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Abstract
Background and purpose: Evidence show that hemodialysis patients experience high level of
death anxiety. Therefore, many therapeutic interventions are suggested to reduce death anxiety. This study
aimed at investigating the effect of illness perception intervention on death anxiety in hemodialysis patients.
Materials and methods: A randomized clinical trial was carried out in 120 hemodialysis
patients in Qazvin Bu-Ali Sina Hospital within three months (January to March 2016). Participants were
randomly assigned into either an intervention group (illness perception intervention) or a control group
(routine care). Demographic characteristics were recorded and the Templar Death Anxiety Scale and
Illness Perception Questionnaire Revised (IPQ-R) were administered in both groups. The intervention
group received illness perception intervention in three sessions for 30 minutes just before the start of each
hemodialysis. Moreover, a booklet a bout self-care was given to patients.
Results: There was no significant differences between the two groups in demographic characteristics
except in hemodialysis duration (P= 0.014). The ANCOVA test showed no significant differences in death
anxiety between the intervention group (43.73 ± 8.51) and control group (45.82 ± 8.07) (F [1, 112] = 3.12,
P= 0.080].
Conclusion: Illness perception intervention is a non-pharmaceutical and useful method for
decreasing the level of death anxiety in hemodialysis patients, although the reduction in this study was not
statistically significant.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT2016103130609N1)
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چكیده
سابقه و هدف :نتایج مطالعات انجام شده نشان میدهد بیماران همودیالیزی اضطراب مرگ باالیی را تجربه میکنند .با
توجه به اهمیت کاهش اضطراب مرگ در این بیماران ،مداخالت درمانی زیاادی ماورد توجاه گرفتاه اسات .بناابراین ایان
مطالعه با هدف بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر درک از بیماری بر اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی انجام شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه کارآزمایی بالینی شااهددار تصاادفی شاده  021بیماار همودیاالیزی بیمارساتان باوللی
سینای شهر قزوین طی  3ماه (از دی تا اسفند ماه سال  )0331شرکت کردند .نمو ها باه روش تصاادفی باه دو گاروه کنتارل
(مراقبت معمول) و مداخله (مداخلاه درک بیمااری) تخصای داده شادند .پرساش ناماه اطاللاات دموگرافیا ،،مقیاا
اضطراب مرگ تمپلر و نسخه اصالح شده پرسش نامه درک از بیماری در بیماران هر دو گروه تکمیل شد .گاروه مداخلاه،
آموزش مبتنی بر درک از بیماری را در سه جلسه  31دقیقهای دقیقاً قبل از شروع هر جلسه همودیالیز دریافت کردند .لالوه
بر این آموزش ،ی ،کتابچه در خصوص چگونگی خودمراقبتی به بیماران داده شد.
یافتهها :نتایج مطالعه حاضر نشان داد به جز طول مدت همودیالیز ( ،)p=1/100از نظر اطاللات جمعیات شاناختی باین
دو گروه اختالف معنیداری وجود نداشت .نتایج آزماون  ANCOVAنشاان داد کاه باین اضاطراب مارگ گاروه آزماون
( )03/33 ± 8/10و گروه کنترل (  )01/82 ± 8/13اختالف معنیداری آماری وجود نداشت (.)f )0/002( =3/02 ،p =1/181
استنتاج :مداخله درک از بیماری ی ،روش غیر دارویی و مفید در کاهش اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی است،
اگرچه که این کاهش از نظر آماری معنیدار نبود.
شماره ثبت کارآزمایی بالینی IRCT2100013031013N0 :
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بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر درک از بیماری بر اضطراب مرگ
بیماران همودیالیزی :یک مطالعه کارآزمایی بالینی

تاثير درک از بيماری بر اضطراب مرگ بيماران همودیاليزی

سوخت و ساز در بدن مورد تهدید قرار مایگیارد( )3در

اندیشه خود میتواند اضطراب جان فرسایی را بر دل هار

پایان سال  2101در جهان تعداد بیماران دیاالیزی حادود

انسانی پدید آورد( .)03اندیشیدن به مرگ ترسناک بوده

 2822111نفر برآورد شد .از این تعداد تقریباً  83درصد

و اغل

مردم ترجی میدهناد باه آن فکار نکنناد و هار

به روش همودیالیز تحت درمان بودند .پایشبینای مایشاود

شخصی ممکن است نسابت باه آن برداشات و واکنشای

این بیماران تا سال 2121به  0میلیون نفار برساد .در ایاران

منحصربه فرد داشته باشاد( .)00،01در ضامن از آنجااییکاه

در پایان سال  23111 ،0330نفر تحت درمان همودیاالیز

آن را باه وضاوح

مرگ هرگز تجربه نشده و های کا

بودنااد( .)0طبا آمااار ارائااه شااده در کشااورهای در حااال

لم

توسااعه  2تااا  3درصااد از هزینااه درمااان صاارف بیماااران

میشوند( .)01اضطراب مارگ یکای از مهامتارین اناواع

همودیالیز میشود در حالی که فقط  2تا  3صدم درصاد

اضطراب بوده( )00که در آن فرد تجربه ی ،ح

مابهم

از جمعیت را تشکیل میدهند( .)1با وجودی که همودیالیز

ناخوشااایند یااا وحشاات را دارد کااه از درک واقعاای یااا

ی ،روش درمانی محساوب مایشاود اماا باا پیامادهای

تصورشده فرد نشات میگیرد( .)03همچناین یا ،تار

مختلفی همراه است .از جملاه ایان پیامادها مایتاوان باه

مداوم ،غیر منطقای و مرضای از مارگ یاا ماردن( )08باه

پیامدهای جسمی همچون بیمااریهاای لروقای ،دیابات،

همراه افکار ،تر ها و هیجانات مرتبط با پایاان زنادگی

فشارخون باال ،تری گلیسیرید باال ،کااهش ساط ،HDL

میباشد( )03که مولفههای انگیزشی ،شناختی و هیجاانی

افزایش میزان اکسیداتیو ،التهاب و لدم حرکت جسامی،

را در بر میگیرد و به وسیله مراحل رشاد و رویادادهای

و

زندگی اجتمالی و فرهنگای تیییار مایکناد( .)03از نظار

شیوع کانسر در بیماران همودیالیزی اشاره کرد( .)0برای

دوین

از

مراقبین سالمت لالوه بار پیامادهای جسامی ،پیامادهای

مرگ شخصی ،نگرانیهایی دربااره درد و رناج مارگ،

و درمان بیماری نیز مهم

نزدیکی ذهنی به مارگ ،تار هاای مارتبط باا مارگ و

میباشد .اضطراب یکی از واکنشهاای روانای شاایم در

افکار نگرانکننده در رابطه با مرگ میباشد ،او همچنین

بیماریهای مزمن از جمله بیماران همودیالیزی محسوب

بر این نکته تاکید دارد که مفهوم اضاطراب و اضاطراب

میشود( .)3نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهاد کاه

مرگ دو مقولاه جداگاناه هساتند( .)21یکای از وظاای

شیوع اضطراب ،افسردگی و استر دربیماران همودیالیزی

مهم پرستاران کنترل و تعدیل پیامدهای ناشی از بیمااری

 01 ،03و  10درصد گزارش شاده اسات( .)8از

از جمله پیامدهای روانشناختی است کاه کامتار باه آن

جمله پیامدهای روان شناختی مهام در بیمااران مازمن از

پرداخته می شود .پرساتاران و تایم درماان از روشهاای

جملاه همودیاالیز کاه اخیاراً ماورد توجاه محققاین قاارار

مختل

جهت کنترل این پیامدها اساتفاده مایکنناد کاه

گرفته است مرگ و اضطراب ناشی از آن اسات( .)3مارگ

اغل روشهای دارویی میباشد .در مطالعهای که توساط

بیولوژی ،،روانشناختی ،اجتنابناپذیر()01

 Sussmanو همکاااران انجااام شااد ،نتااایج نشااان داد کااه

و تنها پدیده مسلم زندگی است( .)00مطالعات در خصاوص

درمااانشااناختی ،پااذیرش و تعهااد درمااانی باار اضااطراب

مفهوم مرگ ابتدا در حوزه اضطراب مرگ شروع شد و

مرگ بیماران تحت درمان تسکینی موثر بوده اسات(.)21

در دهه هشتاد قرن بیستم رشد چشمگیری در ایان زمیناه

 Yaakobiدر مطالعه خود به بررسی تاثیر تمایال باه کاار

از مارگ مصاون

در افراد با اضطراب مرگ پرداخت .نتایج حااکی از آن

نیست و هماه آدمیاان باه ناچاار باا ایان حقیقات روبارو

بود که تمایل به کار به لنوان ی ،لملکرد ،نولی بافر و

آنمی ،کلسیفیکاسیون لارو و هاایپرترفی بطان چا

روان شناختی ناشی از تشخی

به ترتی

ی ،واقعیت

به دسات آماد( .)02در دنیاا های کا

22
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سالمت جسمی فرد به دلیال تجمام ماواد زایاد ناشای از

خواهند شد که باید روزی با مارگ مواجاه شاوند ،ایان

پژوهشی

محمدعلی سلیمانی و همکاران

به مبدأ) ،پیامدها (تأثیر در حوزههاای زنادگی) ،جادول

مکانیسم کنترل وحشت لمل میکند(.)20

معناا درمااانی بالااث کااهش میاازان اضااطراب ماارگ در

(ایده هایی در مورد درمان و بهبود) میشاود ،هامچناین

بیماران مبتال به سارطان لاود کنناده مایشاود( Jo .)22و

ادراکات احساسی شامل واکانشهاای منفای مثال تار ،

همکاران تاثیر لواملی همچون وضعیت تاهل ،فعالیاتهاای

خشم و ناراحتی است .ادراک بیماری نقش مهمی در رفتاار

مذهبی ،وضعیت سالمت ،شادی ذهنی و انسجام خانوادگی

و سالمت بیماران دارد( .)22،20،08محققان بیاان کردناد کاه

را بر اضطراب مرگ افراد مسن کرهای بررسای کردناد.

ادراک بیماری باا ساالمت روانای در ارتبااط اسات(.)23،22

کااهش میازان

اثربخشی این روش در بیماریهای مزمن مثل دیابات(،)20

اضطراب مرگ شده باود( .)23شاناخت لوامال ما ثر بار

قل

و لارو ( ،)21جراحای قلا ( ،)20بیمااری  COPDو

واکنشها در مواجهه با رویدادهای استر زا ،مایتواناد

آسم( ،)23آرتریت روماتوئیاد و هاانتینگتون( )28بررسای

درک شاده

شده است که به اهمیت درک از بیماری ،پاایبنادی باه

داشته باشد .در چند دهه اخیر به استفاده روشهاای غیار

درمان و نتایج بالینی اشاره دارد .نتایج ی ،مطالعه دیگار

دارویی بر کنترل پیامدهای روان شناختی ناامطلوب بیمااران

نشااان داد کااه افاازایش درک بیماااران بالااث اضااطراب

تأکید شده است .از اینرو برای چگونگی رویاارویی باا

کمتر در مورد بازگشت به کار و فعالیت تمایل بایشتار

ناشی از بیماری ،چند مفهاوم مادنظر

به دانستن در مورد بیماری و مراحل بیماری آموزشهای

قرار میگیرد که یکای از ایان مفااهیم ارتقاای درک از

درمورد نوتوانی این بیماران و همچنین لالقاه باه شاروع

بیماری است( .)08درک از بیماری ی ،چهارچوب مهم

سریم بازتوانی و فعالیات دارناد( .)20در ایاران در غالا

نتایج نشان داد کاه هماه لوامال موجا

نقش لمدهای در مدیریت و کنترل اساتر

مشکالت و استر

به بررسی مشکالت روانشناختی چاون

را جهت بررسی لقاید بیماران و نحوه تأثیر اجزای آن بار

مطالعات مختل

رفتارهااای بهداشااتی ،فااراهم م اینمای اد( .)01ادراک منف ایِ

اضااطراب ،افسااردگی و اسااتر

مربوط به شرایط بیماری ،بر پای بندی افراد مبتال به روند

پرداخته شده است اما للیرغم اهمیت اضطراب مرگ و

درمان تأثیر میگذارد .بنابراین ،در بیمااران مباتال درک

لزوم مداخله جهت کاهش آن تاکنون پژوهشی در رابطاه

از بیماری ،شناختی سازمان یافتاه یاا التقاادی اسات کاه

با بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر درک از بیماری براضاطراب

بیماران در مورد بیماری خود دارناد .فاردی کاه ادراک

مرگ این گروه از بیمااران در کشاورمان صاورت نگرفتاه

مثبت از بیماری خویش داشته باشد ،مای تواناد باه طاور

است .لالوه بر این اضطراب مرگ مفهومی اسات کاه اگار

واقم بینانه نشانهها و لالئم و ابعاد دیگر بیماری را درک

بررسی شود یافتههای حاصل از آن به ایجاد اقاداماتی بارای

کند و این ادراک میتواند بر رفتارهای مرتبط بر ساالمتی

کم ،به پرستاران و تعداد زیادی از بیمارانی که در توانایی

و رفتارهای سازگاری که بیمار برای مدیریت بیماری باه

تطاب خود با این مفهوم لمی مشکل دارند ،منجر میشود.

آنها نیاز دارد و هم چنین بر پیامدهای بیماری تأثیرگذار

بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله مبتنی

باشد( .)03ادراک بیماری ،با ایجااد تجربیاات شاناختی و

بااار درک از بیمااااری بااار اضاااطراب مااارگ بیمااااران

احساسی از تهدید ،به لالئم و نشانههای بیماری (ضع ،

همودیالیزی انجام شده است.

بیماااران همودیااالیزی

بیحالی) پاسخ میدهند و پاسخهای مقابلهای را هادایت
میکنند( .)20ادراکات شناختی بیماران تحت پوشش پنج

مواد و روش ها

بعااد قاارار ماایگیاارد و شااامل باورهااایی درباااره هویاات

این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده

(ایدههایی در مورد نام و لالئم) ،للل (ایده هایی مربوط

بود .جامعه پژوهش را بیماران نارسایی مزمن کلیه که در
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 Tangو همکاران در مطالعه خود نشاان دادناد کاه

زمانی (ایدههایی در مورد مدت زمان) و درمان یا کنترل

تاثير درک از بيماری بر اضطراب مرگ بيماران همودیاليزی

ماه سال  31تحت همودیالیز بودند تشکیل دادند .در این

در ی ،کیسه قرار داده شد .پ

از انتخااب نموناههاای

مطالعه به منظور اطمینان از تاوان آمااری کاافی در اجارای

پژوهش و اخذ رضایت کتبی ،با قرلهکشی یکای از تکاه

آزمون ،حجم نمونه با استفاده از روش تحلیال تاوان و باا

کاغذها بیرون کشیده و برحس واژه قید شاده در کاغاذ،

باهکاارگیری نارمافازار GPower software version 3.1.7

فرد مراجعهکنناده در یکای از دو گاروه قارار داده شاد.

محاسبه شاد( .)20،21بارای تعیاین حجام نموناه باا اساتفاده

معیار ورود به مطالعه سن بااالی 08ساال ،ساابقه حاداقل

ازلظیمیااان و همکاااران( )23ضااری

02ماه همودیالیز ،هوشیار و آگاه به زمان و مکان باودن،

تااأثیر 1/13بااا فاار

آلفا برابر  1/11بتا برابر  1/8حجم نمونه مورد نیااز بارای

تمایاال بااه شارکت در مطالعااه ،حااداقل دو جلسااه دیااالیز

انجام مطالعه با احتساب  21درصد ریزش مورد انتظاار 01

درهفته ،توانایی تکمیل پرسشنامه و شرکت در جلسات،

نفر برای هرگروه برآورد شد .کال بیمااران مراجعاهکنناده

نداشااتن بیماااری رواناای شااناخته ،نداشااتن سااابقه فااوت

به مرکز همودیالیز مورد نظر  301نفار بودناد  .برحسا

لزیزان در چند ماه اخیار باود .معیاار خارو هام شاامل
بیحالی و ضع

بارآورد حجام نموناه  021نفاار باه روش تصاادفی ساااده

یا کاهش سط هوشیاری لادم تمایال

انتخاب شدند .به منظور تخصی

تصادفی نمونهها به دو

به شرکت در مطالعه در جلسات بعدی مداخله آموزشی،

گروه مداخله و کنتارل از روش

Random Allocation

فوت بیمار ،ادامه دیالیز در مرکز دیگر ،مهاجرت به شهر

 Ruleاستفاده شد .بدین صورت که روی  01قطعه کاغذ

دیگر بالث خرو بیمار از مطالعه بود (نمودار شماره.)0

گروه مداخله

تخصی

(تعداد) 01 :

تصادفی

گروه کنترل
(تعداد) 01 :
انجام پیش آزمون

انجام پیش آزمون

پیش آزمون

پیش آزمون

دریافت مداخله

دریافت مداخله

مبتنی بر درک از بیماری

روتین بخش

انجام پس آزمون
فوت 3 :نفر ،انتقال به مرکز دیگر 4 :نفر

پی گیری (  0هفته بعد از مداخله)

انجام پس آزمون
فوت 2 :نفر ،انتقال به مرکز دیگر =  3نفر

آنالیز

تجزیه و تحلیل (تعداد 33 :نفر)

تجزیه وتحلیل (تعداد 35 :نفر)

نمودار شماره  :1روند انتخاب بیماران در مطالعه  RCTحاضر
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بیمارستان بوللی سینای شهر قزوین از دی ماه تاا اسافند

کلمه مداخله و  01قطعه دیگر واژه کنترل نوشته شاده و

پژوهشی

محمدعلی سلیمانی و همکاران

ابزارگردآوری دادهها شامل مشخصاات دموگرافیا،

حاکی از تایید التبار و روایی همزماان و درونای هار دو

(سن ،جن  ،وضعیت تأهل ،سط تحصیالتو مدت زمان

پرسشنامه (پرسشنامه اولیه و پرسشنامه اصالح شاده)

انجام همودیالیز) بود .قسمت دوم پرسشنامه اضاطراب

بود(.)20

مرگ تمپلر بود .مقیاا

سال ( )0331توسط تمپلر ابداع شد .پاسخ به هر یا ،از

پرسشنامه (با آلفای کرونباخ  )1/80این تأییاد شاد(.)31

آیتمها به صورت لیکرت پنج گزینهای کامالً مخالفم(،)0

قبل از امضاء فرم رضایت نامه در ماورد اهاداف و روش

مخالفم( ،)2نظری ندارم( ،)3موافقم( )0و کامالً موافقم()1

مطالعه به بیماران توضای داده شاد .در ماورد داوطلباناه

بود .در س االت  3 ،0 ،1 ،3 ،2و  01کاه سا االت معکاو

بودن و مشارکت بیماران در پژوهش اطمیناان داده شاد.

میباشد به گزینه خیلی مخالفم امتیاز  1و به گزیناه

به بیماران گفته شد در صورت لدم تمایل مایتوانناد از

مقیا

خیلی موافقم امتیاز  0اختصاص یافت .حاداقل امتیاازات در

پژوهش خار شوند .همچنین به آنها اطمینان داده شاد

 01و حااداکثر  31ماایباشااد .امتیاااز کاامتاار

که مداخله آموزشی تأثیر سوئی بر درمانهای رایاج نادارد.

نشاندهنده اضطراب مرگ کمتر و امتیاز باالتر نشااندهناده

با رلایات اصال محرماناه باودن اطاللاات ،ایان مطالعاه

اضطراب مرگ بیشتر در بیماران باود .روایای و پایاایی

در کمیته اخاال و پاژوهش مرکاز قلا

شاهید رجاایی

این ابازار در جمعیات ایرانای و در گاروههاای مختلا

(( ).)Rhc.ac.ir.1395.24و در مرکز کارآزماایی باالینی

بررسی و تایید شده است( .)23،28در ایان مطالعاه پایاایی

با کد  IRCT2016103130609N1ثبت شد.

ایاان مقیااا

با آلفای کرونباخ  1/80تعیین شد .بارای سانجش درک

پ

از تکمیل فرم رضایت از بیماران هر دو گاروه،

بیماری از پرسشنامه درک بیماری استفاده شد که ی،

پرسش نامههای مربوط به اطاللات دموگرافی ،،درک

پرسااش نامااه  3سااوالی باارای ارزیااابی ادراک لاااطفی و

بیماری و اضطراب مارگ باه روش مصااحبهای تکمیال

شناختی بیماری است 1 .سوال اول تجسم شناختی بیماری

شدند .برای ارائه آموزش به مددجویان ،پژوهشاگر طای

را بررسی میکنند کاه شاامل پیامادها (ساوال  ،)0طاول

سه جلسه  31دقیقهای به صورت چهره به چهره و فاردی

مدت (سوال  ،)2کنترل فردی (سوال  ،)3کنتارل درماان

قبل از شروع در هر نوبت از دیالیز در اطااقی کاه بادین

(سوال  3و  )0و ماهیت (سوال  )1و دو سوال نیز تجسام

منظور آماده و تجهیز شده بود ،به اجرای مداخلاه درک

لاطفی بیمااری را بررسای مایکنناد کاه شاامل نگرانای

از بیماری پرداخت .در جلساه اول ،آماوزش براساا

1

(سوال ) 0و پاساخ لااطفی (ساوال  )8اسات .نمارهدهای

بعد درک بیماری و همچنین تاثیری که درک بیماری بر

سواالت از  1تا  01بود .در تفسیر نتایج هار چقادر نماره

پیامدهای روان شناختی میتواند داشته باشد ،پایاهریازی

به  01نزدی ،تر باشد نشانگر درک باالی فرد از بیماری

شد .این ابعاد لبارت بودند از  .0ماهیت بیماری (برچس

و

است .نمرهدهی سواالت  3و  0و  3به صاورت معکاو

لالئم مربوط به بیماری مانند خستگی ضع  ،دفورمیتی

بود .التبار و پایایی این پرسشنامه توسط  Broadbentو

اندام) .2 ،للت آغاز بیماری .3 ،مدت زمان یا درک فرد

همکااران بااا تحقیقای تحاات لنااوان مادل اصااالح شااده

در مورد طول بیماری.0 ،پیامد و یافتههاای ماورد انتظاار

سواالت درک از بیماری و با انجاام روش آزماون -بااز

فرد از بیماری و  .1ماوثر باودن کنتارل ،درماان و بهباود

آزمون گویهها مورد بررسی قرار دادند .آنها التبار هام

بیماری .برای مداخلاه درک از بیمااری از تکنیا،هاای

زمان فرم اصالح شده  BIPQدر  032بیمار کلیاوی را باا

خودکنترلی ،تشوی کالمی ،و طراحی هدف (مثل میزان

فرم تجدید نظار شاده  BIPQ-Rدر  313بیماار مباتال باه

افزایش وزن بین جلسات همودیالیز) ،بازخورد و ارزیابی

آسم و  003بیمار دیابتی ،مورد بررسی قرار دادند .نتاایج

رفتارها ،استفاده از تجربیات افراد موف در زمینه بیماری
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اضاطراب مارگ اولاین باار در

در مطالعه سیدرسولی و همکااران روایای و پایاایی

تاثير درک از بيماری بر اضطراب مرگ بيماران همودیاليزی

ماه در بخش همودیالیز در تمامی شیفتهاا حضاور دارد

کولموگروف -اسمیرنوف آزمون خواهد شد .به منظاور

و بیمار در صورت داشتن هر گونه سوال میتواناد آن را

مقایسه میانگین اضطراب مرگ در دوگروه آزمون و کنترل

با پژوهشگر مطرح نماید.

در قبل از مداخله از آزمون آماری تای مساتقل و بعاد از

از مرور آموزشهای جلساه قبال

مداخله از ( ANCOVAبا هدف حذف متییر طول مدت

در جلسه دوم پ

از بیمار خواسته شد تا از احساسات وابهامات بیماری خود

زمان انجام همودیالیز به لنوان متییر مخادوشگار) اساتفاده

صحبت کند .در این جلسه مداخالت منحصار باه فارد و

شد .سط معنیداری آزمونها  p=1/11در نظر گرفته شد.

براسا

نیاز بیمار تنظیم گردید .آموزشها باه منظاور تیییار

درک نادرست و منفیکه ممکن بود نسبت به بیماری داشته

یافته ها

باشد طراحی شد .به بیماران توضی داده شد در صورتی

توزیم متییرهای جمعیت شناختی مطالعه حاضار در

که سوالی از جلسه قبل باقی مانده است که بیپاسخ ماناده

جدول شماره  0آورده شده است .بار اساا

نتاایج ایان

میتوانند از پژوهشگر سوال نمایند .در انتهاای جلساه دوم

جدول به جز مادت زماان انجاام دیاالیز( )p=1/100باین

بیماری ،ماواردی

متییرهای جمعیت شناختی دو گروه مداخله و کنتارل از

کتابچه آموزشی شامل شناسایی و تعری

که بیماران در رژیم غذایی باید رلایت کنند ،چگاونگی

نظر آماری اختالف معنیداری مشاهده نشد.

و میزان فعالیتهای ورزشای ،توضای مختصار در ماورد
یافتههای آزمایشگاهی و توصیههای روان شناسای بارای

جدول شماره  : 1توزیام فراوانای مشخصاات فاردی بیمااران تحات

کاهش پیامدهای روانی از جمله اضطراب مارگ داده شاد.

همودیالیزدر دو گروه کنترل و مداخله

در انتهای جلسه دوم به بیمار خاطر نشاان شاد کاه فقاط
ی ،جلسه از آموزش وی باقی مانده است .در جلساه ساوم
(ارزشیابی و اختتام) ابتدا آموزشهای جلسات قبل مرور
شد و سپ

از بیمار در مورد تاثیر آموزشها و تجربیات

جدید سوال شد و مشکالت و موانم برای هر بیماار بررسای

مشخصات فردی
جن

وضعیت تاهل

تحصیالت

گروه مداخله

گروه کنترل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مرد

)18/3( 31

)01( 30

p = 1/813

زن

)00/3( 21

)01( 20

=1/130 X 2

مجرد

)01( 0

)1( 3

متاهل

)38/3( 03

)83/3( 11

p =1/138

بیوه

)01( 0

)00/3( 3

جدا شده

)0/3( 0

-

بیسواد

)31( 08

ابتدایی

)00/3( 01

)01( 20

دانشگاه

)3/3( 2

سن

-

13/08 ± 00/13

00/12 ± 00/00

به بیماریهای تحت درمان با همودیالیز تحت نظر اساتید

مدت زمان انجام دیالیز

-

3/1 ± 3/10

2/33 ± 0/0

گروه پرستاری ،روانپرستاری ،روانپزشکی و نفرولوژیسات

درک از بیماری

13/33 ± 0/11

10/03 ± 1/38

درک از بیماری و از متون روان پرستاری و کت

X =2/031

)31( 08

انحراف معیار ±میانگین

مرتبط

2

p=1/010

)01( 0

شد .محتوی جلسات محتوی آموزشی بار اساا

2

mann =0001

انحراف معیار ±میانگین

 1بعاد

سط معنی داری

whitney u
p =1/081
t = 1/3
p =1/100
t = - 0/003
p =1/110
t =-1/101

استخرا شد .به منظور رلایات اصاول اخالقای ،بعاد از
اتماام مطالعاه ایاان کتابچاه آموزشاای در اختیاار بیماااران

جدول شماره  :2میانگین وانحراف معیار متییرهای مطالعه قبل و بعاد

گروه کنترل نیز قرار گرفات .تجزیاه و تحلیال دادههاا باا

از آزمون در دو گروه کنترل و مداخله

نرمافزار  spssv20انجام شد .برای بررسی توزیام متییرهاای
زمینهای در بخش مشخصات دموگرافیا ،از آزماونهاای
توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار (بارای متییرهاای
کماای پیوسااته ماننااد ساان) و از تعااداد و درصااد (باارای
متییرهای کیفی /اسمی مانند جن ) اساتفاده خواهاد شاد.
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گروه مداخله

قبل آزمون

بعد آزمون

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

03/21 ± 1/30

03/33 ± 8/10

سط معناداری

اضطراب مرگ
گروه کنترل
 Pبین گروهها

00/31 ± 3/33

01/82 ± 8/13

1/010a, 1/31

1/181b , 3/02

t = 3/10
p =1/110
t = 1/33
p = 1/002
-

 =aآزمون تی مستقل = bآزمون; ANCOVAمدت زمان انجام دیالیز کوواریانت
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استفاده شد .به بیمار گفته شد که پژوهشگر به مادت دو

نرمال بودن متییرهای اصلی مطالعاه باا اساتفاده از تسات

پژوهشی

محمدعلی سلیمانی و همکاران

در جدول شماره  2نتایج حاصل از مقایسه میاانگین

گزارش کردند مداخله مبتنی بر درک از بیماری منجر به

اضطراب مرگ دو گروه آزمون و کنتارل قبال و بعاد از

افزایش امیاد بیمااران تحات درماان باا همودیاالیز شاده

مداخله آورده شده است .نتایج آزمون آماری تی مستقل

بود(.)32

آزمون تفاوت معنیداری آماری با هم نداشاته اسات .باا

نتایج حاکی از بهبود پیامادهای روان شاناختی و افساردگی

توجه به  Covariateبودن متییر طول مادت زماان انجاام

بیماران متعاق

دریافت مداخله درک از بیماری بود(.)33

همودیااالیز ،آزمااون  ANCOVAنیااز اخااتالف معناای داری

مطالعااه  Knowlesو همکاااران نشااان داد کااه بااا

آماری را در میزان اضطراب مرگ بیمااران گاروه کنتارل و

افزایش درک از بیماری اضاطراب و افساردگی بیمااران

آزمون شناسایی نکرد .اگرچاه کاه میازان اضاطراب مارگ

کاهش یافته بود(.)30

بیماااران گااروه آزمااون از نظاار بااالینی کاااهش یافتااه
بود(نمودار شماره .)0

 Keoghو همکاااران نشااان دادنااد ادراک بیماااری
بالااث بهبااود رفتارهااای خودماادیریتی ،افاازایش میااان
مشااابهت بااین ادراک بیماااران و الضااای خانوادشااان از
بیماری و گسترش برنامه فعالیت شخصای بیمااران بارای
بهبود مدیریت بهتر دیابت شاده باود( .)31باا ایان وجاود
 Kimو همکاران گزارش کردند که ادراک بیمااری باه
طور مستقل نمی تواند همه پیامدهای بالینی را در بیماران
پیش بینی کناد .باه طاوری کاه بایاد راهبردهاایی بارای
ارتقاء تبعیت از درمان اتخاذ شود تا از ایان طریا بتاوان

نمودار شماره  :1مقایسه میانگین اضطراب مرگ گروه آزمون و کنترل

پیامدهای بالینی بیمااری را بهباود بخشاید( .)30مارگ باا

قبل و بعد از مداخله

زندگی و بناابراین باا سااختارهای شاناختی درونای فارد
ناسازگار است .ساختارهای شناختی ماندگار در افراد در

بحث

نتیجه تجارب زندگی ایجاد میشوند؛ اکثر این ساختارها

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر

بار اسااا

مفهاوم زنااده باودن متمرکااز هساتند و در اثاار

درک از بیماری بر اضطراب مرگ بیماران همودیاالیزی

مفهوم مرگ مورد تهدید قرار میگیرند .در صورتی که

انجام شد .نتیجه این مطالعاه نشاان داد کاه اگار مداخلاه

مرگ باا سااختارهای شاناختی درونای فارد ادغاام و یاا

مبتناای باار درک از بیماااری منجاار بااه کاااهش اضااطراب

جزیی از آن شود ،کم تر به لنوان تهدید در نظار گرفتاه

مرگ بیماران گروه آزمون شده بود اماا ایان کااهش از

ماایشااود( .)33ساااختارهای شااناختی کااه تحاات تااأثیر

نظر آماری معنی دار نبود .نتایج مطالعات انجاام شاده در

ساختار ،تحمل ابهام و کنترل

تفاوتهای فردی بر اسا

لدم اطمینان قرار میگیرند بر درک خطر مرگ و

بیماران که مداخله درک از بیماری را دریافت کردهاناد

ح

حاکی از تااثیر مثبات ایان مداخلاه بار پیامادهای باالینی

میزان اضطراب مرگ تأثیر میگذارند(.)38

بیماران است .به طور مثال نتاایج یا ،مطالعاه در ایاران

اجاازاء شااناختی مهاام در اضااطراب ماارگ شااامل

نشان داد که ادراک بیماری در بیماران مبتال باه بیمااری

نگرشها ،توانایی مفهومسازی برای پیشبینی و پیشگاویی

قلبی تاثیر معنیداری بر پیامدهای بیماری و کیفیت زنادگی

آینده و آگاهی از اهمیت مرگ است .شناختها شاامل

از درماان دارد( .)30طبیباان و همکااران نیاز

باورهایی درباره مرگ ،تصورات و التقاادات مارتبط باا

بیماران پ
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نشان داد میزان اضطراب مرگ دو گروه قبال از اجارای

در مطالعه انجام شاده توساط  juergenو همکااران

تاثير درک از بيماری بر اضطراب مرگ بيماران همودیاليزی

مدت طوالنی زنده نمیماند ،هستند .در تحقیقاات اخیار

منفاای بااا آن دارد .آنهااا هاامچنااین لنااوان ماایکننااد در

به اضطراب مرگ باه لناوان سااختارهای شاناختی چناد

بیمارانی که به تاازگی بارای آناان تشاخی

صارع داده

بعدی نگریسته میشود( )01،33که از نگرشهای موجاود

شده بود ،اضطراب مرگ نیز بایشتار باود زیارا بیمااران

میگاردد

باا بیمااری خاود را نداشاتند(.)00

در زمینه مرگ ناشی میشود و این امر موج

زمان کافی برای تطاب

که اضطراب مرگ به صورت بخشی از ساختار شاناختی

شاادت تاار

باقی بماناد( .)00ابعااد شاناختی اضاطراب مارگ ممکان

بیمارستان در افرادی که در مراحل انتهایی بیماری به سر

است شامل موارد ذیل میباشد :باورها یا لقاید در مورد

میبرند ،کاهش یافته بود( .)03مسائل زمینهای موجود در

فرآیند مردن ،فکر کردن در مورد وضعیتی که فرد مرده

مورد شدت بیماری(مانناد نگرانایهاای دربااره مشااهده

یا از بین رفته است ،دیدگاههای افراد مهام ،فکار کاردن

کردن مرگ و جدا شادن از افاراد ماورد لالقاه) نیاز باا

در مورد ناشناختهها و مرگ و لقایدی در مورد وضعیت

افزایش اضطراب مرگ در ارتباط است(.)01

بدن بعد از مرگ و فکر کردن در مورد رخ دادن مارگ
زود هنگام(.)03،02

از ماارگ بااه تاادریج بعااد از بسااتری در

در بیمارانی که در مراحال پایاانی زنادگی هساتند،
اضطراب مرگ نسابتاً کام اسات کاه ایان مساأله بیاانگر

خوگیری طوالنی مدت در یا ،محایط پراساتر

پاذیرش واقامبیناناه و روبارو شادن باا مفهاوم غیار قاباال

ممکن سط اضطراب مرگ در مردم را به میازان بسایار

اجتناب بودن مرگ است( .)08در مطالعه دیگاری کاه باا

زیااادی کاااهش دهااد .بااا وجااود فاکتورهااای محیطاای،

هاادف مقایسااه اضااطراب ماارگ و کیفیاات زناادگی در

موقعیتهای غیر قابل پیشبینی و پر از استر هاای خااص،

بیماااران ساارطانی یااا  AIDSو مااراقبین خااانوادگی آنااان

ممکن است بر تجربه اضطراب مرگ تأثیر داشاته باشاد؛

انجام شده بود ،محققین نشان دادند اضاطراب مارگ در

البته ممکن است همیشه این گونه نباشد .در تعداد زیادی

بیماران مبتال به  AIDSبیش تر از بیماران مبتال به سرطان

از مطالعات انجام شده اخاتالف انادکی در میازان کلای

پیشرفته بوده است اما بین مراقبین این دو گروه اخاتالف

اضطراب مرگ دانشجویانی که تجرباههاای تروماتیا،

معنیداری مشاهد نشد .لالوه بر این هر دو گروه بیماران

زیادی را گزارش کرده بودند(تصادف شدید باا وساایل

اضطراب مرگ بیشتری نسابت باه ماراقبین خاانوادگی

نقلیه موتوری) و آن هایی که این تجرباههاا را نداشاتند،

خود داشتند( .)03تشخی

بیماریهای مخاطرهآمیز مانند

مشاهد شد( .)00این یافتهها پیشانهاد مایکنناد تظااهرات

سرطان و ایدز و غیره که تا کنون درمان قطعی بارای آن

آگاهانه اضطراب مرگ ممکن است در مقابله با استرسورها

مطرح نشده است ،میتواند سط اضطراب مارگ افاراد

نوع ،زمینه و طول مدت آسی هاای

را دو چندان کند .انتظار مرگ و لدم وجود درمان برای

در میان افراد براسا

محیطی و استرستورهای مرتبط با مرگ متفاوت باشد.
محققین بررسی کردهاند کاه چگوناه بیمااریهاای

این گروه از بیماران موج افزایش اضطراب مرگ خواهد
شد .البته در غالا

ماوارد باا گذشات زماان ،اضاطراب

تهدید کننده حیات با اضطراب مرگ باالتر همراه است.

مرگ افراد کاهش مییابد و این میتواند ناشی از حتمی

در میااان مااردان جااوانی کااه از کانساار بیضااه یااا بیماااری

بودن مرگ برای همه چه بیمار و چه سالم باشد.

هااوچکین معالجااه شااده بودنااد ،مرداناای کااه بااه تااازگی

از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به صحبت

داده شاده باود ،اضاطراب مارگ

کردن در مورد مفهاوم مارگ و مناابم اضاطراب مارگ

باالتری داشتند( .)01به طور مشاابه Otoom ،و همکااران

اشاره کارد .در برخای ماوارد صاحبت کاردن در ماورد

نشااان دادنااد کااه طااول ماادت بیماااری یاا ،لاماال

نگرانی و تشویش بیماران گردید .حتی در

بیماری شان تشاخی
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محمدعلی سلیمانی و همکاران

اثر بخش بودن ایان مداخلاه آموزشای در ایان گاروه از

برخاای از بیماااران یااادآوری ماارگ بالااث تیییاار حالاات

. کننده باشد،بیماران کم

 سکوت طوالنی) و منجار،روحی بیمار شد (گریه کردن

سپاسگزاری

 از آن جاائی کاه آماوزشهاا.آموزش گردیاد

به توق

دقیقاً قبالً از هر جلسه همودیالیز بیمار انجاام مایشاد در

ایاان مقالااه بخشاای از پایااان نامااه کارشناساای ارشااد

برخی از موارد بیماران به دلیل شارایط نامساالد جسامی

.شاهید رجاایی تهاران مایباشاد

مراقبت ویژه مرکز قل

تمایاال و یااا آمااادگی کااافی باارای دریافاات آمااوزش را

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی مرکز قل

نداشتند که با هماهنگی بیمار آماوزش باه جلساات بعاد

 پرسنل محتارم بخاش همودیاالیز، اساتید محترم،رجایی

 با توجه به این که کااهش اضاطراب مارگ.موکول شد

 بیمااران بخاش دیاالیز و،بیمارستان بوللی سینای قزوین

بیماران گروه مداخله از نظر بالینی قابل توجه باود اماا از

کلیه لزیزانی که ماا را در ایان پاژوهش یااری رسااندند

نظر آماری معنیدار نبود به نظر میرسد انجام طوالنیتار

.تقدیر و تشکر میگردد

مداخله و هم چنین انادازه گیاریهاای مکارر اضاطراب

شاهید

بتواند در مورد

مرگ بیماران در بازههای زمانی مشخ
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