هستند آن بیانگر آزمون ها همه داری معنی سطوح شود می مالحظه 8 جدول در طوری که همان

 ورزی و خودشفقت متغیرهای لحاظ از بین این دو گروه افراد سالم از لحاظ متغیر کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد ولی

 شابهیم تقریبا اجتماعی ورزی و بهزیستی خودشفقت از این دو گروه دیگر بعبارت ندارد وجود داری معنی تفاوتاجتماعی  بهزیستی

 .برخوردارند

 

  :نتیجه گیریبحث و -4

 .م استو افراد سال اکیبه سل یانمبتال نیب یو خودشفقت ورز یاجتماع یستیبهز ،یزندگ تیفیک سهیمقاپژوهش حاضر با هدف 

 یو پارامترها دهدیو عوارض را کاهش م ینیاست که معموالً عالئم بال بدون گلوتن ییغذا میرژ اکیسل یماریب یتنها درمان موجود برا

از تظاهرات  یتواند به عنوان بخش یکه م یعالئم روانپزشک ،ی. به طور کلدهدیم شیاز جمله وزن بدن و تراکم استخوان را افزا یاهیتغذ

 یستیهزب نیمرتبط است همچن یزندگ تیفیدر ک یقابل توجه  ییو کژگرا یدگیچیشود، با پ یمزمن تلق تیوضع نیا عمولم ریغ

  ندارد. یو افراد سالم تفاوت چندان اکیبه سل انیدر مبتال یو خودشفقت ورز یاجتماع

در کودکان و بزرگساالن مبتال به اختالالت مرتبط  یروانپزشک یهمبود"با عنوان یدرپژوهش .( 2018 ،و همکاران اسلیم )یافته های

 ،یتام سید ،یاز جمله اختالالت اضطراب ،یاز اختالالت روانپزشک یگسترده ا فیتواند با ط یم اکیدهد که سل ینشان م ،"با گلوتن

ودتوجه و کمب یفعال شیو اختالالت ب سمیاوت فیاختالالت خوردن، اختالالت ط ،یزوفرنیاسک ،یاختالالت دوقطب ،یاساس یافسردگ

 الالت،اخت نیکه ا نددیرس جهینت نیبه ا اک،یو اضطراب در سل یافسردگ یهمبود یابیبا ارزبراساس این مطالعات و  مرتبط باشد.

 .کنندیکمک م ترفیضع یزندگ تیفیهستند و به ک اکیمبتال به سل مارانیب نیدر ب جیاختالالت را



 

دچار  مارانیب ی، نمره روان آزردگتیپنج عامل بزرگ شخص انینشان داد که از م (.1393همکاران )همچنین نتایج مطالعه برزگر و 

 یب ،یجانیه تیمحروم ،هیناسازگار اول یطرحواره ها یدر مولفه ها مارانیب ینمره ها نیهمچن. از افراد سالم بود شتریب اکیسل

 ،گرفتار، افتهین خودتحول ،یماریب اینسبت به ضرر  یریپذ یب،آس یتیکفا یب ،ی، وابستگیگانگی، بیاجتماع ینقص شرم، انزوا ،یاعتماد

و  یافراط ییجو بیسرسختانه ، ع یارهایمع ثار،ی، اطاعت، ایناکاف یو خود انضباط یدار شتنی، خویاستحقاق، بزرگ منش شکست،

 با افراد سالم باالتر است.  سهیدر مقا یجانیه یبازدار

با هدف؛  "اکیسل یماریو عوامل مرتبط در کودکان مبتال به ب یزندگ تیفیک ،یروان یشناس بیآس "تحت عنوان  یگریپژوهش د

 یشناسبیکننده آس ینیبشیپ یعوامل احتمال نییتع ،یاز نظر اختالالت روانپزشک (CD) اکیسل یماریکودکان مبتال به ب یبررس

سال و  12تا  8 یگروه سن یانجام شد.برا یزندگ تیفیمؤثر بر ک یمرتبط با سالمت و عوامل احتمال یزندگ تیفیک لیو تحل یروان

کودک  40سال و  8-12 یدر محدوده سن اکیکودک مبتال به سل 52مطالعه شامل  نیجمله مورد استفاده قرار گرفت.ا لیآزمون تکم

 تیفیوده و کهمراه ب یپزشکروان یهاصیتشخ، عالئم یبا برخ اکیسل یمارینشان داد که ب گریمطالعه بار د نیا یریگ جهینت سالم بود.

ح است. واض ازیرا کاهش دهند مورد ن یتوانند عالئم روانپزشک یکه م یعوامل نییتع یبرا یشتری. مطالعات بدهدیرا کاهش م یزندگ

مطالعه،  نیدر ا کرد. هندکمک خوا یزندگ تیفیدرمان و ک ص،یبهبود تشخ یبرا یدیجد یکردهایمطالعات به رو نیاست که ا

مام نمرات که ت افتندیکردند و در یمرتبط با هر دو مفهوم را بررس یو عوامل احتمال ،یروان یشناس بیآس ،یزندگ تیفیک سندگانینو

 با کاهش اکیشد که سل یریگجهیراستا نت نیتر است. در ا نییپا یدر گروه مورد مطالعه به طور قابل توجه PedsQL اسیرمقیز

 کیمشخص شد که حداقل  نی. همچنکندیرا مختل م یزندگ تیفی،ک یو سالمت جسمان یعاطف یزندگ ،یدر روابط اجتماع کردعمل

 (.2017 وهمکاران،سوینک از موارد وجود دارد. ) یمیدر ن یروانپزشک صیتشخ

است و قابل  هدیبه انجام رس اکیمبتال به سل مارانیب یزندگ تیفیرابطه مرتبط ترین مطالعاتی که تاکنون در خصوص ک نیدر هم

 انیمبتال یزندگ تیفیدرخصوص ک، (1394و همکاران ) انیخیچون ش یاست که صاحبنظران یپژوهش حاضر است، قیبا تحق سهیمقا

 تیفیو ک یت رفتارالبا افراد سالم از نظر اختال اکیافراد مبتال به سل نیمطالعات آنان نشان داد که ب جینتا. به عمل آوردند اکیبه سل

 زین ،(2017و همکاران) سوینک  لهیبه دست آمده به وس جیقسمت با نتا نیا جینتا نیهمچن داری وجود دارد. یتفاوت معن یزندگ

 .، همـسو مـیباشـد دارد. یافته های مطالعه ی حاضر با نتایج مطالعات مورد اشاره یهمخوان

بهزیستی اجتماعی و خودشفقت ورزی  بین مبتالیان به سلیاک و افراد سالم  ،کیفیت زنـدگی مقایسه هایی که از  یافتهبا توجه به 

 اکیسل ه مبتالیان ب یزندگ تیفیپژوهش داللت بر کاهش ک نیا یها افتهی در مجموع،که گیری کرد  حاصـل شد، میتوان چنین نتیجه

ا دیگران وضعیت زندگی خود را ببه سلیاک در تبیین این یافته بایستی گفت که گاهی اوقات مبتالیان  .با افراد سالم دارد سهیدر مقا

بروز ن، به دنبال آو  نییپاو استنباط کیفیت زندگی شود  و این مقایسه می تواند منجر به ایجاد نارضایتی آنها  مقایسه می کنند

 .بردارند یربهت یگام ها یزندگ تیفیک یتوانند در اصالح الگو یآنها م ان،یبه مبتال یبخش یبا آگاهلذا  اختالالت رفتاری را فراهم آورد.

 ناتوانی آموزان با و بدون ی بهزیستی اجتماعی و اضطراب اجتماعی در دانش مقایسهبررسی "(، با عنوان 1394نتیجه مطالعه عباسی )

عبارت  بهزیـستی اجتمـاعی تفـاوت معنـاداری وجـود دارد ؛ بـهبین دو گروه در اضطراب اجتمـاعی و  هنشان داد ک "یادگیری خاص



 

جه پژوهش نتی تری برخوردار بودند پایین آموزان مبتال به اختالل یادگیری نسبت به گروه سالم از بهزیستی اجتمـاعی دیگر، دانش

 "(. با عنوان1398و هاشمی،  پژوهش )خلج زادهیافته های حاصل از طبق همچنین . ناهمسو می باشد حاضربا پژوهش  ،مذکور

ش آموز نشان دادکه " دختران بد سرپرست یروانشناخت یریپذ انعطاف و یستگیبر ادراک شا یآموزش خود شفقت ورز یاثربخش

در  یو توجه آگاه رشیپذ، یروانشناخت یریپذ و انعطاف یستگیادراک شا شیدرصد منجر به افزا 35 نانیبا اطم یخودشفقت ورز

مؤثر  یعنوان روش به یآموزش خودشفقت ورزدریافت که  توانیم به دست آمده جیبا توجه به نتابر این اساس  گروه آموزش شده است

 پژوهش بدست آمده در بر خالف نتایج است .دختران بد سرپرست  در یروانشناخت یریو انعطاف پذ یستگیادراک شا شیدر افزا

 ندارد وجودتفاوت معنی داری مقایسه گروه مبتالیان به سلیاک و افراد سالم  درمولفه خودشفقت وزی بین  در پژوهش حاضر یادشده،

و نتایج دو پژوهش با یکدیگر همپوشانی ندارند. معنادار نبودن مقایسه بهزیستی اجتماعی بین مبتالیان به سلیاک و افراد سالم می 

اشتراکات انسانی و ذهن آگاهی مشابه  هزیستی اجتماعی و مهربانی به خود ،تواند ناشی از پذیرش و مشارکت اجتماعی در خصوص ب

     در هردو گروه باشد.

 

 :محدودیت ها

اشد. در ب اکیبه سل انیاز مبتال یادیبه تعداد ز یمشابـه( عدم دسترس قـاتیتحق نیپژوهش حاضر )همچن تیمحدود نیمهمتر دیشا 

ت به دس یارزشمندتر جیانجام شود، قطعاً نتا زیانجام شده ن اکیسل یکه طرح غربالگر ییشهرها ریپژوهش در سا نیکه ا یصورت

بود.  انماریگسترده ب یبازه سن یاکیسل مارانیبه ب یدر دسترس تیمحدود لیپژوهش به دل یها تیاز محدود گرید  یکیخواهد آمد 

 نی. همچنردیخاص مدنظر قرار گ یگروه سن یآت یشود در پژوهش ها یم شنهادیدر گروه کنترل صورت گرفت اما پ مشابهت اگر چه 

 .دپژوهش شرکت کرده بودن نیمتفاوت در ا یماریبا طول مدت ب مارانیب

 

 :پیشنهاد

بیماران با طول مدت بیماری متفاوت در این پژوهش شرکت کرده بودند. پیشنهاد می شود در بیماران با تشخیص جدید و در بیماران 

ی وه بر ارائه درمان هاالبا توجه به یافته پژوهش، پیشنهاد می شود ع .همچنیننی تر پژوهش های جداگانه صورت گیردطوال با سابقه

بــه پژوهــشگران عالقــه منــد  نیهمچن .مت خدمات روانشناختی نیز ارائه شودالپزشکی در این بیماران جهت بهبود س

و  یشیتجربه شده ، ابتال به روانپر یفشار روان زانیرمیواسـطه ای نظ رهـایینقـش متغ نـدهیدر پـژوهش هـای آ شود،یمــشنهادیپ

 و مطالعه قرار یمورد بررس اکیسل مارانیب ــهیطرحـواره هــای ناسـازگار اول ــرییرا در شـکل گ نیهای فرزنـد پـروری والـد وهیش

  .دهند

 



 

 تشکر و قدردانی 

این که در امروکلیه بیماران و همچنین دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی خراسان  سلیاک خراسانبیماران مبتال به انجمــن  از

  .آید پژوهش همکاری الزم را داشتند، صمیمانه تشکرو قدردانی به عمل می
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