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بررسی کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد در سال 1393
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چكيده
مقدمه :آسیب طناب نخاعی بهعنوان یک اختالل ناتوانکننده بوده که پیامدهای جسمی ،روانشناختی و اجتماعی ایجاد
میکند و میتواند روی همه شاخصهای کیفیت زندگی تأثیر بگذارد؛ لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین کیفیت زندگی
معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد در سال  ۱۳۹۳انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی روی  ۸۴نفر از معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد انجام شد .ابزار
جمعآوری دادهها دو پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد  SIP-68که دارای  ۶۸گویه بوده که در ۶
بُعد استقالل جسمی ،کنترل حرکت ،استقالل روحی و برقراری ارتباط ،رفتار اجتماعی ،ثبات عاطفی و محدوده پویایی
تنظیمشده است .جهت ترجمه پرسشنامه  SIP-68از روش بان ویل ) (Banvilleاستفاده شد .اعتبارسنجی به روش اعتبار
محتوا و پایایی آن با آلفای کرونباخ ارزیابی گردید ( .)r=۰/۹۱دادهها با نرمافزار آماری  SPSSتحلیل شد.
یافتهها :محدوده سنی معلوالن ضایعات نخاعی  ۱۶-۶۴ساله ( )۳۹/۳۸±۱۴/۱۱و میانگین سنی آنان در زمان آسیب
بلندی و بقیه آنها حادثه در محل کار ،بیماری و درمانهای پزشکی ذکر کردهاند ۱۹( %۲۲/۶ .نفر) از افراد ،کیفیت زندگی
خود را خوب ۵۷( %۶۷/۹ ،نفر) متوسط و  ۸( %۹/۵نفر) نیز ضعیف ( )۳۲/۳۶±۱۰/۹۹برآورد کردهاند .میانگین نمره در ابعاد
استقالل جسمی ،رفتار اجتماعی و محدوده پویایی نسبت به سایر ابعاد وضعیت ضعیفتری داشت .بین کیفیت زندگی با
علت و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی ارتباط آماری معناداری مشاهده شد ).(P<0/05
بحث و نتیجهگیری :برای ارتقاء کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی میبایستی شاخصهای رفاهی را موردتوجه قرارداد.
دولتها باید با مشارکت معلوالن ضایعات نخاعی اجرای برنامههای توانبخشی مبتنی بر جامعه را برای افزایش خودکارآمدی
آنان تسهیل نمایند .پیشنهاد میگردد پژوهشهای کیفی صورت بگیرد تا از طریق تبیین درک آنان از شرایط زیستی خود
بتوان مداخالت ارتقاء سالمت را طراحی نمود.
کلمات کلیدی :آسیب طناب نخاعی ،کیفیت زندگی ،معلوالن ضایعات نخاعی
مجله علوم مراقبتی نظامی ■ سال اول ■ شماره  ■ 2زمستان  ■ 1393شماره مسلسل  ■ 2صفحات 98-88

طناب نخاعی ) (Spinal cordبخش فوقالعاده حیاتی سیستم عصبی

) Injuryتقریباً  %۵۰مرگومیرهای ناشی از تروما را به خود اختصاص

مرکزی بوده و حتی یک آسیب کوچک به آن میتواند منجر به

میدهد .علل شایع آن شامل تصادفات ،سقوط ،اعمال خشونتآمیز
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دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (*نویسنده مسئول)
آدرس الکترونیک mahsa.khodayarian6@gmail.com :ـ khodayarian@ssu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
کارشناس پرستاری بالینی بیمارستان شهید رهنمون ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -مالی ،واحد علوم تحقیقات یزد ،عضو هیئت مؤسس و بازرس انجمن معلولین ضایعات نخاعی شهر یزد ،نائب رییس هیئت ورزش معلوالن و جانبازان استان یزد
دانشجوی پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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مقدمه

ناتوانی شدید گردد ( .)۱آسیب طناب نخاعی SCI (Spinal Cord
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 ۲۶±۱۳/۷۶بود ۴۸( %۵۷/۱ .نفر) معلوالن ضایعات نخاعی علت آسیب را حوادث رانندگی ۱۳( %۱۵/۵ ،نفر) سقوط از

مهسا خدایاریان و همكاران

بررسی کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد در سال 1393

سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر حدود  ۱۰درصد از جمعیت

در معلوالن ضایعه نخاعی بیشتر مشاهده میشود ( .)۱۰نصیری پور

جهان (بالغبر  650میلیون نفر) دارای نارساییهای ذهنی ،جسمی یا

و همکاران با انجام مداخلهای نتیجهگیری کردند که پس از اجرای

حسی بوده و بهاصطالح معلول هستند که قریب  ۸۰درصد آنها در

برنامه توانبخشی امتیاز کیفیت زندگی ،تواناییهای روزمره زندگی،

کشورهایتوسعهنیافتهودرحالتوسعهسکونتدارند؛حدود ۱۰درصد

تواناییهای حرکتی ،ارتباطات اجتماعی و میزان مشارکت در زندگی

معلولیت از سوی جامعه جهانی برای کشور ایران تخمین زدهشده که

اجتماعی معلوالن بهطور معناداری ارتقاء مییابد ( .)۱۱نتایج مطالعه

با احتساب جمعیت  ۷۰میلیونی آمار عمومی سال  ،۱۳۸۵میتوان

ویجسریا ) (wijesuriyaو همکاران نشان داد عوامل نگرشی مثل

بیان نمود بهطور تقریبی  7میلیون نفر معلول در انواع مختلف اعم از

خودکارآمدی بیشتر از عوامل مرتبط با ناتوانی مانند سطح ضایعه و

معلولیتهای جسمی ،ذهنی ،روانی ،اجتماعی و همچنین ناشنوایی

کامل یا ناقص بودن آن ،روی کیفیت زندگی تأثیر میگذارد (.)۱۲

و نابینایی وجود دارند ( .)۳معلوالن ضایعات نخاعی ممکن است

تیت ) (tateبیان میکند بررسی کیفیت زندگی بهطور افزایندهای

مدت طوالنی با این آسیب زندگی کنند؛ آنان همانند دوستان و

در توانبخشی مورداستفاده قرارگرفته است اما این مطالعات نیازهای

همکارانشان کار میکنند ،خانواده تشکیل میدهند و در رقابتهای

خاص معلوالن ضایعات نخاعی را معرفی نمیکند .در مطالعه وی در

ورزشی شرکت میکنند .بااینوجود فعالیتهایی که برای افراد سالم،

معلوالن ضایعات نخاعی که سطح کیفیت زندگی خود را عالی گزارش

ساده و آسان به نظر میرسد انجام آن برای اینگونه افراد دشوار

کرده بودند ارتباطات رضایتبخش ،حمایت اجتماعی ،مشارکت بیشتر

است .این افراد هرروز با مشکالت متعددی از قبیل مسائل مالی،

در فعالیتهای اجتماعی و لذت بردن از اوقات فراغت خود نیز مشاهده

عدمحمایت اجتماعی و مشکالت سالمتی روبرو میشوند .خوشبختانه

شد ( .)۱۳سیلور ) (silverو همکاران در مطالعه خود کاهش کیفیت

پیشرفتهای پزشکی این امکان را برای آنان فراهم آورده تا سالها

زندگی معلوالن ضایعات نخاعی را در حیطههای بازگشت به کار یا

زندگی کنند وزندگی معنادار و مولدی داشته باشند بنابراین معلوالن

مدرسه ،سازگاری با نقشهای جدید در اجتماع و کسب استقالل

نخاعی باید به جسم شان بهگونهای جدید نگاه کنند ( .)۴کیفیت

فردی گزارش کردهاند ( .)۱۴در این راستا چن ) (chenو همکاران

زندگی جزء ذهنی رفاه است ،کیفیت زندگی را با سنجش احساس

با انجام مطالعهای به نتایج مشابه دست یافتند و بر ضرورت تمرکز

ذهنی مشخص از خشنودی یا ناخشنودی درباره زندگی میتوان

توجه دولتها بر ایجاد محیطهای کاری دوست دار ناتوانی جهت

ارزیابی کرد ( .)۵آسیب طناب نخاعی بهعنوان یک فاجعه حزنانگیز

بازگشت موفقیتآمیز به اجتماع خود تأکید نمودند ( .)۱۵توسعه

میتواند همه جنبههای کیفیت زندگی را تحتالشعاع قرار بدهد

مهارتهای سازگاری مطلوب منجر به رضایتمندی از زندگی و

( .)۶در پژوهش شاهنده و همکاران نتایج سنجش کیفیت زندگی

خلق بهتر در این افراد میگردد .افرادی که قادرند خودشان را با

در ابعاد  ۱۱گانه شامل اشتغال ،تحصیل ،اوقات فراغت ،وضعیت

وضعیت جدید سازگار کنند رفتار وابستگی کمتر و کیفیت زندگی

اقتصادی ،مسکن ،فعالیتهای روزمره زندگی ،روابط فامیلی ،روابط

بهتری دارند و برعکس ،افرادی که تطابق روانشناختی ضعیفی با

اجتماعی ،سالمت جسمانی ،آسایش روانی ،خودپنداری ،استقالل

آسیب طناب نخاعی دارند ،سبکهای سازگاری منفی از خود نشان

و عدم وابستگی به محیط نشان داد که  %۷۳/۳معلوالن ضایعه

میدهند ( .)۱۶با توجه به مطالعات فوق و نظر به اینکه تحقیقات

نخاعی کیفیت زندگی خود را متوسط ارزیابی نمودند ( .)۷در مطالعه

درزمینهٔ سنجش شاخصهای کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی

بختیاری و همکاران افراد معلول به دلیل محدودیتهای موجود در

و شناسایی راهبردهایی برای ارتقاء کیفیت زندگی میتواند روی

حیطههای جسمی و استقالل دارای نمره کیفیت زندگی کمتری

خودکارآمدی و سازگاری با ناتوانی آنها تأثیر بگذارد ،لذا پژوهشی

نسبت به افراد سالم بودند ( .)۸دیجکرسو ) (Dijkersoدر بررسی

باهدف تعیین کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد در

کیفیت زندگی معلوالن ضایعه نخاعی نتیجهگیری نمود که آنان

سال  ۱۳۹۳انجام شد.
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اثرات سوء جسمی ،عاطفی و اجتماعی است ( .)۲بر اساس آمار

) (Haranاظهار میکند که میزان خودکشی ،طالق و سوءمصرف دارو
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و آسیبهای مرتبط با ورزش میباشد .آسیب طناب نخاعی دارای

نسبت به افراد غیر معلول سالمت روانی پایینتری دارند ( .)۹هاران

علوم مراقبتی نظامی ■ مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

مطالعه حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی روی  ۸۴نفر از معلوالن

مجموعه سؤاالت این بخش  ۶۸نمره داده شد و افراد با توجه به

ضایعات نخاعی شهر یزد که دوره حاد آسیب ( ۱۲هفته پس از

نمره کسبشده به سه رده کیفیت زندگی خوب ( ،)۰-۲۲متوسط

آسیب) را طی نموده و از بیمارستان مرخص شده و عضو انجمن

( )۲۳-۴۵و ضعیف ( )۴۶-۶۸تقسیمبندی شدند .در مطالعه حاضر

معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد بودهاند صورت گرفته است.

جهت ترجمه پرسشنامه  SIP-68از زبان انگلیسی به زبان فارسی

نمونهگیری به روش سرشماری از کلیه معلوالن ضایعات نخاعی

از روش بانویل و همکاران استفاده شد ( .)۱۹بدین ترتیب که در

که واجد معیارهای ورود به مطالعه شامل  ۱۲هفته پس از آسیب

مرحله اول نسخه اصلی توسط دو مترجم با زبان مادری فارسی

تا حداکثر سه سال پسازآن ،تمایل به شرکت در مطالعه ،توانایی

بهصورت جداگانه به زبان فارسی برگردانده شد .سپس دو مترجم

برقراری ارتباط به زبان فارسی ،سن حداقل  ۱۶سال ،بومی یزد

دیگر با زبان مادری فارسی نسخه فارسی تهیهشده را ازنظر کیفیت

بودن و عضویت در انجمن معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد بودند

ترجمه شامل وضوح ،کاربرد زبان مشترک و معدل سازی مفهومی

انجام شد .علت انتخاب معیار ورود مذکور بر اساس پیشنهادها

مورد ارزیابی قراردادند .پرسشنامه بهمنظور اعتبارسنجی به روش

مطالعات انجامشده مبنی بر اینکه دوره حاد آسیب را  ۱۲هفته

اعتبار محتوا پرسشنامه در اختیار  ۴نفر عضو هیئتعلمی قرار گرفت.

پسازآن ذکر کرده ( )۱۷و هر چه مدت بیشتری از آسیب بگذرد

سپس پرسشنامه نهایی تدوینشده توسط دو نفر از اساتید زبان

سازگاری بیشتری حاصل میشود ،بود ( .)۱۵معیارهای خروج از

انگلیسی به انگلیسی باز ترجمه شد و با نسخه اصلی آن مقایسه

مطالعه شامل استفاده از داروهای روانگردان ،داروهای اعصاب

شد که مفاهیم یکسانی داشت .برای تعیین پایایی پرسشنامه از

و روان و تحت درمان روانپزشک بوده است .ابزار جمعآوری

روش همسانی درونی استفاده شد .بدین نحو که پرسشنامهها طی

دادهها مشتمل بر  ۲پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک (سن،

انجام مطالعه پایلوت بین  ۳۰معلول ضایعه نخاعی که شرایط مشابه

جنس ،وضعیت تأهل ،وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی ،علت آسیب،

با نمونههای پژوهش داشتند توزیع و پایایی آن به روش آلفای

سطح آسیب ،نوع آسیب و وابستگی به دستگاه تهویه مصنوعی) و

کرونباخ ارزیابی گردید (ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد ) Sickness Impact Profile (SIP-68بوده

 ۰/۹۱و برای هرکدام از ابعاد در محدوده  ۰/۷۸-۰/۸۹بود) .بهمنظور

است SIP-68 .ابزاری معتبر بوده و جهت اندازهگیری وضعیت

گروهبندی معلوالن ضایعات نخاعی ازلحاظ وضعیت اقتصادی ـ

سالمتی و کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی طراحیشده و

اجتماعی بر اساس معیار معرفیشده توسط لست ) )۲۰( (lastاز

تاکنون بهطور وسیع مورداستفاده قرارگرفته است؛ این ابزار توسط

متغیرهای سطح تحصیالت ،شغل و بُعد خانوار استفاده شد بدین

ماریلین برگنر ) (Marilyn Bergnerدر سال  ۱۹۷۶طراحیشده

ترتیب که برای سطح تحصیالت از ابتدایی و کمتر صفر امتیاز،

و تغییراتی که ناتوانی روی فعالیتهای روزمره زندگی و رفتار

راهنمایی و دبیرستان یک امتیاز و دیپلم کامل متوسطه و باالتر

ایجاد میکند را میسنجد ( .)۱۸ابزار دارای  ۶۸گویه بوده که در

 2امتیاز در نظر گرفته شد؛ برای شغل موارد مستخدم و یا کارگر

 ۶بُعد استقالل جسمی ( ۱۷گویه) ،کنترل حرکت ( ۱۲گویه)،

ساده ،کشاورز ،دامدار و بیکار صفر امتیاز ،برای موارد کارمند دولت،

استقالل روحی و برقراری ارتباط ( ۱۱گویه) ،رفتار اجتماعی

کارمند بخش خصوصی و کارفرمای بخش خصوصی و بازنشسته

( ۱۲گویه) ،ثبات عاطفی ( ۶گویه) و محدوده پویایی ( ۱۰گویه)

 ۵امتیاز در نظر گرفته شد .برای بُعد خانوار بیش از  ۸نفر ساکن

تنظیمشده است ( .)۱۶ ،۱۷سؤاالت بهصورت بلی (امتیاز  )۱و خیر

در یکمنزل مسکونی صفر امتیاز ۶-۸ ،نفر یک امتیاز و  2-5نفر

(امتیاز صفر) توسط نمونهها بهصورت خود ایفا و در بعضی موارد

 ۲امتیاز در نظر گرفته شد؛ درمجموع امتیاز  ۳و پایینتر بهعنوان

بهصورت مصاحبه حضوری تکمیل گردید .بر اساس دستورالعمل

وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی پایین ،امتیاز  ۴-۷بهعنوان وضعیت

تحلیل  SIP-68امتیاز کلی ابزار بین صفر معرف بهترین وضعیت

اقتصادی ـ اجتماعی متوسط و امتیاز  ۸-۱۱بهعنوان وضعیت اقتصادی

کیفیت زندگی و  ۶۸معرف بدترین وضعیت کیفیت زندگی است.

ـ اجتماعی باال لحاظ گردید .دادهها پس از ورود به نرمافزار آمار
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مواد و روشها

برای رتبهبندی سطح کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی به
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بررسی کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد در سال 1393

 SPSSنسخه  19تحلیل شد .جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای
پژوهش از آزمونهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه و ضریب
همبستگی اسپیرمن در سطح معنیداری  α=۰/05استفاده شد.

مهسا خدایاریان و همكاران

جدول  -۱توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک معلوالن ضایعات نخاعی

ﺟﻨﺲ

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮدي

ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(

زن

(32/1) 27

ﻣﺮد

(67/9) 57

یافتهها

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

نتایج نشان داد محدوده سنی معلوالن ضایعات نخاعی  ۱۶-۶۴ساله

ﻣﺠﺮد

(29/8) 25

( )۳۹/۳۸±۱۴/۱۱و میانگین سنی افراد مورد بررسی در زمان آسیب

ﻣﺘﺄﻫﻞ

(66/7) 56

ﻣﻄﻠﻘﻪ

( 2/4) 2

ﺑﻴﻮه

( 1/2) 1

 ۲۶/00±۱۳/۷۶بود .بالغبر نیمی از آسیبهای طناب نخاعی ()%۶۳/۱
در بازه سنی  ۲۱-۴۰سالگی گزارششده است .جدول  ۱توزیع فراوانی
ویژگیهای دموگرافیک معلوالن ضایعات نخاعی را نشان میدهد.

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت

 ۴۸( %۵۷/۱نفر) معلوالن ضایعات نخاعی علت آسیب را حوادث

زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ

(48/8) 41

دﻳﭙﻠﻢ

(22/6) 19

رانندگی ۱۳( %۱۵/۵ ،نفر) سقوط از بلندی ۵( %۶ ،نفر) حادثه در

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

(28/6) 24

محل کار و بقیه افراد ،علت را موارد دیگر مانند بیماری و درمانهای
پزشکی ذکر کردهاند %۵۱/۲ .سطح آسیب را کمری %۲۵ ،گردنی،
 %۲۲/۶سینهای و  %۱/۲خاجی مطرح کردهاند ۵۹( %۷۰/۲ .نفر)
مبتالبه پاراپارزی ( ۱۲نفر) و تتراپارزی ( ۴نفر) بودهاند .ازلحاظ
وضعیت اقتصادی  -اجتماعی بر اساس معیار ۳۶( %۴۲/۹ ،Last
نفر) در طبقه پایین ۲۵( %۲۹/۸ ،نفر) در طبقه متوسط و %۲۷/۴
( ۲۳نفر) در طبقه باال قرار گرفتند .نتایج این بررسی نشان داد که
میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی

داﻧﺸﺠﻮ

( 7/1) 6

ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ

(10/7) 9

ﺷﻐﻞ آزاد

(14/3) 12

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ

(16/7) 14

ﺑﻴﻜﺎر

(51/2) 43

ﺑُﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

 2-5ﻧﻔﺮ

(89/3) 75

 6-8ﻧﻔﺮ

(10/7) 9

ﺑﻴﺸﺘﺮ از  8ﻧﻔﺮ

واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﻧﺘﻴﻼﺗﻮر

-

 ۳۲/۳۶±۱۰/۹۹بوده است .بر اساس امتیاز کلی کیفیت زندگی،

ﺑﻠﻲ

( 4/8) 4

 ۱۹( %۲۲/۶نفر) از افراد موردبررسی کیفیت زندگی خود را خوب،

ﺧﻴﺮ

(95/2) 80

 ۵۷( %۶۷/۹نفر) متوسط و  ۸( %۹/۵نفر) نیز ضعیف برآورد
کردهاند .در بررسی ابعاد  ۶گانه کیفیت زندگی میانگین نمره در
ابعاد استقالل جسمی ،رفتار اجتماعی و محدوده پویایی نسبت به
سایر ابعاد وضعیت ضعیفتری نشان داد (جدول .)۲
ازلحاظ متغیرهای دموگرافیک سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،سطح

 13-20ﺳﺎﻟﮕﻲ

(25) 21

 21-40ﺳﺎﻟﮕﻲ

(63/1) 53

 41-64ﺳﺎﻟﮕﻲ

(11/9) 10

بحث و نتیجهگیری

سواد ،شغل و سطح و نوع آسیب تفاوت معناداری نشان نداد

همانطور که نتایج نشان داد کیفیت زندگی درک شده در %۶۷/۹

()P>۰/05؛ اما همین آزمون آماری با متغیر علت آسیب در کیفیت

معلوالن ضایعات نخاعی در حد متوسط و  %۲۲/۶در سطح ضعیف

زندگی تفاوت معناداری را نشان داد ( .)p<۰/05با تعیین ضریب

گزارش شد .مطالعهای در سال  %۴۴/۷ ،۲۰۱۱معلوالن ضایعات

همبستگی اسپیرمن ( )r=۰/۲بین کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی

نخاعی و  %۵۵/۳آنان به ترتیب کیفیت زندگی درک شده خود را

 -اجتماعی همبستگی معناداری مشاهده شد (.)p<۰/05

خوب و بد توصیف کردند ( .)۲۱ون لی ون ) (Vanleeuwenبیان

91
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آزمون تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معناداری را بین گروهها

ﺳﻦ در زﻣﺎن آﺳﻴﺐ
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از افراد دچار پاراپلژی ۹( %۱۰/۷ ،نفر) تتراپلژی و سایر موارد

ﺷﻐﻞ
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علوم مراقبتی نظامی ■ مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

جدول  -۲توزیع فراوانی پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه  SIP-68توسط معلوالن ضایعات نخاعی

اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺴﻤﻲ )(9/83±4/25

ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ

 .30در اﺳﺘﺪﻻل و ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﻜﻞدارم ،ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ
 .31در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞدارم
 .32در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮفﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺑﻪﻛﻨﺪي ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻢ
 .33ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲﺷﻮم
 .34ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻢ
 .35ﻓﺮاﻣﻮشﻛﺎرﻳﻢ زﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً رخدادهاﻧﺪ ،ﺟﺎي وﺳﺎﻳﻞ ،ﻗﺮارﻫﺎي ﻣﻼﻗﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﻢ
 .36ﮔﻴﺞ ﻫﺴﺘﻢ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎﻫﻢ آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﻢ

28/6
25
35/7
25
41/7
22/6
13/1

71/4
75
64/3
75
58/3
77/4
86/9

اﺳﺘﻘﻼل روﺣﻲ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط )(2/97±2/78
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 .18در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻢ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﻠﻪﻫﺎ را ﻳﻜﻲﻳﻜﻲ ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ ،اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻲﻛﻨﻢ
 .19ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ را راه ﻣﻲروم و اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻲﻛﻨﻢ
 .20ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ راه ﻣﻲروم
 .21ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ از ﭘﻠﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﻞ دﺳﺘﻲ ،ﻋﺼﺎ
 .22ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ راه ﻣﻲروم اﻣﺎ ﺑﻪدﺷﻮاري ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻟﻨﮓ ﻣﻲزﻧﻢ ،ﺗﻠﻮﺗﻠﻮ ﻣﻲﺧﻮرم
 .23ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﻢ و ﺧﻢ ﺷﻮم
 .24از ﺗﭙﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﻤﻲروم
 .25ﺑﺮاي ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﺮ روي ﺗﺨﺖ و ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب از ﭼﻴﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺎ ﻳﺎ واﻛﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﮔﻴﺮم
 .26ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪتزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺮ ﭘﺎ ﻣﻲاﻳﺴﺘﻢ
 .27ﺧﻮدم ﻟﺒﺎس ﻣﻲﭘﻮﺷﻢ وﻟﻲ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ
 .28در ﻛﺎرﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞدارم ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﺷﻴﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،دوﺧﺖ و دوز ،ﻧﺠﺎري
 .29دﺳﺘﺎن و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﻳﺎ دﺷﻮاري ﺗﻜﺎن ﻣﻲدﻫﻢ

23/8
32/1
28/6
35/7
22/6
46/4
75
45/2
38/1
73/8
23/8
16/7

76/2
67/9
71/4
64/3
77/4
53/6
25
54/8
61/9
26/2
76/2
83/3
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 .1ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﭼﺮخدار ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ
 .2ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻢ
 .3ﺧﻮدم ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ از ﺗﺨﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﺗﺨﺖ ﺑﺨﻮاﺑﻢ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﺷﻮم
 .4ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻢ
 .5ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ دﻛﻤﻪ ،زﻳﭗ ﻟﺒﺎس ،ﺑﻨﺪ ﻛﻔﺶ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز دارم
 .6اﺻﻼً راه ﻧﻤﻲروم
 .7اﺻﻼً از ﭘﻠﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ
 .8ﻛﺎرﻫﺎي دﺷﻮار را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻢ ،ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل :ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ،وارد ﺷﺪن ﺑﻪ وان ﺣﻤﺎم
 .9ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺣﻤﺎم ﻛﻨﻢ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ
 .10اﺻﻼً ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﻤﺎم ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ،ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ ﻣﺮا ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ
 .11ﻛﻨﺘﺮل ادراري ﻧﺪارم
 .12در ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺪن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎآزﻣﻮده و زﻣﺨﺖ ﻫﺴﺘﻢ
 .13ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻓﻮع ﻧﺪارم
 .14ﺧﻮدم ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ ﻏﺬا ﻣﻲﺧﻮرم
 .15ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻌﺎدﻟﻢ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻢ
 .16از ﻟﮕﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻢ
 .17ﺑﻪ ﻛﺮار ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮدم را ﻋﻮض ﻣﻲﻛﻨﻢ

84/5
29/8
41/7
72/6
29/8
29/8
79/8
65/5
54/8
36/9
81
51/2
73/8
20/2
67/9
51/2
72/6

15/5
70/2
58/3
27/4
70/2
70/2
20/2
34/5
45/2
63/1
19
48/8
26/2
79/8
32/1
48/8
27/4

ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺖ )(4/61±2/46
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ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ

ﺑﻠﻲ %ﺧﻴﺮ%

 .41از ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﺮدن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻛﺮدهام
 .42ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻢ
 .43ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲﻧﻮﺷﻢ
 .44ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻢ
 .45ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻢ
 .46ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﻲروم
 .47ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دور از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﻣﺎﻧﻢ
 .48ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢﻏﺬا ﻣﻲﺧﻮرم
 .49ﻛﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻢ
 .50ﺑﺮاي ﻣﺪتزﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﮔﺮﻣﻲﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻲﭘﺮدازم
 .51ﻛﺎرﻫﺎي روزﻣﺮﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻢ
 .52ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻫﺶﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

31
39/3
32/1
58/3
66/7
61/9
63/1
53/6
83/3
67/9
79/8
75

69
60/7
67/9
41/7
33/3
38/1
36/9
46/4
16/7
32/1
20/2
25

 .53اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﻢ رﻓﺘﺎري آزاردﻫﻨﺪه دارم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻠﻲ زدن ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺗﻨﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد زﻳﺎد
 .54ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻨﻪﺗﻮزي و ﻟﺠﺒﺎزي
 .55در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮم ،ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﻓﺮﻳﺎد زدن ،ﭘﺮت ﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ
ﺑﻪﺳﻮي آنﻫﺎ
 .56ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدم زودرﻧﺞ ﺷﺪم ،ﻣﺜﻼً درﺑﺎره ﺧﻮدم ﺑﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻓﺤﺶ ﻣﻲدﻫﻢ ،ﺑﺮاي وﻗﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ
ﺧﻮدم را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ
57؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﺧﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ
 .58ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ

79/8 20/2
81 19
76/2 23/8

رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )(7/11±3/11

ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ )(1/80±1/80

ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ )(6/01±2/95

59/5 40/5
61/9 38/1
60/7 39/3
65/5
44
72/6
72/6
67/9
76/2
36/9
47/6
60/7

34/5
56
27/4
27/4
32/1
23/8
63/1
52/4
39/3

42/9 57/1
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 .59دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ
 .60ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻲروم
 .61دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻢ
 .62ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادم را دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻢ
 .63ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﻣﺎﻧﻢ
 .64دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﻧﻤﻲﭘﺮدازم
 .65اﺻﻼً ﺑﺮاي ﻣﻼﻗﺎت دﻳﮕﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻲروم
 .66ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﻲﻛﻨﻢ
 .67دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮدي و ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ،ﻛﺎر ﻛﺮدن روي ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮار را اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﻲدﻫﻢ
 .68ﺑﺪون ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮان در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻲروم
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 .37زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪوﺿﻮح ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ
 .38در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞدارم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻨﺖ ،ﮔﻴﺮﻛﺮدن ،ﺧﻮردن ﻛﻠﻤﺎت
 .39ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺷﺮوع ﻛﺮدهام ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ
 .40در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞدارم

39/3
4/8
23/8
38/1

60/7
95/2
76/2
61/9

علوم مراقبتی نظامی ■ مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

کوتاهی پس از بروز حادثه بهبود مییابد که در این راستا مؤلفههای

در سایر ابعاد باالتر بود که این موضوع حاکی از آن است که افراد

شناختی که به رضایتمندی از زندگی و مؤلفه عاطفی که بهسالمت

مبتال از کیفیت زندگی خود در این ابعاد نارضایتی داشتند .در

روان فرد مبتال اشاره میکند کیفیت زندگی را تحتالشعاع قرار

ارتباط با بُعد استقالل جسمی ازآنجاکه  %۷۰شرکتکنندگان در

میدهد؛ کیفیت زندگی با عواملی از قبیل تحرک بیشتر ،سالمت

پژوهش حاضر پاراپلژی کامل بوده و روی صندلی چرخدار زندگی

جسمی درک شده بهتر ،حمایت اجتماعی ،عملکرد روانشناختی

میکنند لذا بدیهی است که عواملی مانند وابسته بودن به اطرافیان

و خودکارآمدی در ارتباط میباشد ( .)۲۲انعکاس کیفیت زندگی

در انجام حرکات ارادی ،نداشتن کنترل ادرار و مدفوع ،عدم تعادل

برای معلوالن ضایعات نخاعی باید عواملی از قبیل رضایتمندی از

در حفظ وضعیت ،دشواری حرکات بدنی به علت انقباض شدید

زندگی و اهمیت جنبههای مختلف حیات و تأثیر ناتوانی را موردتوجه

عضالت و استفاده از لگن در تخت روی کیفیت زندگی آنها تأثیر

قرار بدهد ( .)۲۳الفس تروم ) (Elfstromو همکاران به این نتیجه

سوء گذاشته باشد .سیلور و همکاران اذعان میدارند اصلیترین

دست یافتند که کیفیت زندگی با سازگاری همبستگی معناداری

وسیله حملونقل برای معلوالن ضایعات نخاعی صندلی چرخدار

دارند .در شرایطی که افراد بتوانند وقایع زندگی و ارزشهای خود

است .آنان مهمترین عامل ممانعت کننده را در بازگشت به اجتماع

را ارزیابی مجدد نموده و گرایش خود را نسبت به رفتار وابستگی

استفاده از تجهیزات پزشکی مثل صندلی چرخدار ،سوندهای مثانه

به اطرافیان کمتر کنند کیفیت زندگیشان ارتقاء مییابد (.)۲۴

و لگن در تخت ،ضعف و سستی و انقباضات عضالنی که فعالیتهای

بر اساس اظهارات شفاهی معلوالن ضایعات نخاعی در پژوهش

روزمره زندگی را محدود میکند معرفی کردهاند ( .)۱۴نتایج مطالعه

حاضر حین تکمیل پرسشنامهها خواست یا تقدیر الهی آنها را

لندکوویست ) (Lundqvistو همکاران که از ابزار  SIP-68برای

بهسوی وضعیت فعلی سوق داده است .به نظر میرسد این دیدگاه

بررسی کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی همانند مطالعه

معنوی به پذیرش ضایعه نخاعی توسط فرد مبتال کمک شایانی

حاضر استفاده نمودند نارضایتی شرکتکنندگان را از کیفیت

بکند .در این راستا بابامحمدی و همکاران با انجام مطالعهای

زندگی در بعد استقالل جسمی گزارش کردند ( .)۲۷در ارتباط با

کیفی ،مهمترین راهبرد تطابقی فرهنگی در معلوالن ضایعات

ابعاد رفتار اجتماعی و محدوده پویایی مشارکت کم در فعالیتهای

نخاعی ایرانی را استعانت مذهبی (درک بیماری بهعنوان تقدیر

اجتماعی ،کاهش عالقهمندی به انجام امور فردی و کاهش فعالیت

الهی ،آزمون الهی ،توسل به ائمه اطهار و افزایش ذکر و عبادت)

جنسی عواملی هستند که توسط افراد موردبررسی مطرح گردید.

شناسایی نمودند ( .)۲۵ماتیس ) (Matheisو همکاران نیز در مطالعه

پژوهش در موردبررسی نگرشهای معلوالن ضایعات نخاعی نشان

خود به این نتیجه دست یافتند که تقریباً همه معلوالن ضایعات

داده است که افراد سالم از برقراری ارتباط نزدیک و صمیمانه با

نخاعی که بهنوعی از سازگاری معنویت محور (Spiritual – based

افراد ناتوان خودداری میکنند و این موضوع باعث میشود پویایی

) copingاستفاده میکنند ،دارای کیفیت زندگی باالتری نسبت

افراد ناتوان در زندگی فردی و اجتماعیشان کاهش یابد ( .)۲۸ون

به سایرین هستند ( .)۲۶استعانت مذهبی بهعنوان یک راهبرد

کوپن هاگن ) (Van Koppenhagenو همکاران در مطالعه خود به

فرهنگی میتواند به پذیرش و کنار آمدن با بیماری و درک فردی

این نتیجه دست یافتند که موقعیت شغلی ،خودمراقبتی و فعالیت

علت و ماهیت آسیب به معلوالن کمک کند لذا پرستاران باید در

جنسی بهطور معناداری پس از ضایعه طناب نخاعی تحتالشعاع

بررسی درک ،احساسات ،عقاید ،تجربیات و پاسخهای سازگاری

قرار میگیرد ( .)۲۹کریج ) (Craigو همکاران بیان میکنند معلوالن

معلوالن به تمایالت مذهبی آنان توجه خاص داشته باشند تا منجر

ضایعات نخاعی نهتنها محدودیتهایی در تحرک دارند که مانع

به شکلگیری اعتماد و اطمینان متقابل گردد.

از کار کردن و مشارکت در فعالیتهای جمعی آنان میشود بلکه

در بررسی ابعاد کیفیت زندگی همانگونه که نتایج نشان داد میانگین

اغلب آنان نیاز به حمایت از سوی مراقبت دهندگان داشته تا به

نمره کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی در ابعاد استقالل

استقالل دست یابند لذا ضرورت طراحی راهبردهای توانبخشی

] [ Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir on 2023-01-07

میکند که کیفیت زندگی در معلوالن ضایعه نخاعی تقریباً مدت

جسمی ،رفتار اجتماعی و محدوده پویایی از میانگین نمره اخذشده
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اینکه معلوالن ضایعات نخاعی هدفمندی ،امیدواری ،رضایتمندی

جسمی و مشارکت کم در فعالیتهای اجتماعی مرتبط دانستند

وزندگی مولد و معناداری را تجربه کنند باید برنامههای توانبخشی

نه ویژگیهای دموگرافیک از قبیل سن ،سطح آسیب ،سن زمان

بر ارتقاء کیفیت زندگی آنان متمرکز گردد ( .)۳۱کندی )(Kennedy

آسیب و مدتزمان آن ( .)۳۶در این پژوهش بین کیفیت زندگی

تأکید میکند محور برنامههای توانبخشی باید «تطابق» با ضایعه

و علت ایجاد ضایعه که در  %۵۷/۱موارد ،حوادث رانندگی بود

نخاعی باشد ( .)۳۲میتوان از درمانهای جسمی ،مالحظات شغلی،

ارتباط آماری معناداری مشاهده شد که با نتایج مطالعه شاهنده

ورزشدرمانی در برنامههای توانبخشی بهره برد ولیکن باید توجه

( )۷همخوانی ندارد که نتیجه مذکور میتواند داللت برداشتن

داشت که توانبخشی برای این گروه باید از رویکرد چند تخصصی

احساس تقصیر و احتماالً در مواردی بیاحتیاطی و عدم دقت در

پیروی کند و عواملی از قبیل جنس ،سن ،علت آسیب ،درجه و

رانندگی باشد؛ در این راستا حق گو و همکاران در مقاله خود بیان

سطح آسیب عصبی در معلوالن موردتوجه قرار گیرد ( .)۳۳بر اساس

میکنند که کیفیت زندگی افراد با اتیولوژی مادرزادی بهتر و با

نتایج پژوهش حاضر  %۷۵از معلوالن ضایعات نخاعی کاهش فعالیت

اتیولوژی تصادف ضعیفتر میباشد ( .)۳۷سوری و همکاران نیز

جنسی را پس از آسیب طناب نخاعی اظهار نمودند .ضایعه طناب

رابطه معنادار بین کیفیت زندگی مرتبط با سالمت با وقوع آسیبهای

نخاعی زنان و مردان جوان را ازنظر فعالیت جنسی و تولیدمثل

غیرعمدی را بدینصورت مطرح نمودهاند که کیفیت زندگی باید

در طول دوره زندگیشان نگران میکند .تأثیر ضایعه روی عملکرد

بهعنوان یک عامل پیشگوییکننده وقوع آسیبهای غیرعمدی در

جنسی بهشدت و سطح ضایعه در طناب نخاعی بستگی دارد .نتایج

پیشگیری و کنترل این آسیبها مدنظر قرار بگیرد ( .)۳۸از دیگر

مطالعه ریتس ) (Reitzباهدف تعیین تأثیر ضایعه طناب نخاعی بر

نتایج مطالعه فعلی مشاهده ابعاد مختلف اقتصادی– اجتماعی،

سالمت جنسی و کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی نشان داد

روحی– روانی و شغلی که بر کیفیت زندگی تأثیر میگذارند (.)۳۹

 %۸۷مردان و  %۷۵زنان بهطورکلی از کیفیت زندگی خود رضایت

نتایج مطالعه حاتمی و همکاران باهدف مقایسه کیفیت زندگی

داشتند اما فقط  %۴۴زنان و  %۳۸مردان بیان کردند که از روابط

جانبازان و معلولین شرکتکننده و غیر شرکتکننده در ورزش

زناشویی خود پس از ضایعه رضایت دارند .البته معلوالن ضایعات

همگانی نشان داد افراد با وضعیت اقتصادی بهتر دارای باالترین

نخاعی پس از ضایعه برای تطابق تالش نموده و اولویتهای خود

میانگین کیفیت زندگی و افراد با وضعیت اقتصادی ضعیف دارای

را از تمایالت جنسی به سایر عرصهها تغییر میدهند .سن ،وضعیت

پایینترین میانگین کیفیت زندگی میباشند (.)۴۰

تأهل ،سطح آسیب و سن در زمان آسیب و مباحث فرهنگی ازجمله

با عنایت به آنچه ذکر شد بهمنظور ارتقاء سطح سالمت و کیفیت

عواملی است که روی تغییر تمایالت مؤثر است ( .)۳۴نتایج مطالعه

زندگی معلوالن ضایعات نخاعی باید شاخصهای رفاهی آنان را

کندی نشان داد بهطورکلی  %۷۰شرکتکنندگان از فعالیت جنسی

موردتوجه قرارداد .در این راستا توجه خاص دولتها به تشکلهای

خود ناراضی بودند و این حیطه ،مقولهای است که بهطور شفاف

مردمنهاد که با مشارکت خود معلوالن ضایعات نخاعی شکلگرفته

به آن پرداخته نمیشود (.)۳۵

استضروریمیباشدتامحیطهایاجتماعیرابهگونهایساختاردهی

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین کیفیت زندگی و

نمایند که معلوالن در آن احساس راحتی داشته باشند و مانند

متغیرهای دموگرافیک سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت،

سایرین از زندگی طبیعی بهرهمند گردند .پیشنهاد میگردد

شغل ،سطح آسیب و وابستگی به دستگاه تهویه مصنوعی ارتباط

پژوهشهای آینده در ارتباط باکیفیت زندگی معلوالن ضایعات

آماری معناداری مشاهده نشد اما نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس

نخاعی با روششناختی کیفی و طرح ترکیبی اکتشافی متوالی

یکطرفه بین متغیر علت آسیب و کیفیت زندگی ارتباط آماری

صورت بگیرد تا از طریق تبیین درک آنان از شرایط زیستی خود

معناداری را نشان داد .نتایج مطالعه بارکر ) (Barkerو همکاران

بتوان مداخالت ارتقاء سالمت را طراحی نمود.

] [ Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir on 2023-01-07

به نظر میرسد ( .)۳۰هامل ) (Hammellاظهار مینماید که برای

نمودند و با عواملی مانند فعالیت جسمی محدود ،اختالالت ثانویه
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برای کاستن موانع اجتماعی و بهبود وضعیت تحرک آنان محرز

کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی را پایینتر از افراد سالم برآورد
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خانم طیبه جاللپور عضو هیئت مؤسس و بازرس انجمن معلوالن

تشکر و قدردانی

ضایعات نخاعی شهر یزد به دلیل همکاری بیشائبه ایشان و سایر

این مقاله از طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد که پرسشنامهها را تکمیل نمودند

) استخراج شده و بودجه2934 پزشکی شهید صدوقی یزد (کد

.کمال سپاسگزاری را دارد

 پژوهشگر از سرکار.آن توسط دانشگاه مذکور تأمین گردیده است
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The survey of quality of life in spinal cord injured
people in Yazd in 2014
*Khodayarian. M1, Vaezi. A2, Jalapour. S3, Jalalpour. T4, Haji Hosseini. H5

Abstract
Introduction: Spinal cord injury is a debilitating disorder that produces unanticipated physical, psychological, social
consequences and it can influence on all of the quality of life (QOL) indicators. Thus, the present study was performed
by the purpose of determining quality of life of people with SCI in Yazd in 2014.
Material and Methods: This descriptive-analytical study was done on 84 persons with SCI in Yazd city. Data
collection tools were demographic and standard questionnaire of SIP-68 that was regulated in 68 items and 6 dimensions
including somatic autonomy, mobility control, psychic autonomy and communication, social behavior, emotional
stability, and mobility range. Banville method was used for translation of SIP-68 into Persian.It’s content validity and
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reliability appraised by Cronbach’s Coefficient Alpha (r=0.91). Data were analyzed by SPSS software.
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Results: Age range of SCI Disabled was 16-64 years (39.38±14.11) and their age mean in time of injury was
26.00±13.76. 57.1% SCI Disabled (n=48) stated car accidents as their injury cause, 15.5% of them (n=13) stated falling
and other events at work environment, disease, and medical treatments as their injury cause. The results showed that
22.6% (n=19) of SCI Disabled perceived their QOL as good, 67.9% (n=57) of them as moderate, and 9.5% (n=8) of them
as poor (32.36±10.99). The mean score had weaker status in the dimensions of somatic autonomy, social behavior, and
mobility range rather than the other dimensions. It is observed the significant relationship between quality of life, cause,
and socioeconomic status (p<0.05).
Discussion and Conclusion: In order to promote QOL of SCI Disabled, welfare indicators should be noticed.
governments should facilitate the implementation of community-based rehabilitation programs with their participation
to increase their self-efficacy. It is suggested to perform qualitative researches because exploring their perceptions about
living conditions helps to design health promotion interventions.
Keywords: Spinal cord injury (SCI), quality of life (QOL), spinal cord injured people
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