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مقدمه :در دهه های اخیر کیفیت زندگی به عنوان یک رویکرد همه جانبه نگر ،جهت اطالع از وضعیت بیماران مبتال به سرطان ،مورد
توجه پرستاران قرار گرفته است .با این وجود تحقیقاتی که در آن وضعیت کیفیت زندگی خود پرستاران شاغل در مراکز انکولوژی خصوصا در
ایران مورد بررسی قرار گرفته باشد ،بسیار محدود است.
هدف :این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی پرستاران انکولوژی در یک مرکز منتخب در اصفهان انجام گردید.
روش :این مطالعه بخشی از یک مطالعه ی بزرگتر است که در سال  2931انجام گردید .در این مطالعه پرسشنامه ی سنجش کیفیت
زندگی فرم خالصه ی سازمان بهداشت جهانی مشتمل بر  12سوال ،مورد استفاده قرار گرفت .تمامی سواالت این پرسشنامه بر مبنای
لیکرت  5گزینه ای تنظیم شده است .روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات قبلی در داخل و خارج از ایران مورد تایید قرار گرفته است.
این پرسشنامه توسط  55نفر از پرستاران یک مرکز منتخب مراقبت از بیماران مبتال به سرطان ،در شهر اصفهان تکمیل گردید .این
پرستاران حدود  05درصد از کل پرستاران واجد معیارهای ورود را شامل می شدند که به صورت سرشماری انتخاب شدند .میانگین نمره ی
کیفیت زندگی پرستاران در چهار بعد جسمی ،روانی ،اجتماعی و محیطی (بر مبنای نمره ی  )15و هم چنین توزیع فراوانی پاسخ به دو
سوال" وضعیت کلی کیفیت زندگی" و " وضعیت عمومی سالمت" پرسشنامه تعیین گردید .اطالعات دموگرافیک و بالینی پرستاران نیز
توسط یک فرم جمع آوری گردید.
یافته ها :میانگین نمره ی کیفیت زندگی پرستاران در حیطه ی جسمی ،روانی ،اجتماعی و محیطی به ترتیب ،29/55 ،21/29 ،29/70
 22/05بود .بیشتر پرستاران(  71 /2درصد)در پاسخ به سوال "چقدر از سالمت خود راضی هستید؟" گزینه ی " نه راضی ،نه ناراضی" و
اکثریت آن ها ( 74/3درصد) در پاسخ به سوال "کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟" ،گزینه "نه خوب نه بد" را انتخاب کردند.
نتیجه گیری :نتایج فوق نشان می دهد که کیفیت زندگی پرستاران انکولوژی در ابعاد مختلف در حد متوسط قرار دارد .کم توجهی به
کیفیت زندگی پرستاران و برطرف نکردن دغدغه های منطقی آن ها ،ممکن است کیفیت مراقبت از بیماران مبتال به سرطان و در نهایت
کیفیت زندگی آنان را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.
کلید واژه ها :سرطان ،کیفیت زندگی ،پرستار ،ابزار کیفیت زندگی خالصه ی سازمان بهداشت جهانی
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بهرامی

کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخشهای 67/...
پرستاران از کیفیت زندگی بیماران ،با کیفیت زندگی خود

مقدمه:
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان ،یک
ساختار خوب و همه جانبه نگر را برای ارائه ی مراقبت از

حیطه های مختلف جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی
بیماران را پوشش دهد )5-1( .علی رغم اهمیت بررسی و
شناخت کیفیت زندگی بیماران توسط پرستاران ،کیفیت

زندگی بهتر ،درک بهتری از کیفیت زندگی بیماران مبتال
به سرطان داشتند .هم چنین یافته های این مطالعه
مشخص کرد وقتی پرستاران خوشحال بوده و رضایت
بهتری از زندگی خود دارند؛ ممکن است رابطه ی بهتری با
بیمار خود برقرار کرده و بهتر به بیماران خود گوش دهند.

زندگی خود پرستاران شاغل در بخش های سرطان نیز

با توجه به اهمیت کیفیت زندگی پرستاران در ایران،

دارای اهمیت است اما کم تر مورد توجه و تحقیق قرار

تحقیقات متعددی به بررسی کیفیت زندگی و عوامل

گرفته است )5( .این در حالی است که پرستاران بزرگ

مرتبط با آن با ابزار های مختلف سنجش کیفیت زندگی

ترین گروه ارائه کننده ی خدمات مراقبتی به بیماران

در پرستاران بخش های مختلف خصوصا اورژانس ()9

هستند و کیفیت زندگی خود آن ها به عنوان یک انسان

روان پزشکی ( )11،11و بخش های ویژه ( )4پرداخته

از یک سو ،و به عنوان یک مراقب اصلی از بیمار ،حائز

است .هم چنین تحقیقات متعددی هم به بررسی کیفیت

اهمیت است )4( .با توجه به این که مراقبت کنندگان،

زندگی کاری پرستاران پرداخته است )14-11( .با این

خصوصا پرستاران در ارتباط نزدیک با بیماران هستند،

وجود ،علی رغم در مخاطره بودن کیفیت زندگی

آنها ممکن است تحت تأثیر تنشهای زیادی قرار گیرند؛

پرستاران ،تحقیقی در ایران که کیفیت زندگی پرستاران

و درنتیجه کیفیت زندگی خود آنان تحت تأثیر قرار گیرد.

شاغل در مراکز انکولوژی را بررسی کرده باشد یافت نشد.

( )5به خطر افتادن کیفیت زندگی پرستاران ممکن است

هم چنین مطالعات بسیار محدودی هم در خارج از کشور

کمیت و کیفیت مراقبت از بیماران را نیز تحت تاثیر قرار

وجود دارد که به بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل

دهد )6( .برای مثال یافته های تحقیقاتی نشان می دهند

در مراکز انکولوژی پرداخته است )5( .لذا این تحقیق با

که مراقبت کنندگانی که استرس بیش تر ناشی از

هدف بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخشهای

مسئولیت مراقبت از بیمار را به عهده دارند؛ ارزیابی منفی

سرطان انجام شد.

تری از سالمت و احساس خوب بودن بیماران خود دارند.

روش مطالعه:

( )7در یک مطالعه از نوع ترکیبی ،میزان درک پرستاران
از کیفیت زندگی بیماران سرطانی و عوامل مرتبط با آن
سنجیده شد )8( .نتایج

نشان داد که میزان درک

این مطالعه ی توصیفی ،بخشی از یک مطالعه ی بزرگتر
در ارتباط با درک پرستاران از کیفیت زندگی بیماران
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آنان فراهم می کند؛ چون که دیدگاهی است که میتواند

پرستاران نیز رابطه دارد؛ به نحوی که پرستاران با کیفیت

 /68پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /7تابستان 9615

منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام

حیطه ی جسمی ،سواالت  16 ،19 ،11 ،7 ،6 ،5مربوط به

گردید .این بیمارستان تنها مرکز هماتولوژی انکولوژی

حیطه ی روانی ،سواالت  11 ،11 ،11مربوط به حیطه ی

اصفهان است که به عنوان یک بیمارستان آموزشی ،مرجع

اجتماعی و سواالت 15 ،14 ،19 ،14 ،19 ،11 ،9 ،8

پذیرایی بیماران از استان اصفهان و استان های مجاور

مربوط به حیطه ی محیطی کیفیت زندگی می باشد)15( .

نظیر لرستان ،کهیکیلویه و بویر احمد و چهار محال و

عالوه بر این ،یک چک لیست مربوط به اطالعات

بختیاری می باشد .نمونه گیری به صورت سرشماری و با

دموگرافیک و مرتبط با بالین پرستار (سن ،جنس ،وضعیت

مشارکت حداکثر پرستاران واجد معیارهای ورود ( 51نفر)

تاهل ،سطح تحصیالت ،جنس و سابقه ی بالینی در کل و

انجام گردید .این پرستاران حدود  71درصد از کل

در بخش سرطان ،مدت زمان مراقبت از هر بیمار در هر

پرستاران واجد معیارهای ورود را شامل می شدند .معیار

شیفت  8ساعته) نیز برای هر پرستار توسط محقق تکمیل

ورود برای پرستاران ،اشتغال در امر مراقبت به بیمار (عدم

گردید .عالوه براین از کلیه پرستاران خواسته شد که به

اشتغال در بخش های اداری ،بهداشتی و نظایر آن) رضایت

یک سوال تحت عنوان "درک کلی پرستار از کیفیت

شخصی و اعالم آمادگی برای تکمیل پرسشنامه کیفیت

زندگی بیمار" پاسخ دهند که پاسخ به آن نیز بر اساس

زندگی برای خود بود.

مقیاس لیکرت پنچ گزینه ای( از خیلی کم تا خیلی زیاد)

پرس شنامه ی مورد استفاده ،پرسشنامه ی کیفیت زندگی
خالصه ی سازمان بهداشت جهانی 1گونه ی فارسی
متشکل از  16سوال بود .با توجه به نوع سواالت ،پاسخ ها
بر روی مقیاس لیکرت  5نقطه ای به صورت های مختلف(

صورت گرفت .هدف از طرح این سوال برآوردی از درک
پرستاران نسبت به کیفیت زندگی بیمار مبتال به سرطان
بود تا بتوان بهتر در مورد پیامد های احتمالی پایین بودن
کیفیت زندگی پرستار قضاوت کرد.

مثال از خیلی ناراضی تا خیلی راضی یا از هرگز تا همیشه)

از نظر روایی و پایایی ،همان طور که سازمان بهداشت

ثبت گردید .نمره دهی هر سوال پرسشنامه ی کیفیت

جهانی( )16اشاره کرده است؛ روائی داخلی پرسشنامه ی

زندگی بر اساس معیار  1تا  5صورت گرفت .در کلیه

کیفیت زندگی خالصه ی سازمان بهداشت جهانی از 1/66

سواالت به غیر از سواالت  4 ،9و  ،16نمره ی  1به بدترین

درصد در حیطه ی ارتباطات اجتماعی ،تا  1/84درصد در

حالت و نمره ی  5به بهترین حالت اختصاص یافت.

حیطه ی فیزیکی متفاوت است؛ و پایائی با استفاده از

سواالت 1و  1مربوط به وضعیت کلی سالمتی و کیفیت

آزمون تست مجدد برای تمامی حیطهها  1/75درصد

1

گزارش شده است )1( .اعتماد علمی این ابزار از سوی

the World Health Organization Quality Of Life
Brief
)(WHOQoL-BREF
questionnaire-Farsi
version

سازمان جهانی بهداشت باالی  1/9درصد تعیین شده است
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مبتال به سرطان است؛ که در سال  1991در یک مرکز

زندگی  ،سواالت  18 ،17 ،16 ،15 ،11 ،4 ،9مربوط به

بهرامی

کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخشهای 61/...

فارسی توسط نجات و همکاران ( )1985تعیین شده و

هر حیطه به صورت جداگانه محاسبه و سپس همان طور

ضریب آلفا کرونباخ آن در کلیه ی حیطه ها به غیر از

که سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد کرده است؛ این

حیطه ی اجتماعی ،باالی  1/7گزارش شده است .نجات و

میانگین در  4نیز ضرب شد .به این ترتیب میانگین نمره

همکاران نتیجه گیری کرده اند که این ابزار ترجمه شده

ی هر حیطه به طور یکسان بین حداقل  5تا حداکثر 11

ی فارسی ،در شرایط کشور ما دارای روائی و پایائی قابل

محاسبه گردید .این ابزار خط برشی برای قضاوت در مورد

قبول می باشد )18( .از جمله ویژگی های دیگر این

خوب یا بد بودن وضعیت کیفیت زندگی ارائه نکرده؛ و می

پرسشنامه آن است که ،به خوبی میتواند کیفیت زندگی را

توان میانگین نمره ی به دست آمده را با گروه های دیگر

برای موقعیتهای بالینی نیز بسنجد .هم چنین اگرچه

از افراد (بیمار یا سالم) مقایسه کرد .از آمار توصیفی

تعداد زیادی از ابزار های سنجش کیفیت زندگی وجود

( میانگین ،انحراف معیار ،توزیع فراوانی) برای تحلیل نتایج

دارد ،معموالً طوالنی هستند؛ ( )19در حالی که این

استفاده شد.

پرسشنامه برای تکمیل توسط افراد باسواد توسط
خودشان 1حدود  5دقیقه طول میکشد)11( .

یافته ها:
سن پرستاران به طور متوسط  19/88سال(انحراف معیار

روند انجام کار به این ترتیب بود که پس از تایید طرح در
مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان ،واخذ مجوز و مراجعه به مرکز
منتخب ،ابتدا با پرستاران در مورد اهداف طرح صحبت شد
و هر پرستاری که عالقمند به شرکت در طرح بود
شناسایی ،و پرسشنامه توسط خود آنان (خود گزارشی)
تکمیل شد .با توجه به محدود بودن تعداد سواالت
پرسشنامه ،پرسشنامه ها در خود شیفت و در عرض حدود
 11-5دقیقه تکمیل گردید .تکمیل پرسشنامه به معنی

 )6/97و تجربه ی بالینی آن ها بطور کلی 5/91سال
(انحراف معیار  )5/74و تجربه ی بالینی آن ها با بیماران
مبتال به سرطان 4/15سال(انحراف معیار  )4/71بود .هم
چنین بر اساس گزارش خود پرستاران ،مدت زمانی که هر
پرستار در هر شیفت صرف مراقبت از یک بیمار کرده بود؛
به طور متوسط  1/11ساعت (انحراف معیار )1/98بود.
بیشتر پرستاران

( 91درصد) دارای مدرک تحصیلی

لیسانس و اکثر آن ها ( 54درصد) اعالم کرده بودند که که
بیماران خود را در حد متوسط می شناسند.

رضایت پرستار در نظر گرفته شد .اطالعات پس از
کدگذاری وارد نرم افزار  SPSSv.14شد و مورد تحلیل

میانگین نمره ی کلی پرستاران در حیطه های مختلف در

قرار گرفت .با توجه به این که تعداد سواالت مربوط به هر

جدول شماره ی  1گزارش شده است.

Self- report

2
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و در ایران نیز اعتبار و اعتماد علمی این ابزار نسخه ی

حیطه متفاوت است؛ میانگین نمره ی کیفیت زندگی برای

 /64پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /7تابستان 9615

جدول شماره ی ( :)9کیفیت زندگی پرستاران شاغل در مرکز منتخب انکولوژی در حیطه های مختلف

جسمی
روانی
اجتماعی
محیطی

19/47
11/69
19/15
11/71

1/99
1/78
1/77
1/15

این جدول نشان می دهد که میانگین نمره ی کیفیت زندگی پرستاران در حیطه ی جسمی ،روانی ،اجتماعی و محیطی به ترتیب ،29/70
 22/05 ،29/55 ،21/29می باشد .فراونی نسبی پاسخ پرستاران به سوال 2و  1پرسشنامه ،که امتیاز آن در میانگین هیچ کدام از حیطه ها به
کار نرفته نیز در جدول شماره ی  1گزارش شده است.
جدول شماره ی ( :)2فراوانی نسبی پاسخ پرستاران شاغل در مرکز منتخب انکولوژی به دو سوال مجزای پرسشنامه ی
سنجش کیفیت زندگی (سالمت و کیفیت زندگی به طور کلی)

چقدر از سالمت خود راضی هستید؟

خیلی
ناراضی

ناراضی

فراوانی نسبی (درصد)

1

17

کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

بسیار بد

بد

فراوانی نسبی (درصد)

6/4

4/9

نه راضی نه
ناراضی
41/6
نه خوب نه
بد
48/9

راضی

خیلی
راضی

91/9

11/6

خوب

بسیار خوب

19/8

11/6

جدول فوق نشان داد که بیشتر پرستاران (  41 /6درصد)در پاسخ به سوال چقدر از سالمت خود راضی هستید؟ گزینه ی "
نه راضی ،نه ناراضی" را انتخاب کردند .هم چنین اکثریت پرستاران شرکت کننده ( 48/9درصد) در پاسخ به سوال "کیفیت
زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟" ،گزینه ی" نه خوب نه بد" را انتخاب کردند.
بحث:

که اکثر پرستاران وضعیت خود را در محدوهی وسط طیف

این تحقیق با هدف بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل

لیکرت ارزیابی کرده اند .همان طور که در مقدمه اشاره

در مرکز منتخب انکولوژی انجام شد .نتایج این بررسی

گردید ،مطالعه ای که در آن کیفیت زندگی پرستاران

نشان داد که میانگین نمره ی کیفیت زندگی پرستاران

شاغل در مرکز انکولوژی در ایران ،خصوصا با ابزار سازمان

شاغل در مرکز انکولوژی در حیطه های مختلف در

بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گرفته باشد؛ یافت نشد.

محدودهی امتیاز بین 15-11قرار گرفته است .پاسخ

استفاده از ابزار مشابه سنجش کیفیت زندگی ،امکان

پرستاران به دو سوال رضایت کلی از وضعیت سالمت و

مقایسه ی امتیازات را بین گروه های مختلف فراهم

ارزیابی از وضعیت کیفیت زندگی نیز موید این مسئله بود

میکند16( .و  )18یک مطالعه ی نسبتا مشابه در این
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حیطه کیفیت زندگی

میانگین

انحراف معیار

بهرامی

کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخشهای 69/...

که توسط سالمی و همکاران ،با ابزار خالصه ی سازمان

 19/57 ،14/9 ،14/51و  11/78گزارش گردید .مقایسه ی

بهداشت جهانی انجام شد .این تحقیق متمرکز بر پرستاران

نتایج نشان می دهد علی رغم باالتر بودن نسبی امتیازات

انکولوژی نبوده و در بخش های مختلف (بیش ترین بخش

پرستاران ترکیه نسبت به ایران ،کیفیت زندگی هر دو

اورژانس و بخش مراقبت ویژه) و در  17استان ( بیش

گروه پرستاران در محدوده ی  15-11قرار دارد )5( .البته

ترین پرستاران شرکت کننده از استان تهران) انجام شد.

در این مطالعه  89پرستار شاغل در مراکز انکولوژی از 11

نتایج این تحقیق نیز به طور مشابهی نشان داد که بیش از

شهر مختلف ترکیه در تحقیق مشارکت داشتند.

نیمی از پرستاران ،کیفیت زندگی خود را در حد متوسط

همچنین به طور مشابه با تحقیق سالمی و همکاران)9( ،

ارزیابی کرده اند )9( .مطالعه ی جدید تری هم در

عزیزی و همکاران ( )11و ارگان و همکاران ( )5نتایج

محدودهی سال های  91 -91جهت تعیین کیفیت زندگی

تحقیق کنونی نیز نشان داد که پرستاران شاغل در مرکز

پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه

انکولوژی از نظر کیفیت زندگی جسمانی باالترین نمره ،و

علوم پزشکی همدان انجام شده است .این مطالعه هم

از نظر کیفیت زندگی محیطی پایین ترین نمره را اخذ

محدوده ی وسیعی از پرستاران شاغل در بخش های

کرده اند .حیطه ی محیطی ،مواردی نظیر احساس امنیت،

مختلف داخلی و جراحی ،هماتولوژی ،ویژه ،دیالیز ،اطفال

توانائی مالی ،میزان دسترسی به اطالعات مورد نیاز،

و نوزادان ،زنان و اورژانس را شامل شده است .این تحقیق

فعالیت های تفریحی ،دسترسی به منابع بهداشتی ،رضایت

هم تمرکزی بر سنجش کیفیت زندگی پرستاران شاغل در

از محل سکونت ،و دسترسی به امکانات حمل و نقل را

مراکز انکولوژی نداشته است؛ اما به طور مشابهی از ابزار

مورد سوال قرار می دهد؛ که به نظر میرسد پرستاران در

سنجش کیفیت زندگی خالصه ی سازمان بهداشت جهانی

این زمینه ها دغدغه ی بیش تری دارند .نمره ی حیطه ی

استفاده کرده است .نتایج نشان داده است که باالترین

روانی پرستاران وضعیت بهتری نسبت به نمره ی حیطه ی

امتیاز کیفیت زندگی مربوط به پرستاران شاغل در بخش

محیطی آن ها دارد .با این وجود وضعیت روانی پرستاران

مراقبت ویژه ی قلبی ،و پایین ترین امتیاز مربوط به

که با سواالتی نظیر لذت بردن از زندگی ،احساس معنی

پرستاران بخش دیالیز بوده است .محققان این طرح ،در

دار بودن زندگی ،قدرت تمرکز ،رضایت از تصویر ذهنی

مجموع کیفیت زندگی پرستاران مشارکت کننده در این

خود ،رضایت از خود ،و هم چنین وضعیت عاطفی ،خلقی و

تحقیق را خوب ارزیابی کرده اند )11( .مطالعه ای مشابه

احساس افسردگی مورد پرسشگری قرار گرفت نیز نباید

در ترکیه با همین ابزار ،کیفیت زندگی پرستاران انکولوژی

مورد بی توجهی قرار گیرد .در حیطه ی اجتماعی سواالتی

را مورد سنجش قرار داد .کیفیت زندگی این پرستاران در

نظیر روابط خصوصی ،روابط جنسی و دریافت حمایت از
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زمینه ،مطالعه ی کیفیت زندگی پرستاران در ایران است

حیطه ی جسمی ،روانی ،اجتماعی و محیطی به ترتیب

 /62پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /7تابستان 9615

شرکت کننده با اختالف بسیار نزدیکی ،وضعیت نسبتا

خود می تواند منجر به ارتقاء مراقبت و کیفیت زندگی

مناسب تری از وضعیت روانی داشته است .البته تعداد

بیماران گردد)11،19( .

سواالت حیطه ی اجتماعی محدود است و همانطور که

یافته ی دیگر این تحقیق نشان داد که میانگین تجربه ی

منابع اشاره کرده اند []18ممکن است نتواند تمامی

کاری پرستاران در بخش های انکولوژی بیمارستان

پیچیدگی های روابط اجتماعی افراد(در این تحقیق

منتخب حدود  4سال است .با توجه به پیچیدگی مسائل و

پرستاران) را آشکار کند .بالخره در حیطه جسمانی

مشکالت بیماران مبتال به سرطان ممکن است تجربه ی

مسائلی نظیر توانائی جسمی ،وضعیت خواب و استراحت،

ناکافی پیامد های مرتبط با بیمار را متاثر کند .برای مثال،

میزان انرژی برای تحرک ،توانائی کارکردن در بیرون از

نتایج بعضی از تحقیقات موید آن است که تجربه ی

منزل و توانائی برای انجام کارهای روزمره به تنهائی مورد

پرستاران سرطان عامل مهمی در بررسی و شناخت بهتر و

سوال قرار گرفته است .بهتر بودن نسبی کیفیت زندگی

درک صحیح تر از کیفیت زندگی بیمار مبتال به سرطان

در حیطه ی جسمانی نسبت به سایر حیطه ها ،ممکن

است)9،14( .

است موید این مسئله باشد که علی رغم سختی و صعوبت

در این تحقیق مدت زمان مراقبت از یک بیمار مبتال به

مراقبت از بیماران مبتال به سرطان ،پرستاران از وضعیت

سرطان ،توسط خود پرستاران حدود  1ساعت گزارش

جسمانی خود نسبتا راضی هستند .در مجموع به نظر می

گردید .با توجه به باال بودن تعداد بیماران مبتال به سرطان

رسد آن چه بیشتر مورد توجه آن ها بوده است مسائل و

و روند رو به افزایش آن ،ممکن است این زمان برای ارائهی

مشکالت معیشتی ،رفاهی و شغلی است که باید هر چه

مراقبت همه جانبه از بیمار کافی نباشد .البته باید توجه

بیشتر توسط سیاست گزاران و مسئولین مورد توجه قرار

داشت اگرچه مدت زمان تماس بین بیماران و پرستاران

گیرد.

یک مسئله ی کلیدی است ،این که مراقبت کنندگان

هم چنین نتایج این مطالعه نشان داد ،که درک اکثر

چگونه زمان خود را به صورت موثر و کارا استفاده میکنند

پرستاران از کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان در

نیز دارای اهمیت است .برای مثال مطالعهای ( )15انجام

محدوده ی متوسط قرار داشته است .درک ناکافی

شد تا تفاوت های بین بیماران مبتال به سرطان ریه و

پرستاران از کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان ممکن

مراقبت کنندگان آنان (پرستاران و خانواده ی آنان) را از

است کمیت و کیفیت مراقبت را تحت الشعاع قرار دهد.

نظر درک نشانههای آزار دهنده ی بیمار و همین طور

بلعکس درک بهتر پرستاران از کیفیت زندگی بیماران

رخداد مجدد نشانهها بررسی کنند .مقایسه ی بین

ممکن است بتواند هر چه دقیق تر آن چه را که در زندگی

امتیازات  99نفر جفت پرستار -بیمار و  54جفت بیمارـ
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سوی دیگران ،مورد سوال بوده است؛ که از نظر پرستاران

بیماران در جریان است را منعکس کند .این مسئله به نوبه

بهرامی

کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخشهای 66/...

با طول زمان تماس بین بیمار و مراقبت کننده ،از

بررسی گردد.

پرستاران خواسته شد تا به این سئوال پاسخ دهند که

نتیجه گیری نهایی:

«چقدر شما بیمار را به خوبی میشناسید»؟ نتایج نشان

در مجموع یافته های این مطالعه نشان داد که کیفیت

داد که پرستاران دو بیمار را خیلی خوب میشناسند16 ،

زندگی پرستاران با وضعیت مطلوب فاصله ی قابل توجهی

بیمار خوب یا نسبتاً خوب میشناسند و  5بیمار را اصالً

دارد .به طور نسبی کیفیت زندگی پرستاران از نظر

نمیشناسند .این نتایج نشان میدهد که مراقبت کنندگان

جسمی کمی بهتر از سایر حیطه ها ( اجتماعی ،روانی و

از جمله پرستاران ممکن است که زمان طوالنی را با بیمار

محیطی) گزارش شد .به نظر می رسد که پرستاران بیشتر

بگذرانند ولی به طور عمیق بیماران خود را درک نکنند.

دغدغه های معیشتی ،رفاهی و شغلی دارند؛ که باید هر

باید توجه داشت که یافته های این تحقیق باید در کنار

چه بیشتر توسط سیاست گزاران و مسئولین مورد توجه

محدودیت آن مورد توجه قرار گیرد .در این تحقیق تنها

قرار گیرد .کیفیت زندگی پرستاران ممکن است پیامد های

مرکز آموزشی هماتولوژی انکولوژی مرجع در اصفهان مورد

مرتبط با بیمار از جمله درک صحیح آن ها از کیفیت

مطالعه قرار گرفت؛ و تحقیق با مشارکت حدود  71درصد

زندگی بیمار مبتال به سرطان را متاثر کند.

از مشارکت کنندگان واجد معیارهای ورود انجام شد .با

تشکر و قدردانی:

این وجود برای این که شواهد بیشتری برای تعمیم نتایج

این مطالعه حاصل از طرح مصوب با شماره ی189911

به جامعه ی بزرگتر ازپرستاران شاغل در مراکز انکولوژی

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه

فراهم گردد؛ توصیه می گردد که تحقیق مشابه در سایر

علوم پزشکی اصفهان می باشد .بدینوسیله از کلیه کادر

استان های کشور و حتی المقدور با نمونه ی بیشتر انجام

پرستاری و مسئولین محترم بیمارستان سیدالشهداء

گردد .هم چنین توصیه می شود که در تحقیقات بعدی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در انجام این تحقیق

کیفیت زندگی پرستاران شاغل در مراکز انکولوژی با

پژوهشگر را یاری کردند تشکر و قدردانی می گردد.
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Abstract
Introduction: Quality of life (QoL) has received particular attention by nurses as a holistic
approach to realize the status of cancer patients in recent decades. However, few studies have
examined the quality of life in nurses working in oncology centers, particularly in Iran.
Objective: This study aimed to assess the quality of life in oncology nurses in a selected
center in Isfahan.
Method: This study is a part of a larger study conducted in 2013. The 26-item World Health
Organization Quality of Life Brief (WHOQoL-BREF) questionnaire was used . All items are
rated on a 5-point Likert scale. The validity and reliability of this questionnaire have been
approved in previous studies in and out of Iran. The questionnaire was completed by 50
nurses in a selected center affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. Seventy
percent of eligible nurses took part in the study using consensus sampling. The mean QoL
score of oncology nurses was calculated (based on the score of 20) across four domains:
physical, psychological, social relationship and environmental. The frequency distribution of
2 items measuring “the status of overall quality of life” and “general health status” was also
measured. Demographic and clinical information of nurses was also collected in a form.
Results: The QoL mean scores of nurses were 13.47, 12.63, 13.05 and 11.70 in physical,
psychological, social relationship and environmental domains, respectively. In response to the
question “How satisfied are you with your health?”, the item “neither satisfied nor
dissatisfied” was selected by the majority of nurses (42.6 precent). Also, in response to the
question “How would you rate your quality of life?”, the item “neither poor nor good” was
selected by the majority of nurses (48.9 precent).
Conclusion: Results indicate that QoL of oncology nurses in different domains is at a
moderate level. Paying less attention to QoL of oncology nurses and not resolving their
reasonable concerns may have a negative impact on the quality of care and quality of life of
cancer patients.
Key words: Cancer, Quality of Life, Nurse World Organization Quality of Life Questionnaire
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