
...آموزش خانواده محور بر میزان تبعیتتاثیر1

هاي پیشگیرانـه در پرسـتاري و مـامـایـیي مراقبـتمجـله
22تا13صفحات،94بهار و تابستان ،1يارهـشم،5يدوره

ثیر برنامۀ آموزش خود مراقبتی مبتنی بر مدل اورم بر استرس بیماران تحت همودیالیزأبررسی ت
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30/04/94پذیرش: 4/10/92دریافت: 

چکیده
زندگی، پذیرش درمان و سیر تواند برکیفیت باشد که میترین مشکالت روانشاختی بیماران تحت درمان با همودیالیز میاسترس از شایعزمینه و هدف:

دیالیز انجام بیماري تأثیر منفی داشته باشد. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامۀ آموزش خودمراقبتی مبتنی بر مدل اورم بر استرس بیماران تحت همو
گردید.
هاي آموزشی وابسته باشد که در بیمارستاننترل میآزمون و پس آزمون با یک گروه کتجربی از نوع طرح پیشاین پژوهش یک مطالعۀ نیمه: بررسیروش

بیمارتحت همودیالیز به روش در دسترس انتخاب شدند و به صورت تخصیص تصادفی 71به دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد. در این پژوهش 
ساعته و به خود، آموزش خودمراقبتی در شش جلسه نیمبلوکی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. پس از نیازسنجی بیماران در زمینۀ مراقبت از 

ش استرس فاصله یک هفته جهت بیماران گروه مداخله اجرا گردید. میزان استرس بیماران هر دو گروه قبل و یک ماه بعد از مداخله، با استفاده از بخ
DASSپرسشنامه  دو مورد تجزیه مستقل و آزمون کايt، زوجی tآزمون ،ر توصیفیآماشامل 19SPSSها با استفاده از نرم افزار بررسی شد. داده42

. و تحلیل قرار گرفت
). همچنین اختالف p>001/0داري را نشان داد (نتایج نشان داد که میانگین امتیاز استرس قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون کاهش معنی:هایافته

.)p=03/0دار بود (رل بعد از مداخله معنیمیانگین نمرة استرس بین دو گروه آزمون و کنت
هزینه براي کاهش استرس بیماران توان از این روش مؤثر و کمرسد مینظر میباتوجه به تأثیر برنامۀ آموزشی طراحی شده در این مطالعه، به گیري:نتیجه

.تحت همودیالیز استفاده نمود
، ایرانالیز مدل خودمراقبتی اورم، استرس، همودی: واژگان کلیدي

مقدمه
بیماري مزمن کلیوي یک فرآیند پاتولوژیک با علل متعدد 

ها ننفروکارکردوتعدادتوقف ناپذیرآن کاهشکه نتیجهاست
مرحله انتهاییکلیويبه بیماريموارد منجردر بسیارياست و

[End Stage Renal Disease(ESRD)]این .)1(شودمی
ها از از عملکرد کلیهدرصد90افتد که اختالل زمانی اتفاق می

نفر 242ارسایی مزمن کلیه در جهان شیوع ن.)2(رودبین می
یابدافزایش میدرصد8االنه ـت و سـر اسـر میلیون نفـهدر
نفر 400000طبق آمار موجود در ایالت متحده بیش از .)3،2(

نفر از این بیماران 300000مبتال هستند و بیش از ESRDبه 
. در کشور ما رشد موارد جدید )4(به دیالیز دائم نیاز دارند

درصد در سال 6/22نارسایی انتهایی کلیه بسیار باال و معادل 
بیمار جدید به تعداد 4000که ساالنه حدود باشد، به طوريمی

بیمار 33000گردد. در ایران بالغ بر بیماران قبلی اضافه می
رسد تا پایان سال داریم که به نظر میESRDشناخته شده 

این بیماران درصد98نفر افزایش یابد که 40000به 1390
ی ـز صفاقـده تحت دیالیـباقیماندرصـد2ودیالیز و ـتحت هم

در حال حاضر ایراندر بیماران تحت همودیالیز آمارباشند. می

دانشگاه علوم پزشکی زنجانهاي ویژه، دانشکدة پرستاري و مامایی،کارشناس ارشد پرستاري مراقبت-1
دکتري تخصصی پرستاري، استادیار دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان-2
، دانشگاه علوم پزشکی زنجانمرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمتدکتري پرستاري، استادیار، -3
دانشگاه علوم پزشکی زنجانزشکی، دانشکده پفوق تخصص نفرولوژي، استادیار، -4
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15االنه حدود ـو س)5(تـهزار نفر رسیده اس20به بیش از 
.)6(شودبه این بیماران اضافه میدرصد

در ایران و سراسر ESRDترین روش درمانیهمودیالیز شایع
و نقش اساسی در افزایش طول عمر )8،7(باشدجهان می

هاي همودیالیز باعث تخفیف عالئم و نشانه.)3(بیماران دارد
ر به ـی در نهایت منجـشود ولیـنارسایی مزمن پیشرفته کلیه م

اي کلیه نشده و به طور کامل جانشین بهبود سیر بیماري زمینه
تحت همودیالیز مشکالت بیماران. )9(شودها نمیکلیهعملکرد

ترین این مشکالت اختالل عمدهکنند؛تجربه میمتعددي را 
خونی، خارش، تغییر خواب، نوروپاتی محیطی، عفونت، کم

باشد. رنگ، کاهش میل جنسی، عدم قدرت تمرکز و تشنج می
این مشکالت بر ابعاد مختلف زندگی بیماران تحت همودیالیز 

اران عالوه بر رو به رو شدن با ـاین بیم. )2(دذارـگمیرـتأثی
هاي روانی بسیاري نیز رو تغییرات متعدد فیزیولوژیک با تنش

توانند در روان و خود میۀگردند که هر کدام به نوببه رو می
که اغلب آنها با به طوري، شخصیت آنها اختالل ایجاد کنند

اري ده و دچار تغییرات رفتـار نشـا سازگـهکالت و تنشـمش
اري ـار بیمـزوا و انکـردگی، انـاضطراب، افسرس،ـاستدـمانن
نشان )1390(همکارانوطیبیۀنتایج مطالع.)10(گردندمی
رس ـاستبیماران تحت همودیالیز درصد40-50د که ـدهمی

نیز )1388(مالهادي و همکاران.)7(دـا شدید دارنـخفیف ت
دچار استرس این بیماران درصد7/51کنند که گزارش می

.)11(هستند
الینی پرستاري ـدف از مراقبت بـا هـدف بالینی یـرین هـمهمت

ه منظورـکاهش شدت عالیم بیماري و استرس حاصل از آن ب
درمان این بیماران حفظ کیفیت زندگی در این بیماران است.

ايـهی از فعالیتـار و انجام برخـارکت خود بیمـدون مشـب
کافی مؤثر باشد و نتایج ةتواند به اندازمراقبت از خود نمی

هاي خود فراگیري فعالیت. )12(دلخواه درمان حاصل گردد
تواند فرد را به سمت حفظ سالمتی و رفاه سوق مراقبتی می

وان ـت). 2(دـاري افزایش دهـازگاري فرد را با بیمـد و سـده

مراقبت از خود را در افراد بیشتر کند و میزان ناتوانی و از کار 
).13(هاي درمانی را کاهش دهدافتادگی بیماران و هزینه

هاي خود مراقبتی متداول و کاربردي، استفاده از نامهیکی از بر
هاي این مدل از مدلاست.) Orem(خود اورممراقبت ازمدل

شود و مراقبت پرستاري است که در بیماران مزمن استفاده می
این الگو استوار بر بیشترین فعالیت تحقیقی در بالین تاکنون

راد و نیازهاي آنها هاي عملی افبوده است. این مدل بر توانایی
مطالعات انجام .)14(باشدبراي مراقبت از خود استوار می

مدل مراقبتیاین گیري به کارثیر مثبت أشده در ایران بیانگر ت
). 15،9باشد (ودیالیز میـدگی بیماران تحت همـر کیفیت زنـب

کیفیت زندگی بیماران مراقبتی بر رويتأثیر مثبت خودعلیرغم
تحت همودیالیز در برخی از مطالعات، اما بررسی متون نشان 

هاي آموزشی ت کافی در مورد تأثیر برنامهدهد که اطالعامی
اد مختلف وضعیت ـاري بر روي ابعـن مدل پرستـر ایـمبتنی ب

ا ـزان استرس آنهـژه میـالیزي بویـاران همودیـروانشناختی بیم
وجود ندارد. از طرف دیگر با عنایت به شیوع قابل توجه 

اي عوارض ناشی از همودیالیز و استعداد باالي این بیماران بر
ابتال به اختالالت روانشناختی که یکی از عوامل مهم بروز آنها 

ود ـدم وجـباشد و همچنین عاران میـزان استرس این بیمـمی
اران ـودمراقبتی این بیمـت افزایش خـص جهـاي مشخبرنامه

ثیر برنامۀ أوکنترل استرس آنها، این پژوهش با هدف تعیین ت
رم بر استرس بیماران آموزش خودمراقبتی مبتنی بر مدل او

تحت همودیالیز انجام گردید.

روش بررسی
یک مطالعۀ نیمه تجربی از نوع طرح پیش حاضر ۀمطالع

) که به 16(باشدآزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل می
برنامۀ آموزش خودمراقبتی مبتنی بر مدل ثیر أتمنظور تعیین 

ۀکلیگردید.اورم بر استرس بیماران تحت همودیالیز انجام 
کننده به مراکز دیالیزهمودیالیزي غیر اورژانسی مراجعهبیماران

اه علوم ـدانشگشهید بهشتی و(عج)رـاي ولیعصـهبیمارستان
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. دادندپژوهش این مطالعه را تشکیل میۀجامعپزشکی زنجان 
آسان (در دسترس) انجام گیري به روش در این مطالعه نمونه

شرکت در معیارهايبیمارانی که ۀ. بدین معنی که کلیشد
پژوهشگر به محیط پژوهش ۀرا داشتند با مراجعمطالعه 

پس از جلب موافقت آنها و کسب رضایت کتبی انتخاب و 
یید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی أآگاهانه که مورد ت

رل ـور کنتـه منظـب.دـنرار گرفتـه قـمورد مطالعود، ـان بـزنج
ها در دو ر و حداکثر امکان برابري نمونهگمتغیرهاي مداخله

گروه آزمون و کنترل، پس از انتخاب هر نمونه، نمونۀ منتخب 
به صورت تصادفی و با استفاده از روش بلوك بندي در گروه 

.آزمون یا کنترل قرار گرفت تا حجم نمونه مناسب بدست آید

سن هاي پژوهش در این مطالعه شامل معیارهاي ورود نمونه
، سابقۀ بیماري نارسایی مزمن کلیوي، ابتال به سال18ي االب

، زـالیـت همودیـن نوبـان اولیـاه از زمـم3ل ـحداقت ـگذش
لیست بیماران تحت همودیالیز بیمارستان قرارگیري در

همکاري یا دادن رايبو توانایی بیمارولیعصر و شهید بهشتی
شامل بود. همچنین معیارهاي خروج از پژوهش اطالعات

وضعیت ابتال به ،بستري به علت مشکالت روانیۀسابق
DASSابزار (طبق خیلی شدید استرس )، عدم نیاز به 42

آموزش بر اساس نیازسنجی آموزشی بر اساس الگوي اورم 
د مورد ـواحال ـی)، انتقـی آموزشـۀ نیازسنجـق پرسشنامـ(طب

بر ند عمل پیو، انجام پژوهش طی مطالعه به مرکز درمانی دیگر
، استفاده از سایر منابع آموزشی طی انجام پژوهشروي بیمار 

گیري استرس عالوه بر مداخلۀ پژوهش حاضر بین زمان اندازه
در قبل و بعد از آموزش، عدم بکارگیري موارد آموزش داده 

حضور ۀاز ادامهاي خود مراقبتی و انصراف شده در فعالیت
بود.در پژوهش به هر دلیلی

و چک قسمتی سهۀنامها از پرسشآوري دادهبراي جمع
. شداستفاده لیست میزان بکارگیري مطالب آموزش داده شده 

قسمت اول پرسشنامه شامل اطالعات جمعیت شناختی افراد 
DASSبخش استرس باشد. قسمت دوم پرسشنامه می 42

.مۀ بیماران تحت پژوهش تکمیل شدباشد که توسط همی
DASSمقیاس  باشد که خودگزارشی میۀشنامیک پرس42

ساخته شده است 1995در سال )Lovibond(توسط لوویبند
طی یک هاي استرستشخیصی و غربالگري نشانهۀو جنب

پرسشنامه سواالت سؤال این 42از . )17(داردگذشته راۀهفت
32، 12، 35، 11، 6، 14، 22، 18، 29، 33، 8، 39، 27ةشمار

هاپرسشبهدهیپاسخةباشد. نحومربوط به استرس می1و 
"تا"اصالً"ها ازپاسخۀ دامن.باشدمیايگزینه4صورتبه

ازیکیتوانندمیهانمونهکهبطوري،استتنظیم شده"دزیا
مشخصضربدرعالمتاـبرا شـپرسرـهلـمقابايـهگزینه

نرمال0-14ةنمربه صورتاسترسبندي نمراتطبقهنمایند.
-33متوسط، 19-25خفیف، 15-18، بسیار خفیف)(استرس

پایایی باشد.میخیلی شدیداسترس و بیشتر 34و،شدید26
افضلی و همکارانش ۀایران در مطالعۀاین ابزار براي جامع

DASSآزمونروانسنجیهايویژگی"تحت عنوان)1386( 42

"اهـکرمانششهرآموزان دبیرستانیدانشازاينمونهاسـاسبر

). در 18(محاسبه شده است87/0براي خرده مقیاس استرس 
به براي خرده مقیاس استرس ر پایایی این ابزار ـۀ حاضـمطالع
قسمت سوم پرسشنامه محاسبه شد.81/0کرونباخ آلفايروش

اران تحت ـبیموزشیـاي آمـورد نیازهـوال در مـس20امل ـش
نـباشد. اییـممراقبتی اورم ودـخدل ـاساس مرـز بـهمودیالی

توسط محققین طراحی گردید. روایی این پرسشنامه پرسشنامه 
ا محاسبۀ ضریب آلفاي ـایی آن بـایـق روایی محتوا و پـاز طری

مقیاس لیکرت دهی بر اساسنمرهتعیین گردید.89/0کرونباخ 
م و اصالًـط، کـاد، متوسـورت زیـواالت به صـاسخ به سـو پ
از به آموزش زیاد تا ـه ترتیب از نیـبآن ه امتیازات ـباشد کمی

شود. بندي میتقسیمتا صفر3) از عدم نیاز به آموزش (اصالً
کسباساس مدل خود مراقبتی اورم، رـو براردادي ـور قـطبه

31- 60نیمه وابسته و 11- 30،بیمار مستقل0- 10امتیاز 
). همچنین از چک لیست 2(باشدوابسته از لحاظ آموزشی می

قسمت یزان بکارگیري مطالب آموزش داده شده که بر اساس م
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توسط محققین طراحی گردید، به منظور تعیین سوم پرسشنامه 
بکارگیري مطالب آموزش داده شده در مراقبت از خود توسط 
بیماران استفاده شد. روایی این پرسشنامه از طریق روایی 

تعیین 8/0محتوا و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ 
و ها از طریق مصاحبه پرسشنامهۀدر این پژوهش کلیگردید. 

شد.تکمیل توسط همکار آموزش دیده 
نفري که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به روش 71تعداد 

رار ـون و کنترل قـروه آزمـی در دو گـتخصیص تصادفی بلوک
قرار نفر در گروه کنترل 35نفر در گروه آزمون و 36گرفتند. 
هاي بیماران گروه آزمون به مدت شش جلسه در زمینه.گرفتند

ها تحت آموزش قرار مختلف و بر اساس نیازهاي آموزشی آن
د و ـول کشیـدقیقه ط45تا 30ۀ آموزش ـر جلسـد. هـگرفتن
ات ـل، جلسـم بود. در کـه از هـۀ یک هفتـات به فاصلـجلس

هاي مختلف هآموزشی به مدت شش هفته ادامه یافت. زمین
هاي نارسایی ام شده شامل علتـوزش طبق نیازسنجی انجـآم

م ـر، رژیـت از فیستول و کاتتـان، همودیالیز، مراقبـکلیه، درم
زانـخونی، میواب، کمـل جنسی، مشکالت خـی، مسائـغذای

فعالیت و استراحت، تنگی نفس حین دیالیز و تهوع و استفراغ 
ه به چهره و حین دیالیز داده ود. این آموزش به صورت چهرـب

ات آموزشی یک کتابچه که شامل کلیۀ ـد. در پایان جلسـشمی
مطالب آموزش داده شده بود به بیماران داده شد. یک ماه به 
این بیماران فرصت داده شد تا مطالب آموزش داده شده را در 

هاي روزانه بکار گیرند. پس از مداخله، چک لیست به فعالیت
ن ـري ایـارگیـا روزانه بکـد تـروه آزمون داده شـگاران ـبیم
ودـخورت ـبه صود مراقبتیـها را در فعالیت خوزشـآم

دودیت ـت کاهش محـایند. همچنین جهـثبت نمدهیگزارش
ت دیالیز در روزهایی که بیمار جهدهیگزارشخودحاصل از 

گیري موارد آموزش کرد، میزان بکاربه بیمارستان مراجعه می
اده شده در فعالیت هاي خود مراقبتی و علت عدم بکارگیري د

د. در طی این یک ماه ضمن ـشی میـی مصاحبه بررسـآنها ط
مراجعۀ بیماران جهت دیالیز بکارگیري مطالب آموزش داده 

شد. در صورت عدم هاي روزمره پیگیري میشده در فعالیت
ه و هاي خود مراقبتی، علت آن بررسی شدبکارگیري فعالیت

شد و در صورت تداوم عدم بکارگیري، نمونۀ طرف میبر
شد. پس از یک ماه از اتمام مورد نظر از مطالعه خارج می

DASSپرسشنامۀ مداخله مجدداً توسط بیماران گروه 42
آزمون و کنترل تکمیل شد. در گروه کنترل بدون هیچ برنامۀ 

ي هاها، پاسخمشخصی و در صورت طرح سوال توسط نمونه
ها براي هر دو شد. البته برنامۀ روتین مراقبتکلی مطرح می
ها پس از جمع آوري با استفاده از دادهگردید. گروه انجام می

مستقل و tزوجی، tهاي آماري و آزمون19SPSSنرم افزار
.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندآزمون کاي دو 

افته های
هاي راف معیار سنی نمونهنتایج نشان داد که میانگین و انح

) مرد درصد38/63بود. اکثر آنها (13/55±10/15پژوهش
داراي تحصیالت درصد88/47هل وأمتدرصد05/76بودند، 

نمونه ها درآمد کمتر از درصد42/70در حد زیر دیپلم بودند. 
08/14هزار تومان در ماه داشتند. این درحالی است که 800

ها میانگین مدت زمان ابتال نمونهد.بودنها بیکاراز نمونهدرصد
83/71سال بود و 43/5±97/5به بیماري نارسایی مزمن کلیه 

سال تحت همودیالیز بودند. همچنین 5آنها کمتر از درصد
اي مربوط به هاي زمینهطبق نتایج، بیشترین ابتال به بیماري

) درصد49/15() و بیماري قلبی عروقیدرصد9/16دیابت (
هاي پژوهش بین دو گروه هاي فردي نمونهد. مقایسۀ ویژگیبو

) آمده است. همانطور که در این 1آزمون و کنترل در جدول (
هاي داري بین ویژگیجدول مشخص شده است اختالف معنی

فردي دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت. 
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و کنترلهاي فردي بین دو گروه آزمون مقایسۀ برخی ویژگی: 1جدول
گروه

ویژگی هاي فردي
کنترلآزمون

P value درصدتعداددرصدتعداد

p=2212/612372/65687/0مردجنس 1488/381228/34زن

تحصیالت
1488/381228/34بی سواد

584/0=p 18501672/45زیردیپلم
412/11720دیپلم وباالتر

p=2955/802542/71368/0هلأمتهلأوضعیت ت 745/191058/28مجرد

شغل
1978/521929/54شاغل

985/0=p 1233/331142/31خانه دار
589/13529/14بیکار

p=2955/802160058/0عدم استقالل مالیدرآمد 744/191440استقالل مالی

زمن نارسایی م
کلیه

2044/442242/71سال4ماه تا 6
59/0=p 1078/27529/14سال8تا 4

678/27829/14سال و بیشتر8

سابقه دیالیز
2467/662715/77سال5کمتر از 

974/0=p 1155/30614/17سال10تا 5
178/2271/5سال10بیشتر از 

p=83/554/54692/0میانگینسن 96/1613/13انحراف معیار

هاي پژوهش قبل از از کل نمونهدرصد2/59طبق نتایج 
ثیر برنامۀ خود مراقبتی أمداخله دچار استرس بودند. در مورد ت

بر اساس الگوي اورم بر استرس بیماران تحت همودیالیز نتایج 

نشان داد که بین دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله 
).2داري وجود نداشت (جدول ختالف آماري معنیا

اخلههاي آزمون و کنترل قبل از مدها به تفکیک گروهتوزیع فراوانی مطلق و نسبی استرس آزمودنی: 2جدول
P valueمستقلtآزمون گروه کنترلگروه آزمونسطح استرس درصدتعداددرصدتعداد

1489/381585/42استرس بسیار خفیف
822/22529/14خفیف
1078/271229/34متوسط
411/11357/8شدید
3610035100جمع

t69=df913/0 =P= -45/1111/0) 62/6(27/11) 13/7((انحراف معیار)میانگین

ها بعد از مداخله بین دو گروه اما مقایسۀ میزان استرس نمونه
ان داد ـداري را نشآمـاري معنـیآزمـون و کنتـرل اختالف

)03/0=p کاهش میزان استرس در گروه آزمون 3). در جدول
مشخص شده بعد از مداخله در قیاس با گروه کنترل کامالً

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 z
um

s.
ac

.ir
 a

t 1
2:

34
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
12

th
 2

01
9

http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-453-en.html


...ثیر برنامۀ آموزش خود مراقبتی مبتنی برأبررسی ت18

94بهار و تابستان،1يشماره،5يدورهاري و مامایی،پیشگیرانه در پرستهاي ي مراقبتمجله

است. همچنین مقایسۀ میزان استرس بیماران در گروه کنترل 
داري را نشان بین قبل و بعد از مداخله اختالف آماري معنی

که در گروه آزمون اختالف میزان استرس بین نداد. در حالی

). به طوري که p>001/0قبل و بعد از مداخله معنی دار بود (
ها بعد از مداخله کاهش قابل میانگین میزان استرس نمونه

)4(جدول .توجهی را نشان داد

اخلهو کنترل بعد از مدهاي آزمون: توزیع فراوانی مطلق و نسبی استرس آزمودنی ها به تفکیک گروه3جدول 

سطح استرس
گروه کنترلگروه آزمون

Pمستقلtآزمون  value درصدتعداددرصدتعداد
1978/521686/42استرس بسیار خفیف

1156/30358/8خفیف
589/131329/34متوسط
177/2358/8شدید
3610035100جمع

df032/3- =t03/0 =p ,=57/1165) 17/6(52/7) 98/4(نمیانگی(انحراف معیار)

و آزمونکنترلهايقبل و بعد از مداخله در گروهها نمونهاسترسمیانگین نمره مقایسه : 4جدول 

استرس
tبعد از مداخلهقبل از مداخله

dfPزوجی value میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار
p>25/7945/435001/0±27/1198/4±13/7گروه آزمون

34729/0-57/11349/0±45/1117/6±62/6گروه کنترل

بحث و نتیجه گیري 
ورد ـهاي مهـرس در نمونـزان استـین مطالعه مـایج ایـطبق نت

درصد2/59ود. در واقع ـش از شیوع باالیی برخوردار بـپژوه
حاضر به درجاتی از از بیماران تحت همودیالیز در پژوهش

ها داراي نمونهازدرصد8/40استرس مبتال بودند. به طور کلی 
درصد31استرس خفیف،درصد3/18استرس بسیار خفیف، 

دچار استرس شدید بودند. نتایج درصد9/9استرس متوسط و 
ار ـت آمـده اسـن زمینه انجام شـه در ایـات مختلفی کـمطالع
رس گزارش ـه میزان استـاند. اگرچزارش کردهـی را گـمتفاوت

ۀ ـالعـ. در مطدـباشه میـل توجـات قابـمطالعر ـده در بیشتـش
درصد7/17ادي و همکاران در بیماران تحت همودیالیز ـماله
درصد9/12استرس متوسط، درصـد6/13ف، ـرس خفیـاست

). 11(استرس بسیار شدید داشتنددرصد5/7استرس شدید و 
ودیالیز ـهمتـاران تحـبیمدرصـد6/30ی ـحیمالعۀ رـدر مط

ایر ـهاي س). نتایج مطالعۀ حاضر و یافته12(دـرس داشتنـاست
مطالعات در مورد شیوع استرس در بیماران همودیالیزي نشان 

از شیوع باالي میزان استرس در این بیماران دارد که می تواند 
تحت ابعاد مختلف وضعیت جسمی و روانشناختی آنها را 

ثیر قرار دهد.أت
ردید، برنامۀ خود ـا مشخص گـهه در بخش یافتهـور کـهمانط
ر روي ـثیر قابل توجهی بـأاس الگوي اورم تـر اسـی بـمراقبت

العۀ ـا نتایج مطـه بـت. این یافتـاران داشـرس بیمـش استـکاه
). این محققان نیز در 12(رحیمی و همکاران همخوانی دارد

میزان استرس را در بیماران همودیالیزي به مطالعۀ خود کاهش
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ی (به کارگیري مدل مراقبت ـۀ آموزشـراي یک برنامـدنبال اج
گیري مدل ودند. البته در مطالعۀ حاضر بکارپیگیر) گزارش نم

خود مراقبتی اورم بر اساس نیازهاي آموزشی و مشکالت 
ر داد، اما دمراقبت از خود بیماران اساس مداخله را تشکیل می

پرستار به عنوان مطالعۀ رحیمی و همکاران مدل مراقبت پیگیر
شناخت نیازها، منظورمراقبتی به-خدمات بهداشتیةدهندهئارا

ان براي قبول رفتارهاي ـازي مددجویـاس سـمشکالت و حس
ی ـطراحاي سالمتی ـبهداشتی و کمک به حفظ بهبودي و ارتق

، خودمراقبتی اورمراي مدلـبا اجر ـۀ حاضـد. در مطالعـگردی
آموزشی -با بکارگیري نقش حمایتینمودند سعی پژوهشگران

اي روزمره بهبود ـهراي فعالیتـخودمراقبتی را در اج،ارـپرست
اختی این بیماران ـر آن را بر مشکالت روانشنـثیأده و تـبخشی

نمایند. هم راستا با پژوهش حاضر مطالعۀ سمیعی و بررسی 
ۀ آموزش ـه به کارگیري برنامـن داد کاـ) نش1391(ارانـهمک

اران فشار خونی توانست به طور ـم در بیمـک زندگی سالـسب
). همچنین 19(کاهش دهدمعناداري استرس را در این بیماران

هاي ) آموزش فعالیت1387ی و همکـاران (انـۀ نریمـدر مطالع
ه ـخودمراقبتی توانست کیفیت زندگی را در تمام ابعاد از جمل

) و همکاران Shapiro). شاپیرو (20(دـد روانی افزایش دهبع
) نیز در مطالعۀ خود نشان دادند که آموزش رفتارهاي 2007(

خودمراقبتی در دانشجویان رشتۀ روانشناسی توانست استرس 
). 21را در این افراد کاهش دهد (

ر، بکارگیري آموزش خود ـاي تحقیق حاضـهاس یافتهـر اسـب
ش ـد در کاهـتوانوزشی مدون میـیک برنامۀ آماـی بـمراقبت

استرس بیماران تحت همودیالیز مؤثر باشد. بنابراین به منظور 
ی بیماران همودیالیزي، ـی و روانـح سالمت جسمـاء سطـارتق

آموزش مستمر خود مراقبتی و قبول مسئولیت مراقبت از خود 
پرستاران رسد. ر میـر به نظـد و مؤثـاران مفیـط این بیمـتوس
هزینه براي کاهش استرس توانند از این روش مؤثر و کممی

از مشکالت منشاء بسیاريتواندکه میتحت همودیالیزبیماران
آنها باشد، استفاده نمایند. 

العه، ـام این مطـا در انجـهود برخی محدودیتـرغم وجعلی
ثیر اینأپژوهشگران سعی نمودند تا با اتخاذ برخی تمهیدات ت

ه کاهش دهند. یکی از ـی مطالعـر روي روایـها را بمحدودیت
که پژوهشگران سعی بودهاجم کم نمونهها حاین محدودیت

ل ـا و شرح کامـل متغیرهـا با تعریف دقیق و کامـتندنمود
مطالعه را خارجی گر روایی مداخله و کنترل متغیرهاي مداخله

اي ـهامهـي برنراـی در اجـدهزارشـخودگد.ـزایش دهنـاف
که بود پژوهش این هاي از محدودیتدیگر خودمراقبتی یکی 

با حضور بر بالین و مصاحبه با بیمار ان سعی نمودند پژوهشگر
د.نبکاهقسمت هاي این از محدودیت

ه میانگین نمرة استرس ـر کـۀ حاضـج مطالعـه به نتایـا توجـب
مداخله نیز در ثیرأدودة نرمال قرار داشت و تـا در محـهنمونه

ثیر أگردد تمحدودة استرس نرمال مشخص گردید، پیشنهاد می
زي که دچار استرس ـاران همودیالیـود مراقبتی اورم در بیمـخ

که بسیاري شدیدتر هستند، انجام شود. همچنین با توجه به این
هاي مزمن به ویژه در مراحل از سالمندان مبتال به بیماري

) بر اساس تئوري ESRDاران مبتال به اري (بیمـایی بیمـانته
ل قرار ـاري اورم بیشتر در گروه جبرانی کامـهاي پرستسیستم

شود مطالعات مشابهی با هدف بررسی گیرند، پیشنهاد میمی
هاي مکمل اري نظیر درمانـهاي مراقبت پرستثیر سایر روشأت

و یا تن آرامی بر استرس بیماران تحت همودیالیز انجام شود. 
ثیر مدل خود مراقبتی اورم بر أز طرف دیگر با توجه به تا

گردد در مورد کاهش استرس بیماران همودیالیزي، پیشنهاد می
هاي مزمن از قبیل دیابت، نارسایی قلبی وتنفسی سایر بیماري

هاي خودمراقبتی به عنوان یک روش مکمل و اثر نیز برنامه
.رسی شودبخش، طراحی و تأثیرآن برسطح استرس آنها بر

تشکر و قدردانی
این مطالعه شامل نتایج قسمتی از پایان نامۀ کارشناسی ارشد 

A-10-93-1وزـاره مجـژه با شمـاي ویـهاري مراقبتـپرست

ن ـود را به مسئولیـاس خـب سپـمراترانـد. پژوهشگـباشمی
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...ثیر برنامۀ آموزش خود مراقبتی مبتنی برأبررسی ت20
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ی دانشگاه علوم ـدة پرستاري و مامایی، معاونت پژوهشـدانشک
ز ـش همودیالیـوش بخـت کـل سخـپرسن،انـی زنجـپزشک

بیمارستان ولیعصر (عج) وشهید بهشتی زنجان ،و باالخره تمام 

ین پژوهش همکاري نمودند بیمارانی که صادقانه در انجام ا
.دارندتقدیم می

منابع
1- Longo D, Fauci A, Kasper D, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 18thed. NewYork:

McGraw-Hill; 2012.

2- Habibzadeh H, Davarpanah M, Kalkhali H. Effect of Self Care Orem Model on self efficacy of

hemodialysis patients in hospital of orumieh. J of Nurs and Midw Urmia Univ Medi Sci. 2012; 10(2): 190-

99. [In Persian]

3- Smeltze S, Bare B, Hinkle J, Cheever K. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing.

11thed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.

4- Go AS, Chertow GM, Fan D, McCulloch CE, Hsu CY. Chronic kidney diseaseand the risks of death,

cardiovascular events, and Hospitalization. N Engl J Med. 2004; 35(1): 1296-305.

5- Mohammadi Z. Comparative of bolus and infusion of heparin on coagolasion in set of hemodialysis.

[Dissertation]. Kermanshah: Kermanshah University Medical Science. 2012.

6- Sajadi A, Farahani BF, Zanjani SE, Durmanesh B, Zare M. Factor's affecting fatigue in chronic renal

failure patients treated with hemodialysis. IJCCN. 2010; 3(1): 33-38. [In Persian]

7- Tayyebi A, Babahaji M, Sadeghi sherme M, Ebadi A, Eynollahi B. Study of the effect of Hatha Yoga

exercises on stress, anxiety and depression among hemodialysis patients. IJCCN. 2011; 4(2): 67-72. [In

Persian]

8- Asgari MR, Mohammadi E, Fallahi KM, Tamadon MR. The perception of chronic renal failure patients

from advocacy resources in adjustment with hemodialysis: A qualitative study. IJCCN. 2011; 3(4): 133-42.

[In Persian]

9- Baraz S, Mohamadi E, Boromand B. A comparative study on the effect of two methods of self-care

education (direct and indirect) on quality of life and physical problems of hemodialysis patients.j Arak Univ

Medi Sci. 2006; 9(1): 17-22. [In Persian]

10- Baraz S, Mohammadi E, Borumand B. The effect of self-care educational program on decreasing the

problems and improving the quality of life of dialysis patients. Hayat. 2005; 11(24): 51-62. [In Persian]

11- Mollahadi M, Tayyebi A, Ebadi A, Daneshmandi M. Comparison between anxiety, depression and

stress in hemodialysis and kidney transplantation patients. IJCCN. 2010; 2(1): 9-10. [In Persian]

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 z
um

s.
ac

.ir
 a

t 1
2:

34
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
12

th
 2

01
9

http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-453-en.html


21و همکاران  فاطمه رستمی

94بهار و تابستان،1يشماره،5يدورهپرستاري و مامایی،پیشگیرانه در هاي ي مراقبتمجله

12- Rahimi A, Ahamadi F, Gholiaf M. Effects of applying Continuous Care Model (CCM) onstress, anxiety

and depression in hemodialysis patients. Pejouhesh. 2006; 30(4): 361-369. [In Persian]

13- In-center Self-Care: New Interest in an Old Idea. Control: A Medical Education Institute/Life Options

Publication. [cited 2007: s1 ,s4]. Avaiable at: lifeoptions.org/catalog/pdfs/news/icv4n3.pdf

14- Tomy A, Alligod M. Nursing Theorists. 5thed. Louis: Mosby; 2002.

15- Narimani K. study of the effect of self-care training on the hemodialysis patients’ quality of life. Univ

Res Scholarship. 1999; 16(79): 63-70. [In Persian]

16- Burns N, Grove SK. The practice of nursing research. Dehghannaieri N, silani Kh, fakhrmovahedi A,

farsi Z, babamohammadi H (Persian translator).Tehran: Andishehrafi. 2009. [In Persian]

17- Lovibond PF. Long-term stability of depression, anxiety and stress syndromes. J Abnorm Psychol.

1998; 107(3): 520-6.

18- Afzali A, Delavar A, Borjali A, Mirzamzni M. Psychometeric properties of DASS- 42 as assessed in a

sampleof Kermanshah high school students. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2008; 5(2): 81-92.

19- SamieiSiboni F, Alimoradi Z, Sadegi T. Impact of corrective life style educational program

oncontrolling stress, anxiety, and depression in hypertensives. J Birjand Univ Medi Scie. 2013; 19(6): 1-9.

[In Persian]

20- Narimani K. The effect of self-care educational program on quality of life of dialysis patients.

Daneshvar. 2009; 16(79): 63-70. [In Persian]

21- Shapiro SH, Warren Brown K, Biegel G. Teaching Self-Care to Caregivers: Effects of Mindfulness-

Based Stress Reduction on the Mental Health of Therapists in Training. Train Educ Prof Psychol. 2007, 1(2):

105–115.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 z
um

s.
ac

.ir
 a

t 1
2:

34
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
12

th
 2

01
9

http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-453-en.html


Abstract      Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal (PCNM) Vol. 5, No.1, 2015 22
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Background and Objectives: Stress is a common and important psychological problem among patients

undergoing hemodialysis. Stress can negatively affect the quality of life, treatment acceptance, and disease

progress in patients. Participation of patient in self-care activities lead to more independence and patients

adjustments with their illnesses. The aim of this study was to determine the effect of a self-care educational

program based on the Orem's model on stress in hemodialysis patients.

Materials and Methods: This semi-experimental pretest-posttest study was conducted in the educational

hospitals affiliated to Zanjan University of Medical Sciences. Participants were selected among from patients

undergoing hemodialysis through convenience method; and were allocated into two intervention and control

groups using blocked randomization. After baseline measurement, the educational program was

implemented in the intervention group for 30-minutes weekly sessions. Stress was measured before and one

month after the intervention in both groups using the stress part of the DASS-42 questionnaire. The data

were analyzed in the SPSS-19 using descriptive statistics, paired-t test, independent t-test, and chi-squared

test.

Results: The mean age of the participants was 55.13±15.1 years. Most of the participants were male

(63.3%), 76.0% were married; and 47.88% had not finished the high school. There was a significant decrease

in the mean stress score after the intervention (P<0.001). There was also a significant difference in the mean

of stress score between the two groups after the intervention (p=0.03).

Conclusion: According to the positive effect of our educational program designed based on the Orem's self-

care model, it seems that the program could be implemented to decrease stress in patients undergoing

hemodialysis.

Key words: stress, self-care, Orem's model, hemodialysis, Iran
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