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Abstract 

 

Background and purpose: Patients with hardiness personality could better control the 

psychological distress induced by multiple diseases. The present study aimed to clarify the concept of 

health related hardiness in older individuals with multiple diseases. 

Materials and methods: A hybrid method was used to analyze the concept of health related 

hardiness. This model consists of theoretical review, field work, and final analysis. After first phase, nine 

older people with multiple diseases were selected via purposive sampling from Ramsar Imam Sajjad 

Hospital and Tonekabon Shahid Rajaee Hospital and interviewed in autumn-winter 2019-2020. In third 

phase, information from the theoretical phase was combined with the fieldwork phase, and the concept of 

health related hardiness was clarified. 

Results: Health-related hardiness in older individuals with multiple diseases means that they 

could achieve the expected health-related outcomes (successful control of the disease, reduced disease 

burden, and adaptation to disease) by purposeful management of health-related stressors, simultaneous 

management of several diseases, and personality traits such as stubbornness, patience, tolerance, and 

having cognitive abilities. Meanwhile, family and social supports, as facilitators, are of great benefit in 

reducing physical and psychological pressures induced by diseases burden. 

Conclusion: The health-related hardiness model could be applied in further studies and used to 

implement promotion protocols in older people with multiple diseases and development of health-related 

hardiness scales. 
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 پژوهشی

 تحلیل مفهوم سرسختی مرتبط با سالمت در 
  ب  بیمار  اا  ممم  متددد  ک  مد  ایبرکدسالمندان مبتال

 
 فاطمه غفاری      

      زهرا فتوکیان

 زهرا جنت علیپور 

 چكیده
های روانشناختی ناشی از مشکالت همراه با چند  بیمداری را بیماران دارای روحیه سرسختی، دیسترس هدف:و  سابقه

 هدایم سرسختی مدربط  بدا سدالمت در سدالمن ان مطدتال بده بیمداریسازی مفهو. مطالعه حاضربا ه ف شفافکنن بهتر م یریت می
 مزمن متع د انجام ش .

کدار در ررهده و  برای بحلیل مفهوم، از روش هیطری  استفاده ش . این م ل شامل سه مرحلده نردری، ها:مواد و روش
از گیدری ه ممند  د بدا روش نموندههدای مدزمن متعد سالمن  مطتال به بیمداری 9 مرور بر متون، باش . پس ازبحلیل نهایی می

 8991 و مصاحطه ش ن . مطالعه در مواهل پاییز با زمستانبنکابن انتخاب  یرجائ  یرامسر و شه )ع( امام سجاد هایمارستانیب
برکیب و مفهدوم سرسدختی مدربط  بدا حاهل از مرحله نرری و ررهه، درمرحله سوم،  اطالرات ( انجام ش . 0202-0289)

  .سالمت شفاف ش

های شخصیتی مانند  روحیده سالمن  با ویژگی سرسختی مربط  با سالمت در سالمن  مطتال به بیماری های متع د یعنی: ها:یافته
های شناختی، به مقابله ه ممند  بدا استرسدورهای مدربط  بدا سدالمت پرداختده و بدا سرسختی، هطر و بحمل و داشتن بوانایی

 های مورد انترار )کنترل مومقیت آمیز بیماری، کاهش بار بیماری و سازگاری( دست یابد . چن  بیماری، به براین م یریت همزمان
که حمایت خانواده و جامعه، جهت دستیابی به ه ف کمک کنن ه هستن ، مشارهای جسدمی و رواندی مدانز از رسدی ن بده در حالی

 شود.ها میاه اف جهت همزیستی با بیماری

هدای اربقدای بوان  پس از بست در مطالعات آبی، جهت اجرای پروبکدلسالمت می م ل سرسختی مربط  با استنتاج:
 های متع د در بالین و ساخت ابزارها مورد استفاده قرار گیرد.سرسختی مربط  به سالمت در سالمن ان مطتال به بیماری

 

  های متع د، الگوی هیطریسرسختی مربط  با سالمت، سالمن ی، بیماری واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
ب لیل پیشرمت در الگوهای به اشتی و امزایش امی  

به زن گی، جمعیت سالمن ان در جهان و ایدران امدزایش 

یامته است که بسیاری از آندان حد اقل بده یدک بیمداری 

طدور همزمن مطتال هستن . بسیاری از سالمن ان مجطورن  بد

 (.8)همزمان بیش از یک بیماری مزمن را مد یریت کنند 

های جمعیدت شدناختی و امدزایش طر بغییر شاخصخاه ب

 سال، ابتالی همزمان به چند  56جمعیت سالمن ان باالی 

 (، رو بهComorbiditiesیا  های همطودبیماری )بیماری
 

 E-mail: zfotoukian@yahoo.com         ماطمه زهرا)س(  دانشک ه پرستاری، ( رامسربیمارستان امام سجاد )ع ،خیابان شهی  مطهری :رامسر -زهرا فتوکیانمولف مسئول: 

 مرکز بحقیقات مراقطت های پرستاری، پژوهشک ه سالمت، دانشگاه رلوم پزشکی بابل، بابل، ایران 

 : 82/9/8999باریخ بصویب :                 1/82/8991باریخ ارجاع جهت اهالحات :            4/82/8991 باریخ دریامت 
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 فاطمه غفاری و همکاران     
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 پژوهشی

ای نشدان داد کده بدیش از دو مطالعدهامزایش است. نتایج 

 درهد  06سوم سالمن ان، دو یا بیش از دو بیماری و ح ود 

زمان از چهدار یدا بدیش از چهدار بیمداری طور همهآنان ب

هدای متعد د، یدک مشدکل بیماری (.0)برن مزمن رنج می

های سالمت در سراسر جهان است و پاسخ امراد بده نرام

 تاران در هنگام ارائه مراقطدتها، یک چالش مهم پرسبیماری

 به بیماران است. از جمله وظایف پرستاران، اربقای سدالمت

 باش .م دجویان بخصوص بیماران مطتال به بیماری مزمن می

هایی که بده بعد یل پرستاران از موقعیتبنابراین شناخت 

کرده و سازگاری آندان را در استرس م دجویان کمک 

بوان  بده مد اخالت کن ، میمطارزه با بیماری بقویت می

مناسب جهت مقابله با بیماری و اربقای کیفیدت زند گی 

 (.9،4)های مدزمن کمدک نماید سالمن ان مطتال به بیماری

های ، دیسدترسHardinessبیماران دارای ویژگی سرسختی)

روانشناختی ناشی از مشکالت ناشدی از چند  بیمداری را 

شدده در ملسددفه پ یدد ه سرسددختی ری .کنندد کنتددرل میبهتددر 

 ،pollockاگزیستانسیالیسم )اهالت وجود( دارد. بده نقدل از 

و  Kobasaمفهددومی اسددت کدده ابتدد ا بوسدد  سرسددختی، 

ای مشداه ه مطرح شد . وی در مطالعده (8999همکاران )

کرد که برخی از مردان دارای استرس زیاد، سدالم بداقی 

مانن  اما برخی دیگر ب لیل بجربه اسدترس بداال دچدار می

شون . وی نتیجه گرمت که امراد سالم، دارای یماری میب

هدا در برابدر خصوهیابی هستن  کده باردم مقاومدت آن

 (.6)شود. این ویژگی، سرسختی نامگذاری ش استرس می

Pollock  بعدد  ازKobasa  ایددن مفهددوم را در رلددوم

 Pollockبه اشتی و بیمداری هدای مدزمن بکدار گرمدت. 

، ویژگی است با سالمت مربط معتق  است که سرسختی 

کن  با از طریق که امراد مطتال به بیماری مزمن را قادر می

کنترل، بعه  و مطارزه طلطی با مشکالت ناشی از سالمتی 

یا مشکالت اساسی زن گی سدازگاری جسدمی و رواندی 

 ،Wibe & Williamsبرحسب الگوی مفهدومی (.6)پی ا کنن 

ب ایدن الگدو، سرسختی با بیماری در اربطاط است. برحس

سرسددختی از برانگیختگدددی میزیولوسیدددک آسدددیب زا و 

 چه ویژگدی سرسدختی،. اگر (5،9)کن میبیماری جلوگیری 

بوان با راهکارهایی بده ایجداد روحیده ذابی است، اما می

لذا ویژگی سرسدختی  (.1)سرسختی در امراد کمک کرد

هدای مد ت (.9)بوان  بصورت ذابی و اکتسدابی باشد می

( و Resilience) آوریسختی را مترادف بابزیادی، سر

دانسدتن ، در آور ش ی  میهای استرسسازش با موقعیت

باشد  آوری میکه مفهوم سرسختی متفاوت از بابحالی

آوری بعریف شود. در ایدن رنوان مترادف بابهو نطای  ب

آوری، اسددت کدده بدداب( معتقدد  Gayton8999(رابطدده، 

باشد . در آور مدییز اسدترسهای مثطت امراد به وقاپاسخ

 کدده سرسددختی، ابددزاری بددرای مواجهدده امددراد بدداحددالی

 گرچه مفهدوم سرسدختی، (.9)های روانشناختی استاسترس

قطال بوس  روانشناسان بعریف ش ه است. امدا بحقیقدات 

 ان کی در پرستاری در مورد آن انجام ش ه است و بعریدف

های متع د ریواضحی از این مفهوم در امراد مطتال به بیما

هددا و اسددت ابعدداد، ویژگددی در دسددترس نیسددت. لددذا الزم

وح در سددالمن ان مطددتال بدده ه برایندد های ایددن مفهددوم بدد

بددری نسددطت بدده هددای متعدد د کدده اسددترس بددیشبیمدداری

 (،0)کنند سالمن ان دارای یک بیماری مدزمن بجربده مدی

اند  کده هایی طراحی ش هبررسی شود. اگرچه پرسشنامه

مربط  با سالمت را در بیمداران مطدتال بده  میزان سرسختی

هدا بنهدا سنجن  اما در این پرسشنامههای مزمن میبیماری

 هدایبه بع  روانشناختی مفهوم بوجه ش ه است و به ویژگی

بعهدد  و مطددارزه طلطددی کدده از ابعدداد سرسددختی اسددت و 

بوان  بر حسب نوع بیماری مزمن متفاوت باش ، بوجه می

برای ساخت ابدزار سرسدختی مدربط   .(82،88)نش ه است

های متعد د، الزم با سالمت در سالمن ان مطتال به بیماری

بدا های این مفهدوم شدناخته شدود. است با ابعاد و ویژگی

ردد م وضددوح و دری هددحیم مفهددوم کدده ایددن هبوجدده بدد

باردم اردرات منفدی بدر ارائده مربط  با سالمت  سرسختی

( Outcomes) مراقطددت شدد ه و دسترسددی بدده برآیندد های

)خودکارآمد ی، اسدتقالل و کیفیدت زند گی  سرسختی

، لذا در این مطالعده را دچار مشکل خواه  کرد مطلوب(

سدازی سعی ش ه است که از بحلیل مفهوم بدرای واضدم

بحلیدل  مفهوم سرسختی مربط  با سالمت اسدتفاده شدود.
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مفهوم یک روش ارزشمن  برای واضم کردن مفداهیمی 

معنای مطهمدی در کدار پرسدتاری است که کاربرد زیاد و 

الگوی هیطری  برای بحلیل مفهوم استفاده ش .  .(82)دارن 

های کیفی پ ی ه در این الگو که بوسعه مفهوم با بررسی

هددای بحلیددل شددود، روشدر محددل وقددوع آن انجددام مددی

شود بدا مفداهیمی را استقرایی و قیاسی در هم آمیخته می

پاالیش شدون ، لدذا در  که کاربرد زیادی دربالین دارن ،

 طور اختصاهی در پرستاری و مراقطترلوم کاربردی و به

گیرد. ایدن الگدو بدر مفداهیم بالینی مورد استفاده قرار می

منفردی بمرکدز دارد کده قطدل از شدروع کدار در ررهده 

هدا بحلیلدی انجدام نشد ه امدا در مدورد آن شناسایی ش ه،

فهددوم لددذا مطالعدده حاضددر بددا هدد ف بحلیددل م (.80)اسددت

مطددتال بدده در سددالمن ان  مددربط  بددا سددالمتسرسددختی 

 انجام ش .های متع د با الگوی هیطری  بیماری
 

 روش هامواد و 
طرح مطالعه کیفی با رویکدرد بحلیدل مفهدوم اسدت 

بدا بوجده  .انجام ش  8991زمستان  که در مواهل پاییز با

مدربط  بدا سدالمت، از مفداهیم به اینکه مفهوم سرسختی 

لذا ایدن مفهدوم بدا مد ل  (،5)مراقطت بالینی استمربط  با 

هیطری  مورد بحلیل قدرار گرمدت کده شدامل سده مرحلده 

 .(9)است: مرحله نرری، کار در ررهه و بحلیل نهایی

در مرحله اول )مرحله نرری(، مرور جامز ادبیات و 

 متون مربوط به مفهوم سرسختی مربط  بدا سدالمت جسدتجو

ی ماهیت دانش موجدود مرحله نرری برای بررس در ش .

شدود، در زمینه پ ی ه مورد نرر، مرور مطالعات انجام می

در  گدردد.سپس یک بعریف رملیابی از مفهوم ارائه مدی

 (Attributes) هدایبخش انتهائی مرحله نردری، ویژگدی

شدود. ویژگدی ابعدادی از مفهوم مورد نرر مشدخص مدی

ها مفهوم است که هنگام بعریف و یا بوهیف مفهوم، بار

بن ی ش ه بدا ها گروهشون .این ویژگیو بارها بکرار می

 .(89)بصویر واضحی از مفهوم ارائه گردد

هدای مارسدی برای یامتن مقاالت مربط ، با کلی واسه

سرسختی مربط  با سالمت، ، سالمن ی، بیماری مدزمن، "

های متع د، بیماری های همدراه، مد ل سرسدختی بیماری

و بیماری مزمن، سرسختی و  مربط  با سالمت، سرسختی

 older people "و کلی واسه های انگلیسدی   "سالمن ی

and  health-related hardiness"  ،"hardiness and 

chronic disease" ،"health-related hardiness"، 

"hardiness and comorbidities" ،"health-related 

hardiness model "هدای ، جستجوی مقاالت از پایگداه

 ،Irandoc، ScinceDirect، Elsevier ،Proquest اطالرددابی

Pubmed وCINAHL  ،96انجام ش . در جستجوی اولیه 

مقاله یامت شد  کده پدس از بررسدی معیارهدای ورود بده 

 86مقاله مورد بررسدی قدرار گرمدت. اگرچده  86مطالعه، 

های مختلف قرار گرمت. مطالعه مورد استفاده در قسمت

مقالده مدربط  بدا بحلیدل  9به هد ف مطالعده،  اما با بوجه

هدا و پیامد های مفهوم سرسدختی از نردر ابعداد، ویژگدی

هدا مدورد اسدتفاده مفهوم در مرحله مرور بر متون و یامتده

بدده  8قددرار گرمددت کدده اطالرددات آن در جدد ول شددماره 

انتخاب نمایش گذاشته ش ه است. معیارهای ورود شامل 

لیدل مفهددوم، مقدداالت مقداالت بددا رویکدرد مددروری و بح

کیفی مربط  بدا مفهدوم منتشدر شد ه بده زبدان مارسدی یدا 

انگلیسی و در دسترس بودن کل مقاله ب ون محد ودیت 

مقاالت بدا  زمانی و مقاالت مربوط به حوزه سالمت بود.

رویکددرد کمددی مانندد  بحقیقددات م اخلدده ای، بوهددیفی 

همطستگی و گزارش کنفرانس ها جهت مرحله مدرور بدر 

پس از یامتن مقاالت مربط  با مفهوم، تخاب نش . متون ان

 ها و ابعاد مفهوم از مقاالت استخراج ش .ویژگی

در مرحلدده دوم )کددار در ررهدده(، جهددت شناسددایی 

ابعاد و ویژگی های مفهوم سرسختی مدربط  بدا سدالمت 

هدای متعد د، مطالعده در سالمن ان ایراندی دارای بیمداری

 ین هورت که پس از کیفی )بحلیل محتوا( انجام ش . ب

کنند گان، بشدکیل ططقدات و مصاحطه رمیق با مشدارکت

های مفهوم استخراج ش . ایدن زیرططقات، ابعاد و ویژگی

کار بارم شفاف ش ن ابعاد مختلدف مفهدوم شد ه و بده 

در ایدن مطالعده از کند . بحلیل مفهوم کمک زیادی مدی

 روش بجزیه و بحلیل محتوی کیفی با استفاده از رویکرد
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 با سالمت در مطالعات انجام ش ه و پیام های مفهوم سرسختی مربط  ( Antecedents) ابعاد، پیش مق م ها :1جدول شماره 
 

 نویسن گان رنوان مطالعه ابعاد مفهوم پیش مق م ها پیام ها

 خودگزارشی بهتر سالمت

جستجوگر بغییر ش ن، بعالی نفس، دستیابی به ه ف، کاهش بار 

 مراقطت

ترل، مومقیت غالب، م یریت، بیگانگی از خود، گسترش کن

خانواده، کار، موسسات اجتماری و اربطاطات بین مردی، رطات 

نقش، جهت یابی امن، ساختار شناختی، نیاز به بحمل، ماجراجویی 

 )خود را به مخاطره ان اختن(، برجیم به بجارب جالب
 

 ,Jennings مفهوم سرسختی بحلیل انتقادی  کنترل، بعه ، مطارزه طلطی و دری استرس 

Staggers 
(8994()4) 

امزایش دانش و مهم، کسب دانش ج ی  و بوسعه خالقانه، بوانایی 

بنریم اه اف، برخورداری از سرسختی متفاوت، ارتماد به نفس باال، 

واقعی سازی براین های مورد انترار، کنترل مردی، امزایش بحمل 

عالی نفس، دستیابی به ه ف، نسطت به بغییر، جستجوگر بغییر ش ن، ب

 دانش کنترل مردی 

بوانایی شناختی برای پرسی ن، دری بجربه، بجربه ارزشمن ، ، 

بجربه قطلی بغییر مورر، بوانایی شناختی پذیرش بغییر، مهارت های 

اجتماری دستیابی به حمایت و کمک، خودمثطت انگاری همراه با 

ا ..، ق رت دری مومقیت، ق رت جسمی، بجارب ریت گذشته ب

 ذهنی، بوانایی مقاومت
 

کنجکاوی قابل بوجه، خودمثطت انگاری، پای اری، بمایل به 

یامتن بجارب جالب و معنی دار، ارتقاد به نفوذکالم، مکر و 

 رمل 

 بحلیل مفهوم سرسختی با م ل 

Walker&Avant   

Lindsy, 

Hills 
(8990()89) 

اد به نرام سالمت، بوانمن ی بیمار، کاهش بار مراقطت، کاهش ارتم

 بهطود براین های مورد انترار، کاهش هزینه های نرام سالمت 

محی  میزیکی، محی  اجتماری رابت، قابلیت جسمی، هالحیت 

 شناختی، اشتغال و یا درآم  مستمر، میل به استقالل

منابز مالی برای م یریت بیماری، آموزش سالمت و بیماری، 

رواشناختی مثطت،  حمابهای اجتماری، پاسخ راطفی و

 درگیری با سیستم سالمت، کنترل معال و م یریت بیماری

خودم یریتی شرای  مزمن متع د در 

سالمن ان ساکن جامعه: بحلیل مفهوم 

 Walker&Avant با روش  

Garnett 
(0281 ()01) 

 
Graneheim &Lundman (0224 استفاده ش . در ایدن )

از یدک بودوری هدا و نوع بحلیدل، ططقدات از درون داده

بدوان مدیاز طریق بحلیدل محتدوا  (.84)اولیه استخراج ش 

کدرد و  بند یها را به هورت منرم ک گذاری و ططقدهداده

پژوهشدگر پدس هدا را بعیدین کدرد. بع  از آن درون مایه

ازبصویب طرح در شورای پژوهشی وگدرمتن بایی یده از 

کمیته اخالق دانشگاه رلوم پزشکی بابل، کسدب معرمدی 

هدای پرسدتاری رامسدر و ه از مرکز بحقیقدات مراقطدتنام

های امام سدجاد )ع( رامسدر ارائه آن به ریاست بیمارستان

هدای سدالمن  مطدتال بده بیمداری 9و شهی  رجائی بنکابن، 

نیمدده واجدد  شددرای  مطالعدده را بددرای مصدداحطه همددراه 

 هدورته گیدری بدروش نموندهساختارمن  شناسدایی کدرد. 

پدس از گیری نردری ادامده یامدت. نهه ممن  بود و با نمو

با امدراد  بوضیم اه اف و کسب رضایت آگاهانه، مصاحطه

ها از برای ررایت ح اکثر بغییرپذیری، نموندهانجام ش . 

انتخداب و سالمن ان مطتال به بیش از یک بیمداری مدزمن 

هدای همدراه این امدراد از نردر ابدتال بده بیمداریسعی ش  

تلف بیماری و درمان باشن . ر مراحل مخمتنوع باشن  و د

سال و باالبر مطتال بده  52سالمن ان معیارهای ورود شامل 

 کسدب نمدرهچن  بیماری مزمن، دارای بوانایی شناختی )

سددابقه حدد اقل یکسددال از  وAMT 8 )(86 )از  1 از بدداالبر

هددای متعدد د بددود. درهددورت انصددراف ابددتال بدده بیمدداری

 ه خارج ش ن .سالمن ان از ادامه همکاری، از مطالع

                                                 
1. Abbreviated Mental Test(AMT) 

  هدداهددا بددا رسددی ن بدده اشددطاع دادهآوری دادهجمددز

(Data Saturation)  .در پددژوهش حاضددر، ادامدده یامددت

های داخلی، انکولوسی، سدی کنن گان از بخشمشارکت

رامسدر و  امدام سدجاد)ع( هدایمارسدتانیب سی یو، دیدالیز

و زمدان انجدام   یمحدشد . بنکابن انتخاب  یرجائ  یشه

 یدا مارسدتانیب  یهدا، محده انتخاب خود آنمصاحطه نیز ب

ها به طدور متوسد  بیماران بود. م ت زمان مصاحطهمنزل 

هددا دربدداره بعریددف مفهددوم ر مصدداحطهدقیقدده بددود. د 42

سرسددختی مددربط  بددا سددالمت، ویژگددی هددای مفهددوم، 

هدا و بازدارند ه هدا و روامدل باریرگدذار بدر کنن هبسهیل

 سرسختی مربط  با سالمت سوال ش .

لطفددا ازبجربدده زندد گی بددا ایددن "نموندده سددواالت: 

از مواجهه بان با رسیم چند   ها برام بوضیم دهی .بیماری

از نردر شدما سرسدختی چطدور بعریدف دارویی بگویی ؟ 

 سالمت)سدماجت های سرسختی مربط  باویژگیشود؟، می

داشتن در رابطه با سالمتی( در سدالمن ان مطدتال بده چند  

 ؟ چده ردواملی بدر روی آن بداریر دانیبیماری رو چه می

چق ر جهت حفظ سالمتیتون، سدماجت بده  گذارن ؟می

 "دهی ؟ خرج می

ای با ها، از روش بحلیل درون مایهبرای بحلیل داده

پژوهشگر بدا اسدتفاده رویکرد مقایسه م اوم استفاده ش . 

 کلکرد سپسبحلیل محتوا ابت ا مفاهیم اهلی را مشخص از

 س  محقق خوان ه ش  با حس کلی راجزمتن چن ین بار بو

به متن به دست آم . در مرحله بع ی محقق خ  به خ  
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که جمالت به واحد های معندایی یدا متن را خوان  با این

واح های بحلیل بط یل ش . بع  از ایدن مرحلده کد های 

کنند گان اولیه با استفاده از کلمابی که به بیانات شرکت

ک های به دست آمد ه نزدیک بود به دست آم . سپس 

در  (.84)بند ی شد ن ها ططقهها و شطاهتبر اساس بفاوت

این مرحله هر کلمه و رطارت نوشته ش ه به رنوان واحد  

ش ن . ابتد ا واحد های بجزیه و بحلیل در نرر گرمته می

ش . در ها ک  داده میمعنایی مربط  بعیین و سپس به آن

یکد یگر و  های بع ی، ک های هدر مصداحطه بدامصاحطه

شد ن  بدا مقایسده مدیهدای قطلدی سدایر کد های مصداحطه

شدود و ططقدات و  ها مشدخصهای آنها و بفاوتشطاهت

 های ک ها شکل گرمتن .زیر ططقات بر اساس شطاهت

طددرح  باکدد ایددن پددژوهش مالحرددات اخالقددی: 

 بابدل یپزشدک رلوم دانشگاه یپژوهش یشورا در 9121088

 MUBABOL.HRI.REC.1398.183 کد  با و بیبصو

. قددرار گرمددتکمیتدده اخددالق دانشددگاه  مددورد موامقددت

، ازدانشدک ه در پدژوهشموازین اخالق  تیمنرور ررابه

یی ماطمه زهرا )س( رامسدر معرمدی نامده و ماماپرستاری 

 )ع( امدام سدجاد هدایمارسدتانیب جهت ارائه بده ریاسدت

پس از کسب  کسب گردی . بنکابن یرجائ  یرامسر و شه

 نیددر اانه از نمونه ها، مصاحطه انجام ش . رضایت آگاه

 مطالعه اهل رازداری ررایت ش .

های مرحله اول در مرحله سوم )مرحله نهایی(، یامته

های مرحلده و دوم در هم ادغام ش . در این مرحله، یامته

اول و دوم بایک یگر مقایسده و بدا ارائده مد ل سرسدختی 

 هدای متعد د،مداریمربط  با سالمت در سالمن ان مطتال بده بی

 (.88)بعریف جامعی از مفهوم ارائه ش 

 

 یافته ها
 الف( مرحله اول )مرحله نرری(

 سرسختی مربط  با سالمت بعریف
واسه سرسددختی ریشدده در طددب یونددان دارد. بقددراط 

مهم بر آن است که ب انیم چه ندوع مدردی "معتق  است: 

به بیماری مطتال ش ه است با اینکده بد انیم کده چده ندوع 

یکشدنری د (.85) "بیماری را یک مدرد مطدتال شد ه اسدت

سرسختی را بده بنیده، سدمج  (،0286) انگلیسی آکسفورد

 نخسدتین بدار، (.89)کند بودن و طاقت زیداد بعریدف مدی

Kobasa   دکر معرمی را سرسدختی ممفهو8999در سال .

 ،گرمته سرچشمه اهستیگر شناسیروان که از مفهوم ینا

 را ن گیز پربنش قایزو که ستا دیمرکلدددی  خصیصدده

 و ططیعی بخش انرنو به را اتبغییر و پذیردمی والنهومس

میل به یدامتن  .دمیگیر نرر خود در ن گیز بوجه جالب

دار، ارتقدداد بده نفوذپددذیری بددر یبجربیدات جالددب و معند

دیگددران، انترددار ایجدداد بغییددر در هنجارهددا، خودمثطددت 

مفهدوم  ف دیگر ایدنانگاری و استقامت پذیری از بعاری

: مدربط  بدا سدالمتسرسدختی  خصوهدیات (.81)باش می

Lindsy (8990(خصوهیات ،)Attributes سرسختی را )

کنجکدداوی قابددل بوجدده، "کندد : اینگوندده معرمددی مددی

خودمثطت انگداری، پاید اری، بمایدل بده یدامتن بجدارب 

 (.89)د به نفوذ کالم، مکر و رملجالب و معنی دار، ارتقا

 

 با سالمت مربط  سرسختیابعاد 
و همکاران سرسختی از سه بع   Pollock برططق نرر

درگیدری معاالنده )مربط  به هم بشکیل ش ه است؛ بعهد 

)گدرایش 2طلطی(؛ مطارزه1های مختلف زن گیدر معالیت

های بدالقوه به بلقی کردن وقایز پربنش به رنوان مرهدت

و جالب بوجده بدرای رشد ( و کنتدرل) ادراکدی از بداریر 

 (.02،88)زن گی خود(داشتن بر 

مددربط  بددا  سرسددختیمفهددوم  Pollock نخسددتین بددار

 مدربط  بده سدالمت سرسختیرا معرمی و پرسشنامه  سالمت

(9HRHS را )ططددق بعریددف  .(88)بد وین کددردPollock، 

 بعد سده ، مفهومی متشکل از مربط  به سالمت سرسختی

 یابیارز به بعه  مولفه نترل اسدت.کطلطی و بعه ، مطارزه

 ریگازسا ایبر مورر مقابله یهادهطررا از دهستفاا و مثطت

 از دهستفاا به لکنتر مولفه. دارد رهشاا مزمن یهاریبیما با

 یهازاسسترا به پاسخ و بفسیر ،یابیارز ایبر مردی منابز

                                                 
1. Actively involved in various activities of life 

2. Challenge 

3. Health related hardiness scale 
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 پژوهشی

 نرر در به بمایل طلطی رزهمطا مولفه و ددار رهشاا سالمت

 اننوربه سالمت زایسسترروامددل ا دمج  یابیارز و گرمتن

   .(08)دبرمیگیر در را شخصی ش ر ایبر من دسو ملیارو
 

 مربط  با سالمت سرسختیپیام های 

کسدب  (،08)امزایش دانش و مهدم، در مرور بر متون

 (،09)، بوانایی بنریم اه اف(00)خالقانه دانش ج ی  و بوسعه

نفددس برخددورداری از سرسددختی متفدداوت، ارتمدداد بدده 

کنتدرل  (،04)ای مدورد انتردارسدازی برایند هواقعدی (،02)باال

جسدتجوگر  (،05)امزایش بحمل نسطت به بغییر (،06،02)مردی

 (،01)بعدددالی نفدددس، دسدددتیابی بددده هددد ف (،09)بغییرشددد ن

بوانمند ی  (،4)های جسدمی و روحدیبا نابوانی سازگاری

بیمار، کاهش بار مراقطدت، بهطدود برایند های سدالمتی و 

نوان پیامد های بع (09)های به اشتی درمانیکاهش هزینه

 (.8معرمی ش ن )ج ول شماره مربط  با سالمتسرسختی 
 

 

 ب( مرحله دوم )کار در ررهه(

سددالمن  مطددتال بدده  9در مطالعدده حاضددر، مصدداحطه بددا 

بیماری های متع د انجام ش . برای ررایت ح اکثر بنوع 

پددذیری، نموندده هددا از سددالمن ان دارای ویژگددی هددای 

مختلددف )مانندد   اقتصددادی، اجتمدداری و دموگرامیددک

وضعیت باهل، سطم بحصیالت، شغل، محدل زند گی و 

 (.0شماره لها( انتخاب ش ن )ج ونوع بیماری

پس ازآنالیز محتوی، کد های اولیده اسدتخراج شد  

ها( و که با مراین  کاهشی ططقه بن ی، ططقات )درون مایه

نتایج، برخی خصوهدیات را  (.84)زیر ططقات آشکار ش 

مرور بدر متدون گدزارش نشد ه بدود. شناسایی کرد که در

هورت بعداریف، هنتایج آنالیز محتوا در قالب مضامینی ب

ها، ابعاد، پدیش مقد م هدا و پیامد های سرسدختی ویژگی

های متع د مربط  با سالمت در سالمن ان مطتال به بیماری

 (.9شماره  بعیین ش  )ج ول

 ای متع داری هویژگی های مردی سالمن ان مطتال به بیم :2دول شماره ج
 

 ک  سن جنس م ت ابتالء)سال( میزان بحصیالت وضعیت باهل شغل محل زن گی نام  بیماری ها

 8 92 مرد 0 لیسانس متاهل بازنشسته شهر COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease، نارسایی قلطی 

 0 15 مرد 88 بی سواد همسرمرده کشاورز شهر نارسایی قلطی، سرطان پروستات

 9 94 زن 1 بی سواد همسرمرده نانوا روستا  COPD، مشارخون، آربروز 

 4 16 زن 82 بی سواد متاهل خانه دار روستا آربروز، مشار خون، لوسمی مزمن

 6 10 زن 02 بی سواد همسرمرده خانه دار شهر دیابت، مشار خون، نارسایی کلیه

 5 90 زن 82 نوشتن -سواد خوان ن متاهل خانه دار شهر آربروز، دیابت، سرطان سینه 

 9 54 مرد 5 دیپلم متاهل کشاورز روستا دیابت، نارسایی کلیه، ضایعه نخاری

 1 98 مرد 5 موق دیپلم مطلقه بازنشسته شهر دیابت، سرطان کولون

 9 91 مرد 88 بیسواد همسرمرده بیکار روستا دیابت، نارسایی قلطی و کلیوی

 
  ه بیماری های متع د )کار درررهه(مق م ،ویژگی و پیام های مفهوم سرسختی مربط  با سالمت درسالمن ان مطتال ب ابعاد، پیش :3جدول شماره 

 

 مفهوم ابعاد پیش مق م ها ویژگی ها پیام ها

  ها پذیرش چن  بع ی بودن درمان -

 پذیرش بیماری های بعنوان بخشی از مراین  بکاملی-

 احساس ارامش-

 اکاهش بار بیماری ه-

 دستیابی به ه ف-

 حفظ غرور اجتماری-

 کاهش بار مراقطتی بیماری ها -

 کنترل مومقیت آمیز بیماری ها-

 استقالل  -

 کسب دانش و مهارت در م یریت بیماری ها -

 واقعی سازی براین های مورد انترار-

 زن ه بودن و حیات بخشی ن به دیگران-

 همزیستی با بیماری ها-

  ه جسمیسازگاری با شرای  پیچی

 سازگاری با شرای  پیچی ه روانی-

 مثطت ان یشی-

 داشتن بفکر منطقی درباره پیام  هر بیماری-

 بی اهمیت دانستن و پذیرش مرگ -

 بکیه بر ارتقادات مذهطی-

 سعی در خوب نگه اشتن خود-

 بکیه به داشته های جسمی و مکری-

 اربطاط مورر با بیم درمان-

 مصرف داروهای متع د-

 ر اطالرات مربط  با بیماری هاجستجوگ-

 داشتن روحیه لجطازی با مشکالت-

 هطور بودن در برابر مشکالت -

 بوانایی دل اری به خود - 

 دری مفهوم بیماری ها-

 باورهای مذهطی قوی-

 بمایل به کاهش بار بیماری-

 امی  به آین ه-

 پیگیری اه اف زن گی-

  بمایل به یامتن بجارب معنی دار-

 فظ بقابمایل به ح-

 بمایل به حفظ استقالل -

 کنجکاوی قابل بوجه-

 متعه  بودن-

 خودباوری در مطارزه همزمان با چن  بیماری- 

 سالمتیمواجهه با مشکالت متع د بمایل به  -

 جون سختی-

 ارتماد به نفس باال-

 امی  به بهطودی-

 برس از وابستگی به دیگران-

 ویژگی های شخصیتی-

 خستگی ناپذیری-

 طلطی مطارزه-

 خودکنترلی-

 مقابله ه ممن  با استرسورهای سالمتی

 شناخت بغییرات وابسته به سن-

 بوسل به  معنویت-

 درخواست کمک های اجتماری-

 حف  بوانمن ی ها -

 م یریت همزمان چن  بیماری

 مشارکت معال در درمان ها-

 بطعیت از رسیم های درمانی -

 خودمراقطتی-

 اربقای دانش و مهارت-

 مربط  با سالمت سرسختی
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سرسدختی مدربط  بدا سدالمت "در پاسخ بده سدوال، 

کنن گان بیان کردن  که سرسختی مشارکت "یعنی چی؟

مددربط  بددا سددالمت یعنددی: آمددادگی بددرای مطددارزه بددا 

های خود، اهرار های سالمتی، ایمان به بوانمن یاسترس

 به مطارزه طلطی.

 

، های سالمتیدر رابطه با آمادگی برای مطارزه با استرس 
 سالمن ی گفت

سرسختی یا بقول شما سمج بودن در سالمت یعنی "

آماده مطارزه بودن، مطارزه با هرگونه رامل مخل سالمتی. 

همونطور که در جنگ هم بعنوان یک سدرباز خودموندو 

برای مطارزه آماده می کردیم. با ه ف می رمتدیم جلدوی 

اری هدا، می ون مطارزه. حاال بدوی مید ون مطدارزه بدا بیمد

 "مصمم باشیم که می بونیم بیماری هامو شکست ب یم. 

  سال( 54)مرد 

 شخصیتی، هایکه ویژگی بیان کردن کنن گان مشارکت

 مقابله ه ممن  با استرسورهای سدالمتی و مد یریت همزمدان

چندد  بیمدداری، از ابعدداد سرسددختی در رابطدده بددا سددالمت 

  فت:(. در این رابطه، سالمن ی گ9 است)ج ول شماره

آدم سمج با داشتن هد ف و برنامده، بدرای حفدظ  "

بونده همزمدان چند با مریضدی جنگده. مدیسالمتیتش می

  سال( 54)مرد  "ور رو م یریت کنیجورواج

های شخصدیتی دارای زیرططقدابی مانند  بع  ویژگی

در خستگی ناپذیری، مطارزه طلطی و خدودکنترلی اسدت. 

  :گفت با خستگی ناپذیری، مشارکنن ه ای رابطه

زن گی یعنی خستگی ناپدذیری و ادامده دادن. بدا  "

 ساله(.  54)مرد "جایی که قطار رمرت از حرکت بایسته.

بعدد  دیگددر سرسددختی مددربط  بددا سددالمت، مقابلدده 

ه ممن  با استرسورهای سالمتی است. شناخت بغییدرات 

وابسته به سن، بوسل به معنویت، درخواست کمک های 

ا، از زیرططقدات ایدن مفهدوم اجتماری، حفظ بوانمن ی ه

 گوی :در این رابطه سالمن ی میباش . می

 گیرم. داروهاموکم نمیهامو دستخودم و بوانمن ی"

حواسم هست درسدت مصدرف کدنم. از خدودم مراقطدت 

کنم با همه بوان ب نیم باال بره. مثال کنم. هرکاری میمی

کددنم. بدداالخره سددنمون اربطدداطمو بددا دیگددران قطددز نمددی

واقعیدت ست و پیری یعنی هزار جور مر.. کال ایدن باال

کدم  را پذیرمتم و در برابدر مشدکالت ناشدی از بیمداری هدام

 ساله(. 91)مرد  "و دوست دارم...نمیارم. چون زن گی ر

یکی دیگدر از ابعداد سرسدختی مدربط  بدا سدالمت، 

م یریت همزمان چند  بیمداری بدود. مشدارکت معدال در 

هدای درمدانی، خدودمراقطتی و درمان ها، بطعیت از رسیدم 

اربقای دانش و مهارت از زیرططقات این بعد  اسدت. در 

 رابطه با بم خودمراقطتی، سالمن ی گفت:

...دواهامو سر وقت می خدورم. مدواظطم کده سدرما "

نخورم، سعی می کنم باح ممکن کارهامو خودم بکدنم، 

هردمعه هم که بوی بیمارستان بستری میشم، پرسدتارا یده 

  بهم یاد می ن . االن کلی چیز راجدز بده اندواع چیز ج ی

 ساله( 16)زن  "مرضها می ونم.

از نرددر مشددارکت کنندد گان مطالعدده حاضددر، بددرای 

زندد گی بددا بیمدداری هددای متعدد د، نیازمندد  رمتارهددای 

خودمراقطتی و بطعیت از رسیم های درمانی اسدت در ایدن 

، پدر مشداری خدون و COPDزمینه آقای مسدن مطدتال بده 

 ی قلطی گفت:نارسای

مجطورم برای ادامه زن گیم، یه رالمه قدرص و دوا "

مصرف کنم با بتونم چن  با بیماری رو همزمان م یریت 

کنم. دی م دارم روز بروز ب برمیشدم. از دکتدرم پرسدی م 

چرا اینطوریم، گفتش بخاطر سن نته، گفتم بده مدن بگدو 

 هدا روهم واقعیدتچیکار کنم با سربار بچه هام نشم. اون

بهم گفت. منم سعی کردم بوانایی هامو زیاد کنم با قادر 

به کنترل بیماریهام بشم. بخاطر همدین الحمد ت بدا حداال 

  ساله( 94)زن  "زن ه ام.

مشارکت کنن گان، مفاهیمی از قطیل دری مفهدوم 

بمایل بده کداهش بدار باورهای مذهطی قوی، بیماری ها، 

ن گی، بمایل به پیگیری اه اف زامی  به آین ه، بیماری، 

اسدتقالل، بمایل بده حفدظ بقدا و یامتن بجارب معنی دار، 

کنجکدداوی قابددل بوجدده، متعهدد  بددودن، خودبدداوری در 

مواجهدده بددا مطدارزه همزمددان بددا چند  بیمدداری، بمایددل بده 
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 پژوهشی

جون سختی، ارتمداد بده نفدس سالمتی، مشکالت متع د 

باال، امی  به بهطودی و برس از وابستگی به دیگدران را از 

 یش مق م های سرسختی مربب با سالمت رنوان کردن . پ

در رابطه با بمایل بده حفدظ اسدتقالل و کداهش بدار 

 مراقطتی بیماری، ، مشارکت کنن ه ای گفت:

کاری نمی بدونم بکدنم. دختدرم مندو میطدره . هیچ.."

حموم. اما نمیزارم منو بشوره. خودم مدی شدورم خودمدو. 

خودم انجام مدی بوی خونه کارهای سطک و نشستنی رو 

دم. آخدده هرچددی بشددینی بدد بره،. دوسددت ندد ارم سددربار 

دخترم باشم. از خ ا می خوام منو محتاج هیچکی نکنده. 

 ساله( 16)زن   "به خودشکردم....بوکلمو 

بمایل به حفدظ اما بمایل به یامتن بجارب معنی دار، 

بددرای مقابلدده ه ممندد  بددا  کنجکدداوی قابددل بوجددهبقدداء و 

یت همزمان چن  بیمداری الزم بدود بدا استرسورها و م یر

سالمن ان بتوانن  بیماری هایشان را بطور مومقیت آمیدزی 

 کرده، از بار بیماری ها بکاهن . کنترل

 که مثل خودم هستن  بپرسدم..خودم میل دارم از اونایی"

خواستم و یادبگیرم. مکرکردم یه جای کار ایراد داره. می

 جدوریچن بامریضدی چدهب ونم راجدز بده اینکده بدا  بربیش

 کناربیام. چون دوست دارم زن گی کنم. همدین کنجکداویم

بارم ش  با برم از دکتر، پرستار، کتاب و خیلی وقت ها 

 ساله( 54)مرد  "از کسانی مثل خودم اطالرات بگیرم.

خودباوری در مطارزه همزمان با چن  بیماری، بمایل 

ماد به نفس ها، ارتبه مواجهه با مشکالت ناشی از بیماری

 هدای متعد دباال بارم ش ه بود با سالمن ان مطتال بده بیمداری

در مطارزه با بیمار ازپای ننشینن . در رابطه بدا بدم خودبداوری 

 ساله ای گفت: 92در مطارزه همزمان با چن  بیماری، مرد 

نمی بونه بغییر در خدودش  دم اگه خودش نخوادآ"

. اگده خدودم ایجاد کنه. بطینی  همه چی دسدت خودمونده

بخوام خیلی کارها می بونم بکنم با بدر مشدکالبم پیدروز 

بشم. مثال خودم مصمم بدودم کده سدیگارو بدری کدنم. 

همین باردم شد  کده بدری سدیگار بدرام راحدت باشده. 

هرچندد  دیرشدد ه بددود ولددی جلددوی ضددرر رو هددر وقددت 

 ساله(. 92)مرد  "بگیری، منفعته.

 طالعده حاضدر، مثطدت ان یشدی،کنن گان در ممشارکت

داشتن بفکر منطقی درباره پیام  هر بیماری، بدی اهمیدت 

سعی بکیه بر ارتقادات مذهطی، دانستن و پذیرش مرگ، 

در خوب نگه اشتن خود، بکیه به داشته های جسدمی و 

مکری، اربطداط مدورر بدا بدیم درمدان، مصدرف داروهدای 

داشدتن  هدا،متع د، جستجوگر اطالرات مربط  با بیماری

روحیدده لجطددازی بددا مشددکالت، هددطور بددودن در برابددر 

مشکالت و بوانایی دل اری به خدود را از ویژگدی هدای 

مفهوم سرسدختی مدربط  بدا سدالمت برشدمردن . از نردر 

هدایی مانند  مثطدت ان یشدی، کنن گان، ویژگدیمشارکت

داشتن بفکر منطقی و بی اهمیدت دانسدتن مدر گ باردم 

وانند  در مقابلده ه ممند  بدرای ش ه است با آنان بهتدر بت

کنترل بیماری ها استفاده کنن . بعنوان نمونه، در رابطه بدا 

 ویژگی مثطت ان یشی، مشارکت کنن ه ای گفت: 

آدم اگه مریضیشو بزرگ جلوه ب ه، مریضی هدم  "

حریفش می شه. ولی اگه خودبو به بیخیالی بزندی، بگدی 

گدم یکه حریف مریضی هستی، پیروز میشی. هیچوقت نمد

بددر بدده بوانددائی هددام بهددا میدد م بددا پیددرم و نددابوان. بددیش

  ساله(. 92)مرد بیمار  "ها.نابوانی
در رابطه با ویژگی داشتن بفکر منطقی و بی اهمیت 

...وقتددی بدده "ای گفددت:کنندد هدانسددتن مددرگ، مشددارکت

برسی. ایدن واقعیدت داره بر میکنی، بیشمرگ مکر می

ه یده روزی از دنیدا که مرگ هم جزئی از زن گیده و همد

  ساله(. 15)مرد بیمار  "بای  برن . 
از نرر مشارکت کنن گان، پذیرش چن  بع ی بودن 

پذیرش بیماری های بعندوان بخشدی از مرایند  ها،  درمان

ها، دستیابی احساس آرامش، کاهش بار بیماریبکاملی، 

کداهش بدار مراقطتدی حفدظ غدرور اجتمداری، به هد ف، 

 هدا، اسدتقالل، کسدبآمیز بیماریمقیتها، کنترل موبیماری

سدازی هدا، واقعدیدانش و مهدارت در مد یریت بیمداری

زن ه بودن و حیدات بخشدی ن بده براین های مورد انترار، 

شدرای  ازگاری بدا هدا، سددیگران، همزیسدتی بدا بیمداری

 ، پیام های حاهل ازمفهوم سرسختیپیچی ه جسمی و روانی

سددازی بدم واقعددی مدرب  بددا سدالمت اسددت. در رابطده بددا

 ای گفت:براین های مورد انترار، مشارکت کنن ه
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وقتی مهمی م که چن  با بیماری مزمن رو با هدم دارم، "

سمج ش م که هر طور شد ه از زمدین و زمدان اطالردات 

بگیرم و برای زن گیم بکار بطرم. الطته این سماجتم باردم 

شدد  کدده بیمدداری هددا منددو از پانن ازندد  و چیزهددایی کدده 

هفت سدماجت رارشو داشتم، بحقق پی ا کنه. هرچن  انت

منفورند ،  همینطوری خوب نیست و ادم های سدمج بقریطدا

 سال( 54ولی سمجات اینجا خیلی خوبه.)مرد 

های مزمن بدرای مشکالت ناشی از سالمن ی و بیماری

 کنن گان مطالعه حاضر، باردم مشدکالت مراواندیمشارکت

همزیسدتی و سدازش بدا  برای آنان ش ه بود که بنها رالجش

 جسمی و روانی بود. آنان برای ادامه زن گی، شرای  پیچید ه

ای جز م ارا با شرای  ایجاد ش ه ن اشتن . در رابطه چاره

های سازگاری با شرای  پیچید ه جسدمی و رواندی، با بم

 سالمن  مطتال به آربروز، پرمشاری خون و لوسمی گفت:

وضدعیت بسدازم.  به خودم قطوالن م که بای  با ایدن"

بر سر ناسازگاری ای دیگه ن ارم. چون هرچی بیشچاره

داشته باشی، مریضی بیش بر حریفت می شه و زودبدر از 

 ساله(. 92ا درمیای )مرد پ

اما مشارهای جسمی، روانی)مشدکالت خدانوادگی، 

 مواجهه با رمتارهای منفی دیگران( بعنوان روامدل بازدارند ه

در رابطده  باریر منفدی داشدتن . بر سرسختی مربط  با سالمت

 کنن ه ای گفت: با بم مشارهای جسمی، مشارکت

دو هفته قطل بخاطر بنگی نفسم، بوی بخدش قلدب "

همین بیمارستان خوابی ه بودم. رمتم خونده، دو روز بعد  

دی م یهو سرم گیجه میره و ب نم حس ن اره. پسدرم مندو 

تری آورد، خوابون . دکتر گفت قن ش باالست باید  بسد

بشه. نمی ونم چرا با اینکه اینهمه مرارات می کنم، خوب 

 ساله( 19)مرد  "نمیشم و همش سربار بچه هام هستم. 

بددا ایددن وجددود، حمایددت خددانواده و جامعدده )بیمدده، 

ها، حمایت بیم درمان، حمایدت همتایدان( بعندوان انجمن

ها برای کسب برایند های مطلدوب سدالمتی کنن هبسهیل

کنند . در   با سدالمت نقدش ایفدا مدیدر سرسختی مربط

  رابطه با بم حمایت خانواده، مشارکت کنن ه ای گفت:

  حدالم . هر وقتزنگی درست کردن ه برام یبچه هام "
 

دکمه زنگو میزنم، دخترم یا شوهرش میان . اگدر  ب  بشه،

، با موقعی کده رهبطمنو دکتر میگن  که الزم باشه به پسرم 

 ساله( 15مرد ) "و هوامو دارن . بهتر بشم پیشم می مونن 
 

 ج(مرحله حاهل از مروری برمتون و کاردرررهه
در ایددن مرحلدده، مفدداهیم ب سددت آمدد ه در جدد ول 

)مرحله مرور بر متون( و مفاهیم حاهل از کدار  8شماره 

برخددی مفدداهیم ( بلفیددق شدد . 0 شددماره در ررهدده)ج ول

ب ست آم ه در مرحله کدار در ررهده بدا مرحلده نردری 

نی دارن . لذا پس از بلفیق مفاهیم مشابه، بعاریف، همخوا

حاهدل از هدا و پیامد های ابعاد، پیش مق م هدا، ویژگدی

در سالمن ان مطدتال بده مربط  با سالمت مفهوم سرسختی 

(. بدراین 8 شدماره بصویر) های متع د معرمی ش .بیماری

اسدداس بعریددف رملددی سرسددختی مددربط  بددا سددالمت در 

 ماری های متع د انجام ش .به بی سالمن ان مطتال
 

 بحث
براساس یامته های مطالعه حاضر، سرسختی مربط  با 

سالمت در سالمن  مطدتال بده بیمداری هدای متعد د یعندی: 

 سالمن  با ویژگی های شخصیتی مانند  روحیده سرسدختی،"

بده مقابلده  (،89)و داشتن بوانایی شناختی (4)هطر و بحمل

مت پرداختده و بدا ه ممن  با استرسورهای مربط  بدا سدال

بتواند  بده برایند های  (،01)م یریت همزمان چن  بیماری

)کنتدرل مومقیدت آمیدز  (89)مورد انترار مربط  با سالمت

و مراقطدت، سدازگاری بدا  (01)بیماری، کاهش بار بیماری

دسدت یابد . در ایدن  (4)شرای  پیچی ه جسدمی و رواندی

ندوان ره میان، در حالی که حمایت خدانواده و جامعده، بد

های سرسدختی مدربط  بدا سدالمت، جهدت بسهیل کنن ه

 کمک کنند ه هسدتن ، مشدارهای (01،4،89)دستیابی به ه ف

جسمی و روانی ناشی از بار بیماری ها مانز از رسی ن بده 

 "اه اف جهت همزیستی با بیماری ها می شود.

بعریددف مفهددوم سرسددختی مددربط  بددا سددالمت،  در

رس های سدالمتی، ایمدان های آمادگی مطارزه با استواسه

 به بوانمن ی های خود و اهرار به مطارزه طلطی بیان ش 
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 متع د ابعاد، پیش مق م ها، ویژگی ها، پیام ها، بسهیل کنن ه و بازدارن ه های سرسختی مربط  با سالمت در سالمن ان مطتال به بیماری های :1تصویر شماره 

 
( اسدت. میدل بده 8910) Kobasaکه قابل قیاس با مطالعه 

یامتن بجربیات جالب و معنادار، ارتقاد به نفوذپذیری بدر 

دیگددران، انترددار ایجدداد بغییددر در هنجارهددا، خودمثطددت 

انگاری و استقامت پذیری از بعاریف مفهدوم سرسدختی 

 (.81)است  Kobasaدر مطالعه 

ومطالعه حاضر، بعاریف  Lindsy (89)اما در مطالعه 

ها یا پدیش مقد م هدای رنوان ویژگیه ب Kobasaمطالعه  

 سرسختی مربط  با سالمت معرمی ش ن .

ابعاد، پیش مق م هدا، ویژگدی هدا، در مطالعه حاضر 

ی حاهل از مرحله کار در ررهه با مرحله مدرور پیام ها

بر متون بلفیق و در قالب م ل ارائه ش . اگرچده بسدیاری 

هیم مرور برمتون با مرحله کار در ررهه، مشدابهت از مفا

داشت. امدا، مفداهیمی هدم بودند  کده قرابدت معندایی بدا 

مفاهیم مطالعه حاضر داشتن  که پس از بلفیدق، مفهدومی 

  8شدماره  بصدویربدری داشدتن ، در که بار انتزاردی بدیش

 ارائه ش .

 پیامدها
پذیرش بیماری ها،  پذیرش چن  بع ی بودن درمان 

احساس ارامش، های بعنوان بخشی از مراین  بکاملی، 

حفظ غرور کاهش بار بیماری ها، دستیابی به ه ف، 

کاهش بار مراقطتی، کنترل مومقیت آمیز اجتماری، 

ش و مهارت، واقعی بیماری ها،  استقالل، کسب دان

زن ه بودن و حیات سازی براین های مورد انترار، 

بخشی ن به دیگران، امزایش بحمل، بوانایی بنریم 

اه اف، برخورداری از سرسختی، ارتماد به نفس باال، 

بعالی نفس، خودگزارشی بهتر سالمت، جستجوگر 

بغییر ش ن، همزیستی با بیماریها، سازگاری با شرای  

 و روانی پیچی ه جسمی

 ویژگی ها
مثطت ان یشدی، داشدتن بفکدر منطقدی دربداره پیامد  هدر 

بکیده بدر بیماری، بی اهمیت دانسدتن و پدذیرش مدرگ، 

سددعی در خددوب نگه اشددتن خددود،  طی، ارتقددادات مددذه

بکیه به داشته های جسمی و مکری، اربطاط مورر بدا بدیم 

درمان، مصرف داروهای متعد د، جسدتجوگر اطالردات 

مربط  با بیماری ها، داشتن روحیه لجطازی با مشدکالت، 

هطور بودن در برابر مشکالت، بوانایی دل اری به خدود، 

 تن بجدارب معندی دار،بمایل بده یدامارتماد به نفس باال،  

 کنجکاوی قابل بوجه 

 پیش مقدم ها

ب، مد یریت، بیگدانگی از گسترش کنترل، مومقیت غالد

خود، خانواده، کار، موسسات اجتماری و اربطاطات بدین 

مردی، رطات نقش، جهت یدابی امدن، سداختار شدناختی، 

نیاز به بحمل، ماجراجویی، بدرجیم بده بجدارب جالدب، 

بوانددایی شددناختی بددرای پرسددی ن، دری بجربدده، بجربدده 

ارزشددمن ، بجربدده قطلددی بغییددر مددورر، بوانددایی شددناختی 

یرش بغییر، مهارت های اجتماری دستیابی به حمایدت پذ

و کمددک، خودمثطددت انگدداری قدد رت جسددمی، قدد رت 

محی  میزیکی، محی  اجتماری رابت، هدالحیت ذهنی، 

شناختی، اشتغال و یدا درآمد  مسدتمر، میدل بده اسدتقالل، 

بمایل به اورهای مذهطی قوی، دری مفهوم بیماری ها، ب

ه، بمایل بده حفدظ بقداء، امی  به آین کاهش بار بیماری، 

خودباوری در مطارزه همزمان با چن  بیمداری، بمایدل بده 

مواجهه با مشدکالت متعد د هدر بیمداری، جدون سدختی، 

 برس از وابستگی، متعه بودن 

 ابعاد سرسختی
 ویژگی های شخصیتی

 خستگی ناپذیری-

 مطارزه طلطی-

 خودکنترلی-

 بعه -

 مقابله هدفمند با استرسورهای سالمتی

 شناخت بغییرات وابسته به سن-

 بوسل به  معنویت-

 درخواست کمک های اجتماری-

 حف  بوانمن ی ها -

 پاسخ راطفی و روانشناختی مثطت-

 بیماریمدیریت همزمان چند 

 مشارکت معال در درمان ها-

 بطعیت از رسیم های درمانی -

 خودمراقطتی-

 اربقای دانش و مهارت-

 تسهیل کننده ها
 حمایت خانواده

 حمایت جامعه

 بازدارنده ها

 مشار های جسمی

 مشارهای روانی
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های شخصیتی یکدی از ابعداد براساس نتایج، ویژگی

 با سالمت است. این مفهوم نیدز در مدروری سرسختی مربط 

رنوان یکی از ابعداد سرسدختی گدزارش شد ه ه بر متون ب

بدوان گفدت: سدالمن ان مطدتال بده در این رابطده مدی بود.

بددری نسددطت بدده هددای مددزمن متعدد د، اسددترس بددیشبیمدداری

دارای یک بیماری مزمن بجربه می کنن . آندان  سالمن ان

تلدف مجطورند  کده بدا برای زن گی بدا بیمداری هدای مخ

خستگی ناپذیر ی، مطارزه طلطدی و خدودکنترلی خدود را 

 Lindsyمقدداوم کنندد . ایددن یامتدده بددا یامتدده هددای مطالعدده 

 در مطالعده (.4،89)( مطابقت دارد8994) Jenningsو (8990)

هدای سرسدختی رنوان یکدی از ویژگدیه آنان، مقاومت ب

( نیز از 0221و همکاران ) Brooksدر مطالعه معرمی ش . 

برای بیماران مطتال به چن  بیمداری  "بیمار سخت"مفهوم 

 شود. در این مطالعده، بعهد ، کنتدرل و مطدارزهمزمن بعطیر می

 (8)اند رنوان سه ویژگی بیماران سخت معرمدی شد ههطلطی ب

 امته های مرحله کار در ررهه است.که مشابه ی

 شناختمقابله ه ممن  با استرسورهای سالمتی ازطریق 

درخواسدت ، بغییرات وابسته به سن، بوسدل بده معنویدت

ها از دیگدر ابعداد های اجتماری و حف  بوانمن یکمک

بده  بدود کدهسرسختی مربط  با سالمت در مطالعه حاضدر 

کمدک  ها و احسداس آرامدش سدالمن انکاهش بار بیماری

دلیل میل بده ه های اجتماری بدرخواست کمک کرد.می

 ی، امزایش گرایش بده معنویدت استقالل در دوره سالمن

به ویژه رطادت و نماز در بقویت روحیه سرسدختی آندان 

نقش بسدزایی داشدت. ایدن یامتده بنهدا در مطالعده حاضدر 

 مشاه ه ش . این در حالی است که مذهب و باورهای دیندی

 بارم بقویت اربطاط سالمن  با جامعه و بامین نیداز پیوسدتگی

 (.09-98)شودسرسختی میسالمن  بیمار ش ه وبارم بقویت 

( نیددز از بددم منددابز مددالی 0281) Garnettدر مطالعدده 

 برای م یریت بیماری، آموزش سالمت و بیماری، حمایدت

اجتماری، درگیدری بدا سیسدتم سدالمت، کنتدرل معدال و 

رندوان ابعداد مفهدوم خودمد یریتی در هم یریت بیماری ب

سددالمن ان دارای بیمدداری هددای مددزمن متعدد د اسددتفاده 

 که قابل قیاس با نتایج مطالعه حاضر است.  (01) ش

م یریت همزمان بیماری ها، از دیگر ابعاد سرسختی 

ها، مربط  با سالمت بود. آنان با مشارکت معال در درمان

بطعیت از رسیم درمانی، خدودمراقطتی و اربقدای داندش و 

در حدالی کده  مهارت، سرسختی خود را نشان می دادن .

این بم ها بعنوان ابعاد مفهوم سرسختی  در مطالعه حاضر،

مربط  بدا سدالمت معرمدی شد ن . در مطالعده متوکیدان و 

(، بعنددوان راهکددار بوانمندد ی جهددت 0289همکدداران)

در  (.90)همزیسدتی بدا بیمدداری مدزمن معرمددی شد ه اسددت

( نیز از بم کنترل معال و م یریت 0281) Garnettمطالعه 

یریتی در سدالمن ان رنوان ابعاد مفهدوم خودمد هبیماری ب

کده مشدابه  (01)ای مزمن متع د استفاده ش دارای بیماری

 با نتایج مطالعه حاضر است. 

یدامتن بجدارب نتایج مطالعه نشان داد که بمایدل بده 

معنی دار، بمایل به حفظ بقا و استقالل، کنجکاوی قابدل 

بوجه و متعه  بودن بارم ش ه بود بدا بدا اربطداط بدا بدیم 

داروها و جستجوی اطالردات مدربط  بدا  درمان، مصرف

بیماری ها، به کاهش بار مراقطتی بیماری ها و کنتدرل آن 

کمک کرده و به استقالل دست یابن . این بم هدا بعندوان 

پیش مق م های مفهوم سرسختی مربط  با سالمت معرمی 

ش . در حالی که در مطالعات دیگر، بدم هدای گسدترش 

یگانگی از خود، نیاز به کنترل، مومقیت غالب، م یریت ب

بوانایی شناختی، بجربه ارزشدمن ، خودمثطدت  (،4)بحمل

و میدل بده ( 89)انگاری، ق رت ذهنی و بواندایی مقاومدت

بعنوان پدیش مقد م هدای سرسدختی معرمدی  (01)استقالل

(، بددم هددای 8990) Lindsyشدد ن . همچنددین در مطالعدده 

کنجکاوی قابل بوجه، بمایل به یدامتن بجدارب جالدب و 

در  (.89)دار بدده رندوان ابعدداد سرسدختی بیددان شدد ن معندی

رابطه با دلیل این بفاوت می بوان گفت که در مطالعدات 

موق، مفهوم سرسدختی بررسدی شد ه اسدت و سرسدختی 

مربط  با سالمت در هیچک ام از مطالعات بحلیدل نشد ه 

رالوه این مطالعات مربوط به سالمن ان نیز نمدی هاست. ب

مهم و شدناخت سدالمن ان بدا امدراد  باشن . سطم دری و

جوان یا شاغل متفداوت اسدت و بیدان کلمدات بده شدکل 

ساده و ب یهی از ویژگی های سالمن ان است. پژوهشگر 
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الت بد یهی و نیز در ارائه سواالت مجطور بود که از جم

 ساده استفاده نمای .

ان یشدی، داشدتن بفکدر های مثطتدر مطالعه حاضر، بم

م  هر بیماری، داشتن روحیه لجطازی بدا منطقی درباره پیا

مشکالت، اربطاط مورر با بیم درمان، هطور بودن در برابر 

های مفهوم سرسختی مربط  مشکالت و... بعنوان ویژگی

 روحیده"،  Lindsy با سالمت معرمی ش ه است. در مطالعه

با  رنوان یک ویژگی سرسختی معرمی ش .به "سرسختی

ی ایدن دو مفهدوم، از مفهدوم بوجه به یکسان بدودن معندا

استخراج شد ه از مرحلده کدار در ررهه)داشدتن روحیده 

، مفهدوم  Lindsy لجطازی( استفاده ش . بعالوه در مطالعه

خودمثطت انگاری بعنوان یکی از ابعاد مفهدوم سرسدختی 

در حدالی کده در مطالعده حاضدر، مفهدوم  (.89)مطرح ش 

بدا  مثطت ان یشی بعنوان یدک ویژگدی سرسدختی مدربط 

سالمت معرمی ش . با بوجه به یکسدان بدودن معدانی ایدن 

ه مفاهیم، از مفهوم مثطت ان یشی در م ل استفاده شد . بد

(، درگیدری بدا سیسدتم 0281) Garnettرالوه در مطالعه 

سالمت بعنوان یکی از ابعداد خودمد یریتی در سدالمن ان 

امدا در  (.01)مطتال به بیماری های مزمن متع د معرمی شد 

عه حاضر، اربطاط مدورر بدا بدیم درمدان بعندوان یدک مطال

ردالوه امید  بده هبدویژگی مفهوم سرسختی معرمدی شد . 

هددای بهطددودی و بددرس از وابسددتگی بدده دیگددران، الزمدده

های هطر و بوانایی دل اری بودن  که با ویژگی سازگاری

ها کمدک به خود به سالمن ان جهت همزیستی با بیماری

باش  بنها حاهل کار در ررهه میکرد. اما این دو بم می

بوان و در مطالعات دیگر معرمی نش ن . در این رابطه می

وابستگی و میل به استقالل در سالمن ان گفت که برس از 

است و راملی برای کسب بوانمند ی و  بر از جوانانبیش

 (.90)باش شرکت در رمتارهای خودمراقطتی می

هدا، بیمداریبراساس نتایج، پذیرش چن بع ی بودن 

احساس آرامش، کاهش بار بیماری و مراقطتی، دسدتیابی 

به ه ف، حفظ غرور اجتماری، استقالل، کسب دانش و 

مهارت، واقعی سازی براین های مورد انترار، سدازگاری 

ها با شرای  پیچی ه جسمی و روانی و همزیستی با بیماری

بعنوان پیام های سرسختی مربط  با سالمت معرمی شد ه 

ت. کسددب دانددش و مهددارت در مدد یریت بیمدداری اسدد

بعنوان مضمونی که بوس  اکثر مشدارکت کنند گان "ها

مطرح ش ، به رنوان یکی از پیام های سرسدختی مدربط  

با سالمت بیان ش . به طوری که مشدارکت کنند گان در 

بعریف مفهوم سرسختی مربط  با سالمت، بر جسدتجوی 

نحوه زن گی اطالرات جهت امزایش اطالرات در مورد 

با بیماری ها باکی  داشتن  و داشتن معلومات و آگاهی را 

پیام  سرسختی مربط  با سالمت ذکرکردن . این یامته بدا 

( مطابقددت دارد. در مطالعدده 8990)Lindsyنتددایج مطالعدده 

وی، امددزایش آگدداهی بعنددوان پیامدد  سرسددختی معرمددی 

واقعدی سدازی برایند های مدورد "بعدالوه پیامد   (.89)ش 

مطابقدت    Lindsyدر مطالعه حاضر با یامته های   "نترارا

سازگاری با شرای  پیچید ه جسدمی و رواندی،  (.89)دارد

یکی از پیام های سرسختی مربط  با سدالمت در مطالعده 

حاضر معرمی ش . سازگاری در مطالعدات دیگدر بعندوان 

یکدی از پیامدد های سرسددختی و بوانمندد ی معرمددی شدد ه 

(، سرسدختی 0282)Eschlemanلعده در مطا (.99، 4)است

بعنوان یک ویژگدی شخصدیتی چن بعد ی معرمدی شد ه 

است که دارای جنطه های مثطت و منفدی اسدت. یکدی از 

 هددای مثطددت سرسددختی، سددازش بددا استرسددورهاجنطدده

، Jennings،Lindsyبددر اسدداس مطالعددات  (.94)باشدد مددی

Garnett وEschleman،  پیامدد های حاهددل از مصدداحطه

لدذا بدر اسداس نتدایج مطالعدات،  (.4،89،01،94)بکمیل ش 

های ب ست آمد ه از مصداحطه در رابطده بدا پیامد های بم

 شود.  میسرسختی مربط  با سالمت بایی

در مطالعه حاضر، روامل بسهیل کنند ه و بازدارند ه 

سرسختی مربط  با سدالمت بعیدین شد ن  کده در مرحلده 

نشد ه مروری بر متون، در مطالعات دیگدر بده آن اشداره 

 های موجود درسازمان"حمایتاست. نتایج نشان داد که 

کنندد ه سرسددختی رنددوان بسددهیلهجامعدده و خددانواده بدد

 های متع د است. دراین رابطدهسالمن ان مطتال به بیماری

Tones (0220 :معتق  است ) منابز اجتماری با حمایدت و

قابلیت دسترسی م اوم بده امدزایش بوانمند ی مدربط  بدا 
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هدای ایدن مندابز حمدایتی کن . قابلیتمی سالمت کمک

شامل ارائه اطالرات، امزایش دانش و معلومات وبشویق 

برای مشارکت کنند گان  .(09)باش به بیان احساسات می

هدای مرهنگدی این مطالعه نیز، حمایدت خدانواده و گدروه

 کنن ه سرسختی مربط  با سالمت در سدالمن رنوان بسهیلهب

هدای مرهنگدی بده نواده و گروهنقش بسزایی داشت و خا

ابزارهای دسترسدی بده خد مات به اشدتی معرمدی رنوان 

ش ه است. بعالوه زن گی سالمن ان مطتال به بیماری های 

مزمن بخصوص در جامعه ایرانی وابسته به خانواده اسدت 

و بسیاری از مشکالت آنان با حمایدت خدانواده برطدرف 

(، حمایت 0282)Eschlemanدر مطالعه  .(99،94)شودمی

رنوان یک رامدل مثطدت مدورر بدر سرسدختی هاجتماری ب

 .(96)معرمی ش ه است

طور کلی نتایج، برخی مفداهیم را شناسدایی کدرد به

نش ه بود. نتایج حاهل از  که درمروری بر متون گزارش

 8 شدماره بایک یگر بلفیق و نمدودار 9و  0ج ول شماره 

اشدتن  در د ارائه ش . برخدی از مفداهیمی کده همپوشدانی

 قالب یک بم ارائه ش ن .

یکی از محاسن مطالعه حاضر، شناسدایی راهطردهدا، 

کنندد ه و بازدارندد ه سرسددختی مددربط  بددا روامددل بسددهل

سالمت بود. در حالی که در دو مطالعه مربط  به بحلیدل 

هدا مدورد بوجده نطدوده ایدن یامتده (،4،89)مفهوم سرسختی

بدا سدالمت در  است. لذا بحلیل مفهوم سرسختی مدربط 

مطالعه حاضر، برای کار در بالین کاربردی بر است. زیرا 

های سرسختی بوجه نموده است. بعدالوه در به بمام جنطه

این مطالعده، مفهدوم سرسدختی مدربط  بدا سدالمت بدرای 

 سدازیهای متع د بحلیدل و شدفافسالمن ان مطتال به بیماری

هدای بیماری ش . لذا برای کار در بالین سالمن ان مطتال به

 باش .متع د قابل استفاده می

بواند  بده طدور مدورری در بوسدعه نتایج مطالعه مدی

ابزارها وبووری سرسختی مربط  با سالمت مورد استفاده 

قرار گیدرد. یکدی از نقداط قدوت مطالعده، طراحدی مد ل 

سرسددختی مددربط  بددا سددالمت در سددالمن ان مطددتال بدده 

س از بست، جهت بوان  پهای متع د است که میبیماری

های اربقای سرسختی مربط  بده سدالمت اجرای پروبکل

هدای متعد د در بدالین مدورد در سالمن ان مطتال به بیماری

 استفاده قرار گیرد.
 

 سپاسگزاری
این مقاله، حاهل طرح بحقیقدابی مصدوب شدورای 

 8/9/8991پژوهشی دانشگاه رلوم پزشکی بابدل مصدوب 

ژوهشدی دانشدگاه رلدوم می باش .ب ینوسیله از معاوندت پ

کنن گان در پژوهش بق یر پزشکی بابل و کلیه مشارکت

 آی .رمل میهو بشکر ب

 هیچگونه که کنن می بصریم نویسن گان  ینوسیلهب

 .ن ارد وجود حاضر پژوهش خصوص در منامعی بضاد
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