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Abstract
Background and aim: Chronic renal failure and hemodialysis cause major changes in the quality of life of
patients. This study was performed in order to evaluate quality of life and variables affecting its prediction in
patients undergoing hemodialysis in Hojjat Koohkamari Hospital in 2021.
Methods: The present study is a cross-sectional study performed on 104 hemodialysis patients over 18 years
of age in Marand in 2021. Patients were selected by full census sampling. Data collection tools included a
demographic information checklist and a standard quality of life questionnaire for kidney patients.
Results: The results showed that the overall quality of life score of dialysis patients was 52.7±23.1, which
indicates the average level of quality of life of these patients. Pearson correlation coefficient showed that with
age, the quality of life of the samples decreased (p=0.004, r=-31). Also, one-way analysis of variance showed
a significant relationship between quality of life and income (p=0.02) and level of education (p=0.001) and
duration of dialysis (p=0.048). Stepwise regression analysis showed that the specific dimension of kidney
disease with a coefficient of determination of R²=0.79 is able to significantly predict changes in quality of life
as the most important variable.
Conclusion: According to the results of the present study, the quality of life of hemodialysis patients is
moderate and the most important factor in changes in the living standards of hemodialysis patients is related
to the specific dimension of kidney disease. Also, with increasing income level and education level, the
quality of life has increased, but with increasing the duration of dialysis, the quality of life has decreased.
Keywords: Hemodialysis, Quality of Life, Chronic Kidney Disease
Copyright © 2018, Critical Care Nursing. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه
دوره  ،15شماره 1401 ،2
صفحات23-31 :

بررسی کیفیت زندگی و متغیرهای تأثیرگذار بر پیشبینی آن در بیماران تحت همودیالیز در
بیمارستان حجت کوهکمری سال :1400یک مطالعهی مقطعی
ثریا سهیلی ،*1راضیه

پیغمبردوست2

* .1گروه پرستاری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی مرند ،ایران
 .2گروه مامایی ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی مرند ،ایران
نویسنده مسوول :ثریا سهیلی ،گروه پرستاری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی مرند ،ایرانE-mail: soraya.soheili@yahoo.com .

چکیده

کلیدواژهها :همودیالیز ،کیفیت زندگی ،بیماری مزمن کلیه

] [ Downloaded from jccnursing.com on 2023-01-10

زمینه و هدف :نارسایی مزمن کلیه و انجام همودیالیز باعث تغییرات عمده در کیفیت زندگی بیماران میشود ،لذا این مطالعه با هدف بررسی
کیفیت زندگی و متغیرهای تأثیرگذار بر پیشبینی آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان حجت کوهکمری سال 1400انجام گرفته است.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده است که بر روی  104بیمار همودیالیزی باالی  18سال تحت همودیالیز در بیمارستان حجت
کوهکمری در شهر مرند در سال  1400انجام شد .بیماران به شیوهی نمونهگیری تمام سرشماری انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات چک
لیست اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران کلیوی است.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد که نمره کلی کیفیت زندگی بیماران دیالیزی 52/7±23/1بود که نشاندهنده سطح متوسط کیفیت زندگی این
بیماران است .ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که با افزایش سن ،کیفیت زندگی نمونههای مورد پژوهش کاهش یافته است (،)r=-31
(.)p=0.004
همچنین آنالیزواریانس یک طرفه بین کیفیت زندگی و درآمد افراد ( )p=0.02و سطح تحصیالت ( )p=0.001و طول مدت دیالیز ()p=0.048
ارتباط معناداری را نشان داد .تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که بعد اختصاصی بیماری کلیه با ضریب تعیین ( )R²=0.79قادر است به عنوان
مهمترین متغیر ،تغییرات سطح کیفیت زندگی را به طور معناداری پیشبینی کند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر،کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در سطح متوسط است و مهمترین عامل در تغییرات سطح زندگی
بیماران همودیالیزی مربوط به بعد اختصاصی بیماری کلیه است .همچنین با افزایش سطح درآمد و سطح تحصیالت کیفیت زندگی افزایش یافته
است ولی با افزایش طول مدت دیالیز سطح کیفیت زتدگی افراد کاهش یافته است.
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مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که از دی ماه تا اسفند
 1400با کد اخالق  IR-IAU.TABRIZ.REC.1400.17.1در
بیمارستان حجت کوهکمری مرند انجام شده است .جامعهی
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بیماری مزمن ،بیماری طوالنی مدتی است که تغییرات جسمانی
در بدن ایجاد کرده و کارکردهای بیمار را محدود میکند .دوره
درمان آن طوالنی و مراحل بهبود آن دشوار است و در برخی
موارد این بیماری غیر قابل درمان است و درمان قطعی و
مشخصی برای آن وجود ندارد[.]1
یکی از انوع بیماریهای مزمن ،نارسایی مزمن کلیه است که به
عنوان اختالل مزمن پیشرونده و برگشت ناپدیر عملکرد کلیه
تعریف میشود[ .]2هنگامی که کراتینین سرم افزایش پیدا کرد،
نشانههای اورمی ظاهر شده و بیمار در نهایت برای ادامه حیات
خود نیازمند درمانهای جایگزینی کلیه از قبیل همودیالیز ،دیالیز
صفاقی و پیوند کلیه است[.]3
بر اساس آخرین آمار گزارش شده بیش از  10درصد ( 20میلیون
نفر) از افراد بالغ در ایاالت متحده آمریکا از نارسایی مزمن
کلیوی رنج میبرند و شیوع این بیماری در آفریقا ،8/66
هندوستان  ،13/10ژاپن  ،74/13استرالیا  14/71و اروپا 18/38
درصد گزارش شده است[ .]4مطالعهای در ایران شیوع این
بیماری را تا  20درصد گزارش کرده است[ .]5در ایران  58هزار
بیمار کلیوی و بیش از  35000بیمار همودیالیزی وجود دارد و
افزایش  15تا  17درصدی ساالنه به این میزان عالمت گویایی
برای باال بودن آمار ابتال به بیماریهای کلیه در کشور و لزوم
توجه به بیماران کلیوی است[.]6
همودیالیز با اختصاص  48درصد درمان نارسایی مزمن کلیه به
خود ،شایعترین نوع درمان جایگزینی کلیه در جهان و ایران
است[ .]3،7همودیالیز روندی برای خارج کردن مایع و
فرآوردههای زاید اورمیک از بدن است که بر اساس اطالعات
کلی در ایاالت متحده در  92درصد بیماران دیالیزی این روند
درمانی ترجیح داده میشود[ .]8بیمار دیالیزی مجبور است هر
هفته دو تا سه نوبت و هر نوبت چندین ساعت از زندگی خود را
وصل به دستگاه بگذراند که شرایط زندگی بیماران را تحت تأثیر
قرار میدهد[ .]9به دلیل دیالیز مستمر موقعیت شغلی ،خانوادگی
و اجتماعی بسیاری از این افراد دست خوش تغییر میشود و
مشکالت عمدهای در فعالیتهای مفید و عالئق بیماران به
وجود میآورد که این مشکالت به طور معناداری با کیفیت
زندگی بیماران رابطه دارند[ .]10اهمیت کیفیت زندگی و
وضعیت سالمت تا حدی است که صاحب نظران تمرکز
مراقبتهای بهداشتی قرن حاضر را بهبود کیفیت زندگی و
وضعیت سالمت بیان کردهاند[.]9
ویژگی مهم کیفیت زندگی چند بعدی بودن ،ذهنی بودن و پویا
بودن آن است که این سه بعد اساس کیفیت زندگی در رابطه با
سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی است[ .]10همودیالیز بیش از
دو سال باعث پایین آمدن کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی به
ویژه در بخش جسمی آن میشود و استرسهای فیزیولوژیک و

سایکولوژیک ایجاد شده به وسیله آن باعث افزایش مورتالیته و
موربیدیتی ،آنمی و بستری در بیمارستان میشود[ .]9مقوله
کیفیت زندگی به این دلیل اهمیت دارد که میتواند در صورت
نادیده گرفتن منجر به ناامیدی ،نداشتن انگیزه برای تالش و
کاهش فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی شده و در
ابعاد عمیقتر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی یک کشور تأثیر
بگذارد که به عبارت دیگر با ارتقاء کیفیت زندگی در جهت ارتقاء
سالمت گام برداشتهایم[ .]11ارزیابی کیفیت زندگی کمک
میکند تا مشکالت بیماران به طور بنیادیتر مورد توجه قرار
گیرد[.]12
در مطالعهای در مورد بیماران همودیالیزی نشان داده شد که
کیفیت زندگی ضعیف و نامناسب در مورد بیماران همودیالیزی از
شیوع قابل توجهی برخوردار است و مسلماً برنامهریزی مناسب با
تمرکز بر مهمترین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی این بیماران
میتواند راهگشا باشد[ Ridzi .]13و همکاران میگویند مفهوم
کیفیت زندگی در هر جامعهای باید بر اساس معیارهای اجتماعی
و فرهنگی آن جامعه اندازهگیری شود[ ]14جوادی و همکاران
نیز اذعان کردهاند که جهت ارزیابی دقیق از کیفیت زندگی
بیماران الزم است از پرسشنامه اختصاصی و متشکل از ابعاد
مختلف استفاده شود تا بتوان نمای مناسبی از کیفیت زندگی این
بیماران ارایه کرد[ .]15با توجه به اینکه مطالعات در رابطه با
تبیین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی،
مخصوصاً در ایران ،وجود ندارد و از آن جایی که بدیهی است
هدف زندگی مبتالیان به بیماریهای مزمن فقط عمر طوالنی و
زنده بودن نیست بلکه نوع و کیفیت زندگی آنها مهم است ،از
این رو جهت ارتقای کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در
مرحله اول نیاز به اطالعات جامع در موردکیفیت زندگی آنها
وجود دارد که ایـن مقوله فقط از طریق اندازهگیری کلیه ابعاد
جسمی و روانی و اختصاصی کیفیت زندگی ممکن است ،از
طرفی تعداد کمی از مطالعات سطح کیفیت زندگی بیماران
همودیالیزی را به طور اختصاصی سنجیدهاند .بنابراین در این
مطالعه سعی شد هم از روشهای رگرسیونی جهت پیشبینی
کیفیت زندگی و هم از پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی
جهت بیماران کلیوی استفاده شود تا روی کلیه ابعاد سالمت
جسمی و روانی و اختصاصی بیماری کلیه توجه شود ،لذا این
مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز
در بیمارستان حجت کوهکمری در سال  1400انجام گرفته
است.
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یافتهها
رد این مطالعه  104نفر از بیماران تحت همودیالیز مورد بررسی
قرار گرفتند .یافتهها در زمینه مشخصات جمعیت شناختی بیماران
همودیالیزی نشان داد که  57/7درصد ( 60نفر) افراد را مردان و
 43/2درصد ( 44نفر) افراد را زنان تشکیل داده بودند که از این
میان به طور میانگین  86/5درصد ( 90نفر) متأهل و  13/5درصد
( 14نفر) مجرد بودند.
میانگین سن مردان  52/7±9/8و میانگین سن زنان 54/6±8/8
بود .از نظر سطح سواد  65/4درصد ( 68نفر) بیسواد17/3 ،
درصد (18نفر) سیکل و  17/3درصد ( 18نفر) دیپلم و باالتر
بودند .در مورد بیماری زمینهای افراد با فراوانی  22نفر (21/2
درصد) فاقد بیماری زمینهای و مزمن بودند و بقیه افراد 78/8
درصد ( 22نفر) دارای بیماری زمینهای و مزمن بودند که افراد
دارای بیماری قلبی -عروقی بیشترین تعداد را با میانگین 46/2
درصد ( 48نفر) به خود اختصاص داده بودند .از نظر میزان درآمد
خانوار افراد به سه بخش کمتر از یک میلیون ،یک تا دو میلیون و
باالی دو میلیون تقسیمبندی شده بود ،افراد دیالیزی با فراوانی
 82نفر( 78/8درصد) کمتر از یک میلیون 18 ،نفر( 17/3درصد)
بین یک تا دو میلیون و  4نفر( 3/8درصد) نفر باالی سه میلیون
درآمد ماهیانه داشتند .بررسیها از نظر تعداد جلسات دیالیز در
هفته نشان داد که  34نفر ( 32/7درصد) دو بار در هفته و  70نفر
( 67/3درصد) سه بار در هفته دیالیز میشوند .از نظر سابقهی
دیالیز بر اساس نتایج مشخص شد که به طور میانگین 15/4
درصد زیر یک سال 55/8 ،درصد یک تا پنج سال 23/1 ،درصد
پنج تا ده سال و  5/8درصد باالی ده سال بودند .همچنین به
طور میانگین از نظر سابقه بیماری دیابت و سابقهی مصرف
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آماری در این مطالعه تمامی بیماران تحت همودیالیز در بازه
زمانی مورد بررسی در این مرکز بود .روش نمونهگیری به صورت
تمام شماری بوده است .حجم نمونه با توجه به مطالعات
قبلی[ ]16،17،18و در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج در
نهایت  104نفر در نظر گرفته شد .معیارهای ورود شامل داشتن
سن  18تا  65سال ،داشتن سابقهی دیالیز بیش از شش ماه،
توانایی برقراری ارتباط ،داشتن برنامه دو یا سه بار دیالیز در هفته
و تمایل به شرکت در مطالعه بود و معیار خروج از مطالعه شامل
تغییر مکرر حال عمومی بیمار بود .در مرحله بعدی پژوهشگر با
مراجعه به بیمارستان و بررسی پرونده بیماران ،افراد واجد شرایط
را شناسایی کرد .سپس با توجه به برنامه دیالیز بیماران ،در روز
مقرر به بیمارستان مراجعه کرده و طی مالقات حضوری حین
دیالیز با تک تک افراد ،به صورت چهره به چهره ،توضیحات
کاملی در مورد طرح مورد نظر به بیماران داده شد .سپس از آنان
رضایت آگاهانه کتبی جهت ورود به مطالعه اخذ شد و به تمامی
شرکتکنندگان اطمینان داده شد که اطالعات آنان محرمانه باقی
خواهد ماند .در زمان نمونهگیری جهت رفع هر گونه سوگیری ،به
دلیل وجود افراد بیسواد در بین بیماران ،کلیه پرسشنامهها توسط
محقق برای همه بیماران صرفنظر از سطح سواد تکمیل شد.
جهت جلوگیری از القا ،تمامی سؤاالت کلمه به کلمه بدون تأکید
بر کلمات خوانده شد .ابزار گرآوری دادهها پرسشنامه اطالعات
جمعیت شناختی (شامل سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،سطح
تحصیالت ،شغل ،درآمد ،سابقه دیالیز و بیماری زمینهای) و
پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران کلیوی KDQOL
) (Kidney Quality of Lifeبود .این پرسشـنامه شامل دو بُعد
اصلی عمومی و یک بعد اختصاصی بیماری کلیه است که بُعد
جسمی شامل پنج بُعد سالمت عمومی ،عملکرد جسمی،
محدودیت ایفای نقش ،درد جسمی و انرژی /خستگی ،بعد روانی
شامل سه بعد محدودیت ایفای نقش عاطفی ،عملکرد اجتماعی و
خوب بودن عاطفی است و بُعد اختصاصی مربوط به عوامل مرتبط
با بیماری کلیه است .به عبارتی پرسشنامه دارای  9بُعد و 36
سؤال است .ابعاد نه گانه پرسشنامه شامل عملکرد جسمانی،
محدودیتهای ایفای نقش جسمانی ،محدودیتهای ایفای نقـش
عاطفی ،عملکرد اجتماعی ،خوب بودن عاطفی ،درد ،انرژی/
خستگی ،سالمت عمومی و عوامل مرتبط با بیماری کلیوی است.
نحوه نمرهگذاری پرسشنامه کیفیت زندگی با استفاده از
دستورالعمل استاندارد پرسشنامه است ،به جز بخش مربوط به درد
کـه کسب نمره کمتر بیانگر وضعیت بهتر بیمار هم در میزان درد
و هم در تأثیرگذاری درد بر روی فعالیتهای روزمره بیمار است،
در بقیه موارد دارا بودن نمره کمتر نشان دهنده عملکرد ضعیف و
نمره باالتر نشاندهنده عملکرد مطلوب در آن بعد است .در این
مقیاس نمره هر سؤال از صفر تا صد در نظر گرفته شده است که
نمره صد نشان دهنده باالترین میزان و صفر نشاندهنده کمترین

میزان است .نمره کل کیفیت زندگی برای هر بیمار با جمعبندی
نمرات  36سؤال بدست آمد.
امتیازبندی بر اساس سطح کیفیت زندگی شامل :امتیاز  66و
باالتر نشاندهنده وضعیت خوب ،امتیاز بـین  34-66نشاندهنده
وضعیت متوسط و امتیاز  33و کمتر نشان دهنده وضعیت ضعیف
کیفیت زندگی است[ .]19پرسشنامه استفاده شده دارای استاندارد
جهانی است کـه در ایـران نیز پایایی و روایی آن تأیید شده
است[ .]19،20رحیمی در مطالعهی خـود روایی و پایایی
پرسشنامه را مطلوب اعالم نموده است[ .]21پایایی ابزار پژوهشی
با آلفای کرونباخ  r=0/9تأیید شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16و آزمونهای آماری ضریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و گام به گام ،آنالیز
واریانس یک طرفه ،آزمون تی مستقل و آمار توصیفی انجام شد.
سطح معناداری در تمام تستهای فوق  0/05در نظر گرفته شد.
برای توصیف متغیرها از شاخص فراوانی و میانگین انحراف معیار
استفاده شد.
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دخانیات به ترتیب  25درصد افراد مبتال به دیابت بوده و 19/2
درصد سابقه مصرف دخانیات را داشتند .بررسی کیفیت زندگی
نمونههای مورد پژوهش نشان داد که در کیفیت زندگی در اکثر
نمونهها  42نفر ( 40/04درصد) بود که بیانگر کیفیت زندگی
متوسط آنها است (جدول شماره یک).

با استفاده از آزمون آماری تی مستقل بین کیفیت زندگی و جنس
( )p=0.52و وضعیت تأهل ( )p=0.33و سابقه بیماری زمینهای
( )p=0.64از نظر آماری ارتباط معناداری وجود نداشت .ضریب
همبستگی پیرسون نشان داد که با افزایش سن کیفیت زندگی
نمونههای مورد پژوهش کاهش یافته است (.)p=0.004,r=-31

جدول شماره یک :سطوح کیفیت زندگی و میانگین (انحراف معیار) در بیماران همودیالیزی
سطوح کیفیت زندگی
مطلوب>66
متوسط34-66
ضعیف<33

مشخصات دموگرافیک

فراوانی (درصد)
)32/7(34
)40/4(42
)26/9(28

میانگین (انحراف معیار) کیفیت کل زندگی
52/23±7/1

جدول شماره دو :ارتباط بین کیفیت زندگی و مشخصات جمعیتشناختی
Pvalue
کیفیت زندگی

آزمون آماری

انحراف معیار±میانگین

جنس
مرد
زن
تأهل
متأهل
بیوه یا مجرد

51/24±1/1
55/22±1/5

p =0/52

41/32±8/16
45/11±5/13

p =0/33

تحصیالت
بیسواد
سیکل
دیپلم و باالتر

44/11±1/41
45/11±9/2
50/9±4/87

سن

51/11±4/09
48/12±9/05
46/14±8/6
45/13±3/5

بیماری زمینهای
دارد
ندارد

52/13±3/26
49/11±9/03

45/11±4/22
46/11±5/4
51/13±2/67
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p =0/64

آنالیز واریانس
یکطرفه

آنالیز واریانس
یکطرفه

آنالیز واریانس
یکطرفه
p =0/02

p =0/048

p =0/64
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یکطرفه

کای دو
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شغل
بیکار
آزاد
کارمند
خانه دار
درآمد
کمتر از یک میلیون
یک تا دو میلیون
باالی سه میلیون
سابقه دیالیز
کمتر از یک سال
یک تا پنج سال
پنج تا  10سال
باالی  10سال

44/11±7/21
57/12±3/99
60/12±99/44
43/13±4/80

p =0/001

آنالیز واریانس
یکطرفه
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47/11±33/23

p =0/004

ضریب
همبستگی
پیرسون
تی مستقل

 / 6سهیلی و همکاران

ابعاد کیفیت
زندگی
میانگین
انحرافمعیار

جدول سه :میانگین و انحراف معیار ابعاد نه گانه کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز
انرژی/
درد
خوب بودن
عملکرد
محدودیت
محدودیت
عملکرد
خستگی
عاطفی
اجتماعی
ایفای نقش ایفای نقش
جسمانی
عاطفی
49/5
46/2
57/6
53/5
47/7
31
19/2
37
17/7
19/3
13/4
14/2
21/3
11/9
10/5
22/5

سالمت
عمومی

همچنین آنالیزواریانس یک طرفه بین کیفیت زندگی و درآمد
افراد ( )p=0.02و سطح تحصیالت ( )p=0.001و طول مدت
دیالیز ( )p=0.048ارتباط معناداری را نشان داد به طوری که با
افزایش سطح درآمد و سطح تحصیالت کیفیت زندگی افزایش

همبستگی ،کلیه متغیرهای پیش بین (ابعاد کیفیت زندگی) با
متغیر مالک (کیفیت زندگی) محاسبه شد که نتایج آن در (جدول
پنج) بیان شدند .متغیرهای پیش بین با متغیر مالک همبستگی
حدود  R=0.92دارد و ضریب تعیین این متغیرها برابر با

جدول شماره چهار :ضریب همبستگی بین کیفیت کلی زندگی و ابعاد آن
کیفیت کلی زندگی
ابعاد کیفیت زندگی
ضریب همیستگی پیرسون
r =0/85
بعد جسمی
r =0/62
بعد روانی
r =0/89
بعد اختصاصی بیماری کلیه

یافته و با افزایش طول مدت دیالیز کیفیت زندگی کاهش یافته
است .در جدول شماره دو ارتباط بین کیفیت زندگی و مشخصات
جمعیت شناختی نشان داده شده است.
در این بیماران میانگین کل کیفیت زندگی  52/7±1/23به دست

P value
>0/001
> 0/001
> 0/001

 R²=0.84است که این میزان همبستگی با ضریب تبیین
 f=72.25در سطح  P<0.001معنادار بود .بر طبق نتایج،
متغیرهای پیشبین 0/84 ،از تغییرات متغیر مالک را به طور
معناداری پیشبینی میکنند .همچنین جهت تعیین سهم تفکیکی

جدول شماره پنج :خالصه رگرسیون همزمان برای تعیین نقش ترکیبی متغیرها در پیش بینی کیفیت زندگی
F
Df
R²
R
شاخص آماری
70/25
3
0/848
0/921
بعد جسمانی ،بعد روانی ،عوامل مرتبط به بیماری کلیه

Pvalue
>0/001

هر یک از ابعاد کیفیت زندگی در تغییرات کیفیت کلی زندگی از
روش تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد .مطابق یافتههای
جدول شش بیشترین ضریب همبستگی کیفیت زندگی با بُعد
اختصاصی بیماری کلیه  R=0/89با ضریب تعیین R²=0.79

جدول شماره شش :تحلیل رگرسیون گام به گام برای تعیین نقش تفکیکی متغیرها در پیشبینی کیفیت زندگی
F
Df
R²
R
شاخص آماری
149
1
0/79
0/89
بعد اختصاصی بیماری کلیه
12/23
1
0/811
0/901
بعد اختصاصی بیماری کلیه و بعد جسمانی
9/45
1
0/848
0/921
بعد اختصاصی بیماری کلیه و بعد جسمانی و بعد روانی

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

است .در گامهای دوم و سوم متغیرهای بُعد جسمانی و بُعد روانی
به ترتیب حدود  2درصد و  3درصد از تغییرات کیفیت زندگی را
تبیین میکنند که نتایج تحلیل واریانس در (جدول  )6نیز این
معناداری را نشان میدهد .بنابراین متغیرهای پیشبین هم به
صورت همزمان و هم به صورت تفکیکی نقش تعیینکننده در
پیشبینی کیفیت زندگی دارند.

دوره  ،15شماره 1401 ،2
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،11±31/9کمترین میانگین را داشت و میانگین عوامل مرتبط با
بیماری کلیه  59/7±18/3به دست آمد( .جدول سه).
همبستگی بین کیفیت زندگی و ابعاد روانی ،اجتماعی و بعد
اختصاصی بیماری کلیه توسط ضریب همبستگی پیرسون در
(جدول شماره چهار) نشان داده شده است .در این پژوهش از
روش رگرسیون استفاده شد تا تأثیر مؤلفههای بُعد جسمانی ،بُعد
روانی و بُعد اختصاصی بیماری کلیه بر کیفیت زندگی مشخص
شود .برای تعیین سهم ترکیبی متغیرها در پیشبینی کیفیت
زندگی از روش رگرسیون همزمان استفاده شد .مطابق با ماتریس

Pvalue
>0/001
0/001
0/002
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آمد .از میان حیطههای مربوط به سالمت جسمی ،حیطه
محدودیت ایفای نقش با میانگین  19/2±10/5کمترین میانگین
را به خود اختصاص داده بود .از میان حیطههای مربوط به
سالمت روان ،محدودیت ایفای نقش عاطفی با اختصاص میانگین

عوامل
مربوط به
بیماری کلیه
59/7
18/3
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بحث
این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت
همودیالیز انجام شدهاست .عوامل زیادی بر کیفیت زندگی بیماران
تحت همودیالیز تأثیر میگذارند و این بیماران سطح قابل توجهی
از اختالل کیفیت زندگی را تجربه میکنند[.]22
در این مطالعه میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کلی
بیماران  52/7±1/23بود که نشاندهنده سطح متوسط کیفیت
زندگی این بیماران است ،همسو با مطالعه حاضر میانگین و
انحراف معیار نمره کل کیفیت زندگی در پژوهش رحیمی
 ،]23[13±54/33در یافتههای  Abdlghanyو همکاران
 54/25±48/65در مصر[ ]24و در پژوهش  Bagashaو همکاران
 41/4±71/42در اوگاندو است[ ،]25با این وجود رامبد در
مطالعهی خود کیفیت زندگی بیماران دیالیزی را با میانگین
 20/5±35/14ضعیف اعالم کرده است[ ،]26این تفاوتها را
میتوان به تفاوتهای جغرافیایی ،سبک زندگی ،فرهنگ و یا
دسترسی به منابع بهداشتی و درمانی نسبت داد.
در بررسی ابعاد نُه گانه زیر مجموعه کیفیت زندگی در این
مطالعه ،بُعد اختصاصی بیماری کلیه بیشترین میانگین را به خود
اختصاص داد و کمترین میانگین مربوط به محدودیت ایفای نقش
است که نتایج همسو با مطالعه حاضر در پژوهش معینی و
همکاران مشاهده میشود[ ]19اما در مطالعه  Al Salmiو
همکاران بیشترین میانگین در بعد عملکرد اجتماعی دیده
میشود[ ]27همچنین در مطالعه حیدری و همکاران کمترین
میانگین مربوط به حیطه درد است[ ]28که این تفاوتها میتواند
ناشی از نگرش افراد جوامع مختلف بر کیفیت زندگی و درک ابعاد
مختلف آن باشد.
در مطالعه حاضر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل فردی
نشان داد که با افزایش سن میانگین نمره کیفیت زندگی کاهش
یافتهاست .بعضی مطالعات ارتباط قوی و معکوس سن را با
میانگین نمره بخش جسمی نشان دادند[ ]29-30بدیهی است که
با افزایش سن عملکرد جسمانی بدن بطور قابل توجهی کاهش
مییابد اما کیفیت زندگی افراد مسنتر با توجه به انتظارات و
عقایدشان متفاوت است و گاه میتواند حتی بهتر از افراد جوان
باشد[ ]31اما در مطالعهی مقرب و همکاران ،معینی و همکاران و
همچنین رامبد و همکاران هیچ رابطهای بین سن و میانگین
نمرهی کیفیت زندگی مشاهده نشد[ Rimaz .]32 ،25 ،19و
همکاران نیز اظهار داشتند که با افزایش سن کیفیت زندگی زنان
افزایش یافته است[ .]33ارتباط سن با میانگین نمره کیفیت
زندگی کامالً پیچیده است و این شاید ناشی از پیچیدگی مفهوم
کیفیت زندگی باشد.
در مطالعهی حاضر با افزایش سطح درآمد و سطح تحصیالت
کیفیت زندگی افراد افزایش یافته بود ،در مطالعه رحیمی نتایج
نشان داد که سطح سواد پایین با سازگاری هیجان محور رابطه

دارد و این گویای این حقیقت است که افراد کم سواد در معرض
آسیبپذیری بیشتری هستند[ ]23همچنین طاهری بیان میکند
که هر چه میزان درآمد در خانواده بیشتر باشد ،نمره کیفیت
زندگی باالتر میرود و زندگی مطلوبتر میشود[ .]16البته منطقی
هم به نظر میرسد که باالتر بودن وضعیت اقتصادی میتواند در
تغذیه ،مراقبت و آگاهی افراد تأثیر بهتری بگذارد و موجب ارتقای
سطح کیفی زندگی شود .بیماران تحت همودیالیز با سطح
تحصیالت کمتر در این پژوهش از سطح کیفیت زندگی پایینتری
برخوردار هستند که این یافته مشابه چندین مطالعه مرتبط
است[ ،]23،27میتوان گفت افرادی که دارای سطح سواد باالتری
هستند بهتر میتوانند اطالعات مورد نیاز جهت درمان بیماری و
عوامل تداوم بخش و یا تسریعکننده درمان را دریافت نمایند و به
طورکلی با کیفیت بهتری بیماری را اداره نمایند ،لذا در مقایسه با
بیمارانی که از این مزایا برخوردار نیستند کیفیت زندگی بهتری
دارند ،اما در مطالعه معینی و همکاران بین سطح تحصیالت و
کیفیت زندگی رابطهای وجود ندارد و این میتواند ناشی از این
باشد که اکثریت افراد مورد مطالعه در پژوهش آنها را افراد
بیسواد تشکیل دادند[ .]19در واقع سطح تحصیالت با ایجاد
تغییرات اساسی در آگاهی و نگرش ،همواره جنبههای مختلف
زندگی مؤثر بوده است ،بدیهی است که افراد با تحصیالت باالتر
بهتر میتوانند با دسترسی بهتر به منابع حمایتی و کنترل بهتر
عوارض بیماری ،کیفیت زندگی باالتری داشته باشند.
نتایج نشان دادند که افرادی که طول مدت سابقه دیالیز آنها
بیشتر بود از سطح کیفیت زندگی پایینتر برخوردار بودند و ارتباط
معکوسی بین سطح کیفیت زندگی و طول مدت دیالیز وجود
داشت که این نتایج با مطالعه طاهری و اکپچی  Okpechiهم
خوانی دارد[ ]19،34همچنین  Aneesو همکاران نیز نشان دادند
که طول مدت جلسات دیالیز ارتباط معکوسی با نمره کیفیت
زندگی دارد؛ به این ترتیب که با افزایش طول مدت دیالیز افزایش
نمره کیفیت زندگی کاهش مییابد که این امر اهمیت مداخالت
الزم جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران با افزایش مدت
دیالیز را نشان میدهد[ ]35با این وجود در برخی دیگر از مطالعات
بین طول مدت همودیالیز و کیفیت زندگی ارتباط معنادار وجود
ندارد[ ]36و این احتماالً به تفاوت در ترکیب جامعههای مورد
پژوهش مربوط باشد.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی در این مطالعه نشان داد که
عوامل مرتبط با بیماری کلیه ،مهمترین متغیر تأثیرگذار در
پیشبینی کیفیت زندگی است Monarrez .و همکارانش  ،سن و
تعداد دفعات دیالیز را مهمترین عامل در پیشبینی کیفیت زندگی
بیان کردهاند[ Tommel .]37و همکارانش نیز میگویند عوامل
شناختی -رفتاری و عوامل اجتماعی از عوامل مهم پیشبینی
کننده کیفیت زندگی است[ .]38با این وجود مطالعات بسیار اندکی

 سهیلی و همکاران/ 8

.بیماران همودیالیزی مربوط به بُعد اختصاصی بیماری کلیه است
همچنین با افزایش سطح درآمد و سطح تحصیالت کیفیت زندگی
افزایش یافته است ولی با افزایش طول مدت دیالیز سطح کیفیت
.زتدگی افراد کاهش یافته است
تقدیر و تشکر
این مقاله بر گرفته از قسمتی از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه
IR-( آزاد اسالمی واحد مرند با کد اخالق
 بر خود الزم،) استIAU.TABRIZ.REC.1400.17.1
میدانیم از تمامی افراد شرکتکننده در طرح و همچنین شورای
پژوهشی و کمیته اخالق جهت تصویب این طرح تشکر و
.قدردانی را داشته باشیم
تضاد منافع
.هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد
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