
  مقاله پژوهشي 

ماران ي در بيها مقابليها و روشآورتنيدگي، عوامل يت زندگيفيک
 زياليحتت درمان با مهود

  
  5ن سروشي افش،4 جوانيره صادقي ن،3اي ني عباس شمسعل،2يري محبوبه نص،1انيميبهناز رح

  
 12/8/87 تاریخ پذیرش 10/5/87 تاریخ دریافت

  
  چكيده

ن يـ ر ا ي آنان تحت تـاث    يت زندگ يفيباشند و ک  ي مواجه م  ي و اجتماع  ي، روان يل جسم ي از قب  ي متعدد يامل تنش زا  ز با عو  ياليماران تحت درمان با همود    ي ب :مقدمه
 خـود   ينـده   ي بـه آ   يديـ گـردد و ام   مـي  ياديرات ز يي دستخوش تغ  ي و اجتماع  ي شغل يهاتي موقع ،ي وضع خانوادگ  ،يکه روش زندگ  يطورهرد ب يگميعوامل قرار   

 از هـا ن واکـنش يـ  اسـت و دامنـه ا  يمـار ي با بي و تطابقيا مقابلهيها شده روشي زندگيفيط کيتر شدن شرادهيچياران که موجب پمين بي مشکل عمده ا  .ندارند
مـاران  ي در بيا مقابلـه يها و انواع روشآورتنيدگي عوامل ،يت زندگيفين کيي تعين پژوهش با هدف کلير است و اي متغي تا خودکشييکسب مجدد و کامل توانا    

  . انجام شده است۱۳۸۵مارستان رامسر و تنکابن سال يز در بياليتحت درمان با همود
مارستان رامسر يز در دو بياليط تحت درمان با هموديماران واجد شراي بي تمام يباشد جامعه آمار  مي ي مقطع – يفيک مطالعه توص  ين پژوهش   ي ا :هامواد و روش  

 مـرتبط   يت زندگ يفيک ،يکه شامل مشخصات فرد   :باشدمي ير قسمت ها چ نامهپرسش اطالعات   يآورابزار جمع .  شد انجام ماريب۴۲ يرو و تنکابن بودکه پژوهش بر    
اسـتفاده از آمـار       با هال داده يه و تحل  يق مصاحبه بوده است تجز    ي اطالعات از طر   يآورجمع ،باشدمي) يتطابق (ايمقابله يهاآور و روش  يدگي عوامل تن  ،يبا سالمت 

  . انجام گرفته استSPSSکمک نرم افزار  با و )انسيوار زيآنال  مستقل ويت دو،-يکا (يليلتح  ويفيتوص
ن ي عـدم تـام    ،) درصد ۵/۵۹(سواد  ي ب ،) درصد ۶/۲۷(  سال ۵۷-۶۷ ي در گروه سن   ،) درصد ۹/۶۱( پژوهش زن    يهات نمونه يدهد که اکثر  مي نشان   هاافتهي :هايافته

  و ي عمـوم  ي در بعـد جـسم     يت زنـدگ  يـ في ک هـا ت نمونـه  ياکثر. باشدمي)  درصد ۳/۳۳(ک سال   يز به مدت    ياليسابقه د و  )  درصد ۶/۴۷( ي تا حدود  يمخارج زندگ 
نـه عوامـل    ي در زم  ،) درصـد  ۲/۴۵ ( در حـد متوسـط     ي مهم انسان  يهاتي و در بعد فعال    ) درصد ۹/۶۱ و    درصد ۱/۸۸ب  يترتبه(ن  يي در حد پا   ي زندگ يت عموم يفيک

 مشکل مدار در حـد  ايمقابلهوه  ينه ش يو در زم  )  درصد ۲/۴۵(اد  ي در حد ز   يو در بعد اجتماع   ) درصد ۳/۶۴ و    درصد ۵/۹۰( حد کم     در ي و روان  ي جسم آورتنيدگي
 بـا مخـارج   يت زندگيفي با اشتغال و کي مهم انسانيهاتي و فعال  ي عموم يت جسم ين وضع ي ب .اندداشته)  درصد ۸۳(اد  يجان مدار در حد ز    يو ه )  درصد ۸/۵۴(کم  
  ).P>۰۴/۰ و P، ۰۵/۰<P>۰۰۰ب يترتبه(دار بوده است ي اختالف معنيزندگ
اد يـ جان مدار در حد ز    ي ه ايمقابلهوه  ين بوده اما ش   يي در حد پا   ي و روان  ي جسم آورتنيدگيکه عوامل   نيدهد با ا  مي پژوهش نشان    يهاافتهي :گيري و نتيجه  بحث

ت يـ  در جهـت آمـوزش و حما  يماران با ارائه خدمات پرسـتار ين بي ايت زندگيفي ارتقاء کيزم است بران الي بنابرا.باشدمين يي در حد پاي زندگيت عموميفيو ک 
   . مناسب شودايمقابله يهاوهي شي بر رويشتريد بيتاک
  .زيالي، همودآورتنيدگي عوامل ،ايمقابله يهاروش ،يت زندگيفي ک:ها واژهديکل

  
  ۱۳۸۷ زمستان ،۱۷۰-۱۷۷رم، ص ها ششم، شماره چورهد، فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

 
  ز  و ديالي ccuواحد مربي ، رامسر دانشكده پرستاري و مامايي:آدرس مكاتبه

  
Email: pazhouheshramsar@gmail.com

                                                 
 رامسر) س(دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه زهرا  و دياليز ccuي واحدمرب 1
 مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل 2
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل 3
 كارشناس پرستاري بيمارستان شهيد رجايي تنكابن 4
 رامسر) ع(كارشناس پرستاري بيمارستان امام سجاد  5
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  مقدمه

اوقات کيفيـت    کيفيت زندگي مفهومي پيچيده است که بسياري از       

دف مورد استفاده صورت متراهزندگي ب سالمت و رضايت از ،زندگي

فرانساز نظر  .گيردمي قرار
 ،اين حيطـه  صاحب نظران در يکي از ١

 دسـتيابي بـه   ،تتمـايال  ارضـاي  ،شـادي  از کيفيت زندگي عبارتند

  اسـت يروح وتوان فيزيکي  مفيد بودن و احساس ،اهداف شخصي

ـ   رايت زنـدگ يـ فيک زيـ  ن٢ونگروفربرگ .)۱(  عنـوان آن دسـته از  هب

 در ش رايهـا ييبتوانـد توانـا   کـه فـرد   کنندميف ي تعرياتيخصوص

ت يـ تا ضمن شناخت مـو قع   حفظ کنديارزش زندگ  بايهاتيفعال

جـاد  ي، برنامـه الزم جهـت ا      يت زنـدگ  يفيک بر ري و عوامل متغ   يفعل

  ).۳(د ين نمايدن به وضع مطلوب تدوي رسياصالح برا و رييتغ

ر يـ غ م و يقطور مست ه ازمردم ب  ياري بس يزندگ  مزمن در  يهايماريب

دهـد  مـي قات نشان   يتحق ن راستا يا در )۴( گذاردمير  يم تاث يمستق

 ، وجـود دارد   ي ارتبـاط تنگـاتنگ    يمـار يب  و يت زنـدگ  يفين ک يکه ب 

 ييکه نارسـا يطوره است بهايماريآن ب  ازيکيه ي مزمن کل ينارسائ

ـ   يهادرمان ه ويمزمن کل ت يـ في کيدارمعنـي  طـور ه انجـام شـده ب

  .)۵(دهد ميالشعاع قرار را تحت هاخانواده آن ماران وي بيزندگ

 کـه بـه سـمت مرحلـه     يمارانيزان بيم بر ياندهيفزا طوره بسال هر

نـشان   هاآمار .شودافزوده ميکنند ميرفت شي پهي کليماري بييهان

 در  درصـد ۸ بـا يتقر سـرعت   باه ي کلييهامرحله ن که بروز دهدمي

  االت متحـده نـشان   يـ در ا هـا چنانچـه آمـار   ).۶(است ش يحال افزا

 يمـار ين بيـ به ا نفر مبتال ۳۴۵۰۰۰ ش ازيب ۲۰۰۰دهد تا سال مي

کـه   ابـد يمـي ش ي نفر افزا۸۰۰۰۰طور متوسط ههر سال ب و اندبوده

 يهـا آمـار  زيـ ن و )۷(رسد مي ۶۶۰۰۰۰  به۲۰۱۰سال ن تعداد دريا

 تعـداد  ۱۳۸۱سـال    کـه در   دهـد مـي کـشورمان نـشان      رموجود د 

طبق آمـار معاونـت مرکـز         که بر  )۸( بوده است    نفر ۸۵۰۰ مارانيب

                                                 
1 Ferans 
2 Wanger and Furberg 

 تعـداد   ۱۳۸۵سـال     خاص وزارت بهداشـت تـا      يهايماريب و ونديپ

  .)۹(ده است يرس نفر ۱۳۰۰۰ماران به يب

 ي بـرا  يويـ  مـزمن کل   ييمبتال به نارسا   ماري ب معتقد است  ٣ويشيوار

 ،رديـ گمـي  قـرار  زياليـ همود تحـت درمـان بـا       خـود  يحفظ سالمت 

ست  ا ممکن مانندمي يکه باق نيزا عالوه بر ا   که عوامل تنش  يدرحال

 ،يجـسم   از نظـر   ياديـ عوامـل ز    با يزياليد ماريب راي ز ابنديد  يتشد

 چـرا  نده خود نـدارد   يبه آ  ديام و ،باشدمي مواجه   ياجتماع  و يروان

 ياجتمـاع   و ي شغل يهاتيموقع  و يوضع خانوادگ  ،يکه روش زندگ  

  در يت زندگ يفيل ک ين دل يبه هم  شته و  گ ياديرات ز ييتغ  دچار يو

  از يکـ ي. )۱۰( ت اسـ  يقابـل بررسـ    ت و يـ با اهم  اريماران بس ين ب يا

توسط ) ۱۹۷۵( که   زياليهمودماران  يب يت زندگ يفي ک يابيارز نياول

 دهـد ميه بود نشان    ق مصاحبه انجام گرفت   ياز طر  ن برانت يو  و يلو

قابل قبول    و مطلوب"  نسبتا يت زندگ يفيماران از ک  يک سوم ب  ي هاتن

  همکارانو ٤مونديج پژوهش ريکه نتايدرحال). ۱۱( بودندر برخوردا

مـاران  ي ب يت زنـدگ  يـ في ک ي تحـت عنـوان بررسـ      در هلند ) ۱۹۹۷(

 يت سالمت عمـوم   يوضع  و يز در ارتباط با عملکرد جسم     ياليهمود

 يت سـالمت عمـوم    ي و وضـع   يست که عملکرد جسم    ا  از آن  يحاک

 و ي نقـش عـاطف    يفـا ينه ا ي و در زم   هبود ي نقصان قابل توجه   يدارا

  .)۱۲( برخوردار بودند يترنييت پايفي از کيبهداشت روان

 ي زنـدگ  يفـ يط ک يشـدن شـرا    تردهيچيجه آنچه که موجب پ    يدر نت 

 يماري از ب  ي ناش ياجتماع  و يل روان يمسا گرددمي يزياليماران د يب

ـ ٥ الزاروس وفـالکمن . )۱۳( اسـت   يماري مقابله با ب   يهاروش و -ه ب

بـه دو روش     آن را  ،ايمقابله يها صاحب نظران مطالعه روش    عنوان

 ايمقابلـه  روش   . کردنـد  يم بنـد  يتقـس  جان مدار يه و مشکل مدار 

ا يـ رنده حل مشکل    ي است که در برگ    ييهامشکل مدار شامل تالش   

 ايمقابلهروش   و باشدميمشکل  آن   يتقاضا م با يشدن مستق  روبرو

                                                 
3.Varricho 
4 Raymond  
5 Falkman-Lazarus 
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چ يابد ه يميشخص در    وندد که يپمي  به وقوع  يجان مدار هنگام  يه

  .)۱۴(رد يتواند انجام گميم نيطور مستقهز بيچ

  وزاعوامل تنش ،يماريب ،يت زندگيفي ک ارتباط تنگاتنگتوجه به اب

 در  ياديـ ات ز يـ  تجرب پژوهـشگر  کهني به ا  نظر  و ايمقابله يهاروش

ن يـ مـسائل ا   مـشکالت و   ک با ينزد در برخورد  وداشته   زياليد واحد

ن يـي  تعي را بـا هـدف کلـ    ي تا پژوهش  شدآن   بر ،بوده است ماران  يب

 آن در   بـا  ايمقابله يهاروش  و هاآورتنيدگي عوامل   ،يزندگ تيفيک

تنکابن  و مارستان رامسر يز مراجعه کننده در دو ب     ياليماران همود يب

ن يـ ا حاصـل از   جي نتـا  د دارد کـه   يـ  دهـد و ام    انجام ۱۳۸۵در سال   

  و  يت زنـدگ  يـ فيکء  جهـت ارتقـا    ارزنـده در   يگـام  پژوهش بتوانـد  

ز ياليـ تحـت درمـان بـا همود      مـاران   يدر ب   مـوثر  ايمقابله يهاروش

 .برداشته شود

  

  هاروش مواد و

 يجامعه آمار  .باشدمي ي مقطع – يفيک مطالعه توص  ين پژوهش   يا

 بـه مـدت     قلاحـد ز مداوم   ياليدانجام  (ط  يماران واجد شرا  ي ب يتمام

دو  ز در ياليتحت درمان با همود   ) هيوند کل يعدم سابقه پ   ماه و  شش

 تنکـابن در سـال    ييرجـا  ديشـه  و رامسر )ع(مارستان امام سجاد  يب

  مـشتمل بـر    يانامـه پرسـش  اطالعـات    يابزار جمع آور   . بود ۱۳۸۵

  :شدبامير بخش هاچ

ت يوضـع  ،التيسطح تحص ،سن جنس، :شامل يمشخصات فرد  -۱

دفعـات   ،زياليـ  انجام د  سابقه ،درآمد خانواده  محل سکونت،  اشتغال،

  .زياليزمان انجام د ،زياليد

 ال و يپـار  کـه براسـاس مطالعـات        يت زنـدگ  يـ فيک نامـه پرسش -۲

 يت عمـوم  يفي ک :شامل ، شده است  نيتدو ۱۹۸۳ سال همکاران در 

 يت جـسم  ي وضـع  ،۳۰-۵محـدوده نمـرات       عبارت و  پنج با   يزندگ

مهـم   يهـا تيـ فعال ،۳۰-۵محدوده نمرات     عبارت و   پنج  با يعموم

ن يشتريـ ب .باشـد مـي ۲۴-۴محدوده نمرات  عبارت و چهار   با   يانسان

ن نمـره نـشان   يتـر کـم   ويت زندگيفين کينمره نشان دهنده باالتر   

 آن توسـط    ييايـ پا  و ييروا . است يت زندگ يفين ک يترنييدهنده پا 

  ).۱۵( د شده استييتا )۱۳۸۳ (يآهنگر داود

اس مطالعـات   کـه بـر اسـ     )HSS( آورتنيدگي عوامل   نامهپرسش -۳

عوامل : شامل،  ه است ن گرد ي تدو ۱۹۸۲ همکاران در سال   بالدرک و 

ـ    ،۶۵-۱۳محدوده نمـرات     عبارت و  ۱۳  با يجسم   بـا  يعوامـل روان

 عبـارت  ۹  بايو عوامل اجتماع ۳۵-۷ عبارت و محدوده نمرات    هفت

ن نمــره نــشان دهنــده عوامــل يشتريــب ،۴۵-۹ محــدوده نمــرات و

  .باشدمي شتريب آورتنيدگي

س ي جالوو نامهپرسش براساس که   ايمقابله يهاروش نامهپرسش-۴

 يهـا  روش :شـامل ،  ن شده اسـت   يگانه الزاروس تدو   هشت   اريمع و

، ۷۵-۱۵ محـدوده نمـرات    عبـارت و   ۱۵بـا     مشکل مـدار   ايمقابله

   محـدوده نمـرات    عبـارت و  ۲۴بـا    جان مـدار  ي ه ايمقابله يهاروش

 جـان مـدار   يه و  مشکل مـدار   يامقابلهوه  يدر ش . باشدمي ۲۴-۱۲۰

 دو  يائيپا  و يي روا است بهتر ايمقابلهوه  يش شتر باشد يهرچه نمره ب  

شده است   ديي تا ۱۳۸۱در سال    ي فوق توسط محمود   ينامهپرسش

 هـا  شده که نمونـه    يگذارنمرهت  کريل اريسواالت براساس مع   .)۱۶(

اد يـ  ز ،)۵ ازيامت( ادي ز يلي خ يها ازحالت يکيسوال   پاسخ به هر   در

ن يبنـابرا  .را انتخاب کردند   )۱ ازيامت (، ابداً )۲( کم ،)۳(متوسط ،)۴(

سواالت بنابه بار     از يبعض بوده و  ۵ تا ۱افته از   يازات اختصاص   يامت

 يآوروه جمـع  ي شـ  .شـده اسـت    يمعکوس نمـره گـذار     ها آن يمنف

 در   بوده اسـت کـه     ق مصاحبه ي از طر  نامهپرسشل  يتکم اطالعات و 

ط ي شـرا  يروحـ   و يمـار از نظـر جـسم      ي کـه ب   ي زمان وز  يالين د يح

با اسـتفاده   ل اطالعات   يتحل ه و ي تجز .انجام شد   را دارا بوده   يمطلوب

ز ي مـستقل و آنـال     ي دوتـ  يآزمـون کـا    (يلـ يتحل  و يفيآمار توص از  

 .رفتيانجام پذ SPSS ينرم افزار آمارکمک  با و) انسيوار

  

 هاافتهي

 هـا افتـه يج  ينتـا  و نجام شد ط ا يشرا واجد ماري ب ۴۲يرو پژوهش بر 

 ۶۷-۵۷ي پـژوهش درگـروه سـن      يهات واحد يدهدکه اکثر مينشان  
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   ،) درصــد۵/۹۰( متاهــل ،) درصــد۹/۶۱( زن ،) درصــد۶/۲۸( ســال

، ) درصد ۱/۵۷(، شهر ) درصد ۴/۵۲( دار، خانه ) درصد ۵/۵۹( سواديب

 ۶/۴۷ (يحـدود   تـا  ين مخـارج زنـدگ    يتـام  ت درآمـد  ينظر وضع  از

 و)  درصـد  ۳/۳۳(سـال   کيـ مدت  هب زيالينجام همود ، سابقه ا  )درصد

   .بوده است ) درصد۱/۵۷(ز صبح ياليزمان انجام د

 يت عمـوم  يـ فيار ک يـ انحراف مع  ن و يانگيدهد که م  ميج نشان   ينتا

ب يترت به ي مهم انسان  يهاتيفعال  و ي عموم يت جسم يوضع ،يزندگ

ــت۶۷/۷±۶۷/۱۱ ۷۵/۴±۵۲/۱۳ ،۷۶/۱۴ ۲/۳± ــوده اس ــاکثر . ب ت ي

ت يکـم، وضـع    حـد  در ) درصـد  ۹/۶۱( ي زندگ يت عموم يفيد ک افرا

 ي مهم زندگ  يهاتيفعال حدکم و  در ) درصد ۱/۸۸( ي عموم يجسم

 ابعـاد   يع فراوان يتوز .اندحد متوسط پاسخ داده    در را ) درصد ۲/۴۵(

  در يت زنـدگ  يـ في وک ي مهـم انـسان    يهـا تيـ فعال ،يت جسم يوضع

  .آمده است ۱جدول شماره 

نه يزم  از آن است که در     يج حاک ي نتا آورنيدگيتعوامل   رابطه با  در

ن يترکم و ۴۱ن نمره اتخاذ شده     يشتري ب يجسم آورتنيدگيعوامل  

  بـوده اسـت و     ۶۴/۳۵±۶۳/۹ اريـ انحـراف مع   ن و يانگيم  با ۱۳ نمره

  درصد ۳۱  با ي خستگ آورتنيدگي مربوط به عوامل     ين فراوان يشتريب

ـ  يتـر کم اد و يپاسخ ز    " پاسـخ ابـدا    رصـد  د ۳۱  خـارش بـا    ين فراوان

ن نمـره اتخـاذ     يشتريـ  ب ي روان آورتنيدگينه عوامل   يزم در .باشدمي

ــده  ــم  و۳۴ش ــرک ــرهيت ــا م۱۰ ن نم ــ ب ــراف مع ن ويانگي ــانح  اري

ــوده اســت و۶۵/۵±۶۷/۱۸ ــيشتريــب  ب ــه عــدم ين فراوان  مربــوط ب

ـ  يتـر کـم  اد و يـ  پاسـخ ز    درصـد  ۳۳ نده بـا  ينان به آ  ياطم  ين فراوان

بـوده  " پاسـخ ابـدا     درصد ۵/۵۹ لباس با انتخاب مدل    ت در يمحدود

  .است

 ۴۲ ن نمره اتخاذ شده   يشتري ب ياجتماع آورتنيدگينه عوامل   يزم در

ــوده اســت بــا۱۶ن نمــره يتــرکــم و ار يــانحــراف مع ن ويانگيــم  ب

اد يـ نـه ز ي مربوط به هزين فراوانيشتريب  بوده است و  ۷۹/۵±۳۳/۲۹

 گـران و  ي بـه د   ياد وابـستگ  يـ  ز يلـ يپاسـخ خ    درصد ۶/۴۷ درمان با 

ـ  يتـر کـم  اد و يپاسخ ز   درصد ۱/۳۸ هر دو    يمشکالت شغل   ين فراوان

عنـوان   را"  پاسـخ ابـدا     درصـد  ۲/۴۵زبـا   ياليآمد به مراکـز د     رفت و 

  .اندنموده

ن حـد   ي بـاالتر  ي اجتمـاع  يدگيـ  ازآن است که عامل تن     يج حاک ينتا

ب عامل  يترتسپس به  بوده است و  ) اديپاسخ ز  درصد ۲/۴۵ (يدگيتن

پاسخ   درصد ۴/۵۸و  درصد ۳/۵۲ب  يترتبه( يجسم  و ي روان يدگيتن

  .باشدمي) کم

 ۸۳ پـژوهش  يهـا ت واحدياکثر دهد که در  ميج پژوهش نشان    ينتا

   اد و يـ زان ز يـ جـان مـدار بـه م      ي ه ي تطـابق  يهـا ميمکانـس  از درصد

  . کنندمياد استفاده يزان زي به م درصد۸/۵۴مدار مشکل

ن يانگيم  با ۴۸-۸۵ مدار   جاني ه ايمقابله يهامحدوده نمرات روش  

 مربوط  ين فراوان يشتريب  بوده است و   ۱۷/۶۶±۳۶/۸ار  يانحراف مع  و

  ) اديـ  ز يلـ ي خ  درصـد  ۴/۷۱ پاسـخ  بـا (متوسل شدن    به دعاکردن و  

 ۲۶-۵۲ مشکل مدار محدوده نمرات      ايمقابله يهاروش و .باشدمي

ــا ــوده ب ــم ب ــانحــراف مع ن ويانگي ــوده اســت و۶۹/۳۸±۶۳/۷ار ي   ب

کنم مي کسب   يشتري مربوط به عبارت اطالعات ب     يراوانن ف يشتريب

 . باشدمي) اديز  درصد۵۰باپاسخ ( بهتر بتوانم مشکم راحل کنم تا

 يمخارج زندگ   با يت زندگ يفين ک ياسکوآر ب  - يآزمون کا  براساس

 يت جــسمين وضــعي بــ)P >۰۴/۰( بــوده اســتدارمعنــياخــتالف 

اشـتغال   بـا  )ي زنـدگ  تيفيابزار ک  (ي مهم انسان  يهاتي، فعال يعموم

ـ  و) P  ،۰۵/۰< P >۰۰/۰ بيـ ترتبه(ود   بدارمعنيز اختالف   ين ن يب

 دارمعنـي ک اخـتالف    يـ  دموگراف يهـا ريرمتغيسـا   با يت زندگ يفيک

 مهـم   يهاتيفعال ،ي عموم يت جسم ين وضع يب ارتباط   .نبوده است 

 ايمقابلـه  يهـا  روش ينمرات کل   با ي زندگ يت عموم يفي وک يانسان

ز در  ياليهمود ماران تحت درمان با   يب جان مدار در  يه و مشکل مدار 

  . آمده است۲جدول شماره 

ـ     ي نـشان مـ    هـا افتـه يانس  يز وار يبراساس آزمون آنال     ن يدهـد کـه ب

 ،ي جـسم  يهـا آورتنيدگيعوامل    مشکل مدار با   ايمقابله يهاروش

   يهــان روشي بــي نبــود ولــدارمعنــي اخــتالف ياجتمــاع  ويروانــ
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 . نبوددارمعنيگر اختالف يدو عامل د با و) P >۰۵/۰(دارمعني   اخــتالف ياجتمــاع آورتنيــدگيدار بــا عامــل جــان مــي هايمقابلــه

  شهيد رجائي تنکابن رامسر و )ع(توزيع فرواني کيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز در دو بيمارستان امام سجاد  :)۱( جدول شماره

  بسيارزياد  زياد  متوسط  کم  بسيار کم

يرد
  وضعيت جسمي عمومي  ف

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  اکنون چقدر احساس درد   ۱
  .کنيدمي

۳  ۱/۷  ۸  ۰/۱۹  ۱۰  ۸/۲۳  ۹  ۴/۲۱  ۱۰  ۸/۲۳  

  ۷/۳۵  ۱۵  ۸/۲۳  ۱۰  ۵/۹  ۴  ۹/۱۱  ۵  -  -  .ميزان تهوع تان چقدر است  ۲

دفعات استفراغ شما چقدر   ۳
  .است

۱  ۴/۲  ۴  ۵/۹  ۲  ۸/۴  ۷  ۷/۱۶  ۱۸  ۹/۴۲  

چقدراحساس توانمندي وسر   ۴
  .کنيدميزندگي 

۵  ۹/۱۱  ۱۱  ۲/۲۶  ۲۰  ۶/۴۷  ۳  ۱/۷  ۱  ۴/۲  

  ۴/۲  ۱  ۷/۱۶  ۷  ۰/۵۰  ۲۱  ۸/۲۳  ۱۰  ۱/۷  ۳  .يتان چقدر استهاميزان اشت  ۵

ي معمول هاچقدر توانايي کار  ۶
روزانه از قبيل خانه داري 

  .ي اداري را داريدهاياکار

۱۹  ۲/۴۵  ۶  ۳/۱۴  ۱۱  ۲/۲۶  ۵  ۹/۱۱  ۱  ۴/۲  

توانايي خوردن غذا در شما   ۷
  چقدر است

۳  ۱/۷  ۹  ۴/۲۱  ۱۸  ۹/۴۲  ۷  ۷/۱۶  ۵  ۹/۱۱  

  چقدراز فعاليت جنسي  ۸
  خويش راضي هستيد

۱۱  ۲/۲۶  ۱۰  ۸/۲۳  ۱۰  ۸/۲۳  ۱  ۴/۲  -  -  

توانايي خواب راحت وخوب در   ۹
  .شما چقدر است

۸  ۰/۱۹  ۸  ۰/۱۹  ۱۸  ۹/۴۲  ۸  ۰/۱۹  -  -  

را چه کيفيت زندگي خويش   ۱۰
اندازه مطلوب و خوب ارزيابي 

  .کنيدمي

۹  ۴/۲۱  
  

۸  ۰/۱۹  
  

۲۱  ۰/۵۰  
  

۴  ۵/۹  
  

-  -  

   چقد ربه تفريحات و  ۱۱
ي هائي ازقبيل کارهاسرگرمي

ي اجتماعي هاهنري و فعاليت
  .پردازيدمي

۱۶  ۱/۷  ۹  ۸/۲۳  
  

۹  
  

۴/۲۱  ۷  
  

۷/۱۶  -  -  

چقدر از زندگي خويش   ۱۲
  .کنيدمياحساس رضايت 

۳  ۱/۷  ۴  
  

۵/۹  ۲۴  ۱/۵۷  ۱۰  ۸/۲۳  ۱  ۴/۲  

  چقدر احساس مفيد بودن   ۱۳
  کنيدمي

۵  ۹/۱۱  ۸  ۰/۱۹  ۱۷  ۵/۴۰  ۱۰  ۸/۲۳  ۱  ۴/۲  

ي هانگران هزينه چه اندازه  ۱۴
بهداشتي خود  يهامراقبت

  .هستيد

۱۸  ۹/۴۲  ۱۱  ۲/۲۶  ۵  ۹/۱۱  ۴  ۵/۹  ۱  ۴/۲  
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ارتباط بين وضعيت جسمي عمومي،  ):۲(جدول شماره

نمره کلي   و کيفيت جسمي زندگي باي مهم زندگيهافعاليت

بيماران تحت  مدار درمدار و هيجان مشکلايمقابلهي هاروش

 همودياليز

آناليز  –نوع آزمون   ايمقابلهي هاروش
  واريانس و

  ابعاد کيفيت زندگي

  وضعيت جسمي عمومي   نبود دارمعني
  ي مهم زندگيهافعاليت  نبود دارمعني

  
  مشکل مدار

  کيفيت جسمي زندگي  نبود  دارمعني
۰۵/۰< P  وضعيت جسمي عمومي 

 ي مهم زندگيهافعاليت  نبود دارمعني

  
  هيجان مدار

۰۲/۰< P  کيفيت جسمي زندگي 
 

 گيري و نتيجهبحث

  حـد بـاال بـود        در ي اجتمـاع  آورتنيـدگي پژوهش حاضـر عامـل       در

آن اسـت کـه     از يحـاک  )۱۳۸۳( آهنگـر داود     ي پژوهـش  يهـا افتهي

 بـا شـدت متوسـط       ياجتمـاع  – ي روان يدگيت افراد تحت تن   يثراک

ق انجام شده توسـط     يج تحق يکه نتا ياند درحال داشته)  درصد ۳/۵۳(

 يهـا آورتنيـدگي ن  يانگيـ بودن م  نشانگر باال  )۲۰۰۱ (١استر  و يبون

گـران،  ي بـه د   يوابـستگ  ، درمـان  ينـه بـاال   يهز) ۱۵(  اسـت  يجسم

ن يش ا يهستند که باعث افزا    يجمله موارد  کادر درمان از   پرسنل و 

دهـد کـه    مي پژوهش حاضر نشان     يگردد، ازطرف مي يدگيعامل تن 

  با اشتغال وي مهم انسانيهاتيفعال  وي عموميت جسمين وضعيب

.  بـوده اسـت    دارمعنـي  اخـتالف    ي بـا مخـارج زنـدگ      يت زندگ يفيک

 نشان دادکـه    ٣مالت- استنبوک ي ماک ي وسارو ٢نگيپژوهش سواتچ 

ت يفيانـدک  بـوده  ي خود راضـ   ي از زندگ  ي نظر اقتصاد   که از  يمارانيب

مـاران  يکـه ب  نيـ با توجه بـه ا    ). ۱۸( اندداشته  را يتر مطلوب يزندگ

   يفقـدان انـرژ    ،ي، سـست  يطور مکرر دچـار خـستگ     ز به ياليتحت د 

  مـاران  ين ب يـ  در ا  يت عملکـرد  يوضـع  ت و يـ زان فعال يـ شـوند م  مي

                                                 
1 Bonni & Ester 
2 Suet-ching 
3 Sarvimaki & Stenbock_ Mult  

از دسـت    ، کـردن  کاهش توان کار  .رديگمير قرار   ي تحت تاث  شدتبه

 . وجـود دارد   يميزان درآمـد ارتبـاط مـستق      يـ  با م  يدادن شغل قبل  

 يلي تحم يهانهيوجود هز  ، درمان يهانهيباال بودن هز   ،نييدرآمد پا 

  ).۱۸،۱۹(گذارد مي ي اقتصاد خانواده اثر سوئيرو بر

   اخــتالف يت زنــدگيــفيک ت وين جنــسيق بــيــن تحقيــا در

بـوده  ) ۱۳۸۳ (يهش محمـود نبوده است که مطـابق پـژو    دارمعني

ان يـ  از مبتال  يي درصـد بـاال    يليت تحص ينه وضع يدر زم ). ۱۶( است

ـ  يدارمعنـي که رابط    نوشتن بودند  ا درحد خواندن و   يسواد  يب ن ي ب

ج يکـه نتـا   ي وجود نداشته است درحـال     يت زندگ يفيسطح سواد وک  

دهد که ارتباط مي نشان ۱۳۸۱سال  همکاران در  و يريپژوهش نص 

نـه  يازات کـسب شـده در زم      يـ ن امت يانگيالت با م  يحصن سطح ت  يب

  .)۲۰(بوده است  دارمعني يت زندگيفيک

شتر از  يـ جان مدار ب  ي ه ي تطابق يهان پژوهش استفاده از روش    يا در

 ان و يـ ج پـژوهش ناظم   يکـه نتـا   يمشکل مـدار بـوده اسـت درحـال        

 مورد مطالعه   يهات واحد يدهد که اکثر  مينشان   )۱۳۸۴( همکاران

 يهـا وهيزا ازشـ  عوامل تنش  هنگام مواجهه با   در  درصد ۸/۶۷ يعني

  .)۲۱( اندکردهميمدار استفاده  مشکلايمقابله

  و يجـسم  هـا آورتنيدگيدهدکه عوامل   مي نشان   هاافتهين  يهمچن

 اد و يز حد در جان مدار ي ه ايمقابلهوه  يش ن بوده و  يي درحد پا  يروان

  وي محمـود يهـا افتـه ي. ن بـوده اسـت  ييحد پـا   دريت زندگ يفيک

ـ    نشان داد  زين ۱۳۸۲ سال همکاران در    و يت زنـدگ  يـ فين ک يکـه ب

مـاران  ي ب يت زنـدگ  يـ في بـوده و ک    دارمعنـي  رابطـه    ايمقابلـه وه  يش

  .)۱۶( درحد متوسط بود يزياليد

جان مـدار  ي هي تطابقيهاروش زان استفاده ازيپژوهش حاضر م در

 ي تطـابق  يهـا سميـ مکان) ۲۰۰۰ (٣لـر يشتر بود کـه بـه اعتقـاد م        يب

 ،آورتنيـدگي  يهـا داديـ شود کـه رو   مي استفاده   يجان مدار زمان  يه

ن پـژوهش ارتبـاط     يـ ا در) ۱۵( برطرف شدن نباشـد    قابل کنترل و  

 يهـا اسـتفاده از روش     و ي اجتماع آورتنيدگين عامل   ي ب يدارمعني
                                                 

4 Miller 
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ـ      جان مدار ي ه ايمقابله چقـدر عامـل      هـر  يعبـارت هوجـود داشـت ب

 ايمقابلـه  يهـا اسـتفاده از روش    تر باشـد  شي ب ي اجتماع آورتنيدگي

 ي پـژوهش آهنگـر داود     يطرفـ  از باشـد ميشتر  يز ب ين جان مدار يه

 يدگين شدت تن ي ب يميدهد که ارتباط مستق   ميز نشان   ين )۱۳۸۳(

 جان مدار وجـود دارد    ي ه ي تطابق يهاسميمکان ش استفاده از  يافزا و

)۱۵(.  

اران الزم اسـت کـه      مـ يب مراقبـت از   امـر   در بـاال توجه به مـوارد      با

ـ  ،ياجتماع ،يکيزيف(زا  پرستاران عوامل تنش    تفکـر،  کـه بـر   ) يروان

 ي فـرد  يهـا ن تفـاوت  يهمچنـ  گـذارد و  مي ماران اثر يروان ب  روح و 

 ييشناسـا   راي تطابقيهاروش  استفاده مثبت از  يچگونگ ماران و يب

 يهـا ق کـالس يطر  ازياساس  وي اصوليهان برنامهيتدو با ند وينما

جهت   در يپزشکروان اي يشناخت روان يهامشاوره  مداوم و  يآموزش

جـاد  يا ت ازآنـان بـا  يـ حما  مناسـب و   ايمقابله يهاروش استفاده از 

 ي در آنان گـام يبه زندگ ديت اميتقو و حاالت افراد مثبت در رييتغ

مـاران  ين ب يـ ا زا برداشـته تـا     تـنش  يهـا  کاهش واکـنش   ير برا ثمو

 . باشند داشتهيتر مطلوبيت زندگيفيک
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