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 نظریه زمینه ايمطالعه بخشی از یک : همودیالیز چالش در پذیرش

 

  3، علیرضا نیکبخت نصرآبادي1، منصوره زاغري تفرشی2*، معصومه اطاقی1پرخیده حسنی

 .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتراي پرستاري،دانشجوي  -2. علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیت ئپرستاري و عضو هیدکتراي  -1
  .ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانئدکتراي پرستاري و عضو هی -3

  چکیده     
تحت  افراد. درصد در سال است12د جهانی بیشتر و حدود در ایران از رش بیماري کلیوي مرحله انتهاییمیزان رشد  :ه و هدفزمین     

شوند که همودیالیز هم بواسطه بیماري کلیوي و هم بواسطه درمان همودیالیز متحمل فشارهاي جسمی، روانی و اجتماعی زیادي می
 تبیین حاضر، مطالعههدف . تپذیرش همودیالیز نقطه شروع سازگاري اس با این حال. پذیرش همودیالیز را براي آنان مشکل می سازد

  .همودیالیز می باشدچالش در پذیرش 
گیري  ها با روش نمونهاولین نمونه. در رساله دکترا می باشد)اينظریه زمینه(بخشی از یک مطالعه کیفی حاضر  مطالعه :روش بررسی    

. ادامه یافت )نفر 24( ي انتخاب و تا اشباع داده هاگیري نظرهدفمند انتخاب و نمونه هاي بعدي بر اساس یافته هاي پژوهش با نمونه
 ،همودیالیزمکان مطالعه بخش. هاي عرصه انجام شدهاي نیمه ساختار یافته، ثبت هاي یادآور و یادداشتها با مصاحبهجمع آوري داده

 .گرفتکوربین صورتروش اشتراس وها به تحلیل داده. بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران بود
  .مالحظات اخالقی رعایت شد و ییدادقت مطالعه با روش لینکلن و گوبا ت

 هنجارهايبا اجبار، بنا بر تجربه و استدالل و بنا بر(چالش در پذیرش همودیالیز با طبقات پذیرش ضرورت همودیالیز  :یافته ها    
  .پدیدار شدکدهاي مربوطه  با )به صورت ذهنی و عملی(و عدم پذیرش ضرورت همودیالیز ) اجتماعی

 آموزش، حمایت هاي فردي، خانوادگی و .با چالش مواجه اند همودیالیز در مورد پذیرشهمودیالیز  در گذار به دافرا :نتیجه گیري    
بنا بر تجربه یا (به پذیرش  ريیا پذیرش اجبا )به صورت ذهنی یا عملی(عدم پذیرش از  با تغییر چالش را این اجتماعی می توانند

  .حل نمایند )استدالل و هنجارهاي اجتماعی
 ، پژوهش کیفیبیمار ، همودیالیز، پذیرشنارسایی مزمن کلیه : واژه هاکلید    
  masoome_otaghi@yahoo.com  :پست الکترونیکی ،معصومه اطاقی: نویسنده مسئول*   

   )021(88655374تلفن . ایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشکده پرستاري و مام، تهران: نشانی     
  16/4/92:پذیرش مقاله ،8/3/92:اصالح نهایی ، 21/10/91:وصول مقاله   
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  مقدمه   
هنگامی که صدمه کلیوي به حدي برسد که نیاز به درمان    

 جایگزین کلیه داشته باشد، بیمار به سـمت بیمـاري کلیـوي   
 ESRDمیـزان  . )1( پیش مـی رود ) ESRD(مرحله انتهایی

در ایران میزان رشد ایـن  ). 2(در دنیا در حال افزایش است 
درصد  12و در حدود  اري از متوسط رشد جهانی بیشتربیم

هزار نفر از افراد مبـتال   16-17ساالنه ). 3-5( در سال است
  ).6(شونددیالیز میهمودر ایران  ESRDبه 
 یماران همودیـالیزي بـه عنـوان   در تقسیم بندي امروزي، ب   

 این گروه از بیماران به. بیماران خاص طبقه بندي می شوند
علت مشکالت خاص بیماري خود و طوالنی بودن آن دچار 

  .)5(مسائلی می شوند که اکثر تا آخر عمر گرفتار آن هستند 
گرچه درمان با همودیالیز سبب بقاي زنـدگی و افـزایش       

ار می شود، اما این روش درمانی بیمار امید به زندگی در بیم
 فـرد تحـت   ).7(را با مشکالت متعددي مواجـه مـی سـازد    

 همودیالیز باید از رژیم غذایی سخت دیـالیزي، محـدودیت  
ـ . مایعات و غذا و مصرف داروهاي خاص پیروي نمایـد  ه ب

شـمار جسـمی، روانـی و اجتمـاعی در      عالوه مشکالت بی
ویژه پذیرش این درمان را ه ب درمان وجود دارند که با رابطه

   ).8(دشوار می سازد 
تحت  در افراد همودیالیزنمایانگر پذیرش مطالعات برخی    

 تجـارب زنـده   ازپدیدارشناسی در یک مطالعه  ؛استدرمان 
 همودیالیز مضمون کلـی   درمان ددر مور ESRDبه یان مبتال

انـداز مثبـت، زنـدگی     و سه زیـر مضـمون چشـم   » پذیرش«
همچنین . )9( گی و مشارکت در مراقبت یافت شدندخانواد

پـذیرش  » تجارب بیماران از گذار بـه همودیـالیز  «در مطالعه
گـذار ناگهـانی و چـه در    موقعیت براي تمام بیماران چـه در 

مطالعات دیگر نمایانگر برخی ).10(گذار تدریجی آشکار شد
 ؛ینـد سـازگاري اسـت   آضرورت پـذیرش همودیـالیز در فر  

تحت همودیالیز نشـان   ESRDسیر سازگاري زنان مطالعه م
و درمـان   ESRDاولین مرحلـه سـازگاري بـا     ،داد پذیرش

مدل « اينظریه زمینه هاي یکی از گام). 11(همودیالیز است
ــالیزي  ــاران همودی ــاري و ،»ســازگاري در بیم ــذیرش بیم  پ

 همودیالیز بود که به عنوان یکی از استراتژي هایی بـود کـه  
ن براي برگشت به زنـدگی عـادي و فعـال و    شرکت کنندگا

 برخی مطالعـات نیـز   .)5(کار می بردندبتطابق با همودیالیز 

دهند یک نقطه نهایی یـا یـک مسـیر خطـی بـراي      نشان می
نظریه یافته هاي یک مطالعه  ؛پذیرش همودیالیز وجود ندارد

از هندي هاي آمریکایی تحت همودیالیز نشـان داد   ايزمینه
 -دگان هرگز به نقطه پذیرش همودیالیز نمـی که شرکت کنن

  ).12(کنند  تحمل می» انوادهبه خاطر خ«رسند بلکه آن را 
 هـاي یـک مطالعـه   داده هاي برخاسته از تحلیـل مایهدرون    

 شـامل اهمیـت از دسـت دادن،    ،کیفی در افراد همودیـالیزي 
گذار به «در این افراد . تالش مداوم و گذار به پذیرش بودند

یک پیشروي خطی به سمت درك و پذیرش نبوده  ،»رشپذی
بلکه یک تالش منحصر به فرد چند وجهی و پیچیده فـردي  

 ،وابسته به حمایت اجتماعی، باور بـه ارزش زنـدگی   اکثرو 
  ).13(می باشد  تمایل به مراقبت و تقویت رفتار

 افراد تحت همودیالیز هـم بواسـطه   گفت بایددر مجموع    
 م بواسـطه درمـان همودیـالیز متحمـل    بیماري کلیـوي و هـ  

 فشارهاي جسمی، روانی و اجتماعی زیادي مـی شـوند کـه   
با این حال  . مشکل می سازد هاپذیرش همودیالیز را براي آن

بـه  . سـت هادر آن پذیرش همودیالیز نقطه شروع سـازگاري 
د نهایی وجود خواهاین ترتیب در پذیرش همودیالیز چالش

 ات بسـیاري در مـورد بیمـاران   مطالعـ حـالی کـه   در ،داشت
ولی توصیف کامل و مناسبی از  ،همودیالیز انجام شده است

همودیـالیز  گـذار بـه  ینـد آفر طیدر پذیرش همودیالیز چالش
همودیالیز،  اهمیت پذیرشها بهپژوهشاین. نشده است ارائه

نهایی نشـدن یـا   سازگاري بیماران و یند آفر ضرورت آن در
ین تجارب تبیاند، ولی به اشاره داشتهخطی نبودن این مفهوم 

همودیالیز  در پذیرشچالشمورد بیماران تحت همودیالیز در
در کشور ما تاکنون مطالعه اي با روش کیفی و . اند نپرداخته

یند گذار به همودیـالیز در  آرویکرد نظریه مبنایی در مورد فر
 ینـد گـذار در سـایر   آو حتـی فر  انجام نشده ESRDبیماران

بر این اساس و با . هاي مزمن نیز بررسی نشده استاريبیم
جهت  مناسبیروش پژوهشی ،ايزمینهعنایت به اینکه نظریه 

 هاي مطالعه در مورد مفاهیم پیچیده و کمتـر شـناخته  عرصه
بستر فرهنگـی کشـورمان   شده است، انجام این پژوهش در 

یند آفر«این مطالعه بخشی از مطالعه اصلی . ضرورت داشت
چـالش در  تبیـین  اسـت کـه بـا هـدف     » ار به همودیـالیز گذ

  .به انجام رسید  همودیالیز پذیرش
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  روش بررسی   
است که از یافته هاي یک پژوهش کیفیاین مطالعه بخشی   

 -در سـال ) Grounded Theory(اينظریه زمینـه با رویکرد 
 افراد ،کنندگان در پژوهش شرکت. انجام شد 1390-91هاي 

وابسـته بـه   بیمارسـتان   6یالیز مراجعه کننده بـه  تحت همود
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران و یا افراد در 

 -ایـن شـرکت  . تماس نزدیک و مستقیم با این افـراد بودنـد  
 : هاي زیر بودندکنندگان داراي ویژگی

 .بودندداوطلب و یا راضی به شرکت در پژوهش  -
تماس نزدیک و مستقیم بـا   و یا افراد در ESRDمبتال به  -

 . بودند افراداین 

طی یـک هفتـه    ESRDدرمان همودیالیز براي مبتالیان به -
 .بوداخیر انجام شده  سال یکتا 
 .بودندقادر به تکلم زبان فارسی  -

 .بودندمایل به بیان تجارب خود  -

وجود مشکالت شنیداري یـا   ،معیارهاي خروج از مطالعه   
 تمایل یا توان فرد به شرکت در پژوهشگفتاري فرد و عدم 

 دانشـگاه ییدیـه اخـالق   انمونه گیري پس از کسـب ت . بودند
نامه کتبی ازدانشگاه و اخذ معرفی علوم پزشکی شهید بهشتی

 تمـام . ها صـورت گرفـت  ن بیمارستانو هماهنگی با مسئوال
. شرکت کنندگان با رضایت آگاهانه در مطالعه شرکت کردند

اطمینان داده شد در هنگام انتشار نتـایج،   به شرکت کنندگان
مکان و . کلیه اطالعات فردي آنان محرمانه باقی خواهد ماند

زمان انجام مصاحبه بر اساس توافق شرکت کنندگان تعیـین  
گیري هدفمنـد   نمونهروش با شرکت کنندگان اولین  .گردید
هاي پژوهش بر اساس یافتهبعدي  شرکت کنندگانو  بانتخا

. انتخاب و تا اشباع داده ها ادامه یافـت گیري نظري  با نمونه
عضو  2فرد تحت همودیالیز،  19(شرکت کننده  24ها با داده

  .به اشباع رسیدند) پزشک 1پرستار و  2خانواده، 
عمیق ونیمه  هايمصاحبه ،هاروش اصلی جمع آوري داده   

ساختار یافته با استفاده از پرسشنامه هدایت کننـده پـژوهش   
 اسـاس  االت کاوشـی بـر  ئوسـ . اساس اهداف مطالعه بود بر

هـر  . اطالعاتی که بیماران ارائه می کردند، مطـرح مـی شـد   
طـول  ) دقیقـه  57میـانگین  (دقیقـه   90الی  30مصاحبه بین 

ها ضبط و در کوتاه ترین زمان ممکن پس از مصاحبه. کشید
ها کلمه به کلمه تایپ شده و جهـت   مصاحبه، متن کامل آن

بـا  . وارد گردیـد  MAXqda2داده ها در نرم افزار  مدیریت
 اطالعــاتی درمــورد ســن، جــنس، ،فــرم مشخصــات فــردي

هل، تحصیالت، شـغل، تعـداد دیـالیز در هفتـه و     اوضعیت ت
به  هاي مربوطنوشته .سابقه دیالیز شرکت کنندگان گرفته شد

اي و به منظور بدون هیچ متن از پیش تعیین شده(مشاهدات 
تعامالت فرد، رفتارهاي کالمـی و غیرکالمـی   درك اعمال و 
تجزیـه و  (و تفکـرات انتزاعـی پژوهشـگر   ) شرکت کنندگان

هـاي  تحلیل کل نگر در پایان هر مصاحبه، خالصه یادداشت
در قالـب  ) هاي مربوط به حساسـیت نظـري  متن و یادداشت

وارد  مذکورهاي عرصه تدوین شده و در نرم افزار یادداشت
  .شدند

). 14(انجام شد Corbinو Straussبه روش هاهحلیل دادت   
قبل از تحلیل داده ها هر کدام از دست نوشته ها جهت آشنا 

 هـا چنـد مرتبـه   آنهـا و درك کلـی  شدن پژوهشـگر بـا داده  
بررسـی و بـه   ا هـا مجـدد  سپس دست نوشته. خوانده شدند

منظور مشخص شدن کدهاي اولیـه، خـط بـه خـط توسـط      
 در کدگـذاري بـاز یـا سـطح اول،    . پژوهشگر خوانده شدند

 هـا مفاهیم مرتبط با مطالعه مشخص شدند و کدهایی بـه آن 
شــرکت  مکالمــهکــدهاي داده شــده، . اختصــاص داده شــد

 سـپس . کنندگان و یـا کـدهاي تلـویحی پژوهشـگر بودنـد     
ها مقایسـه شـدند و   کدهاي اصلی از نظر تشابهات و تفاوت

. قه قرار گرفتندکدهایی که معانی یکسانی داشتند در یک طب
 » پـارادایم الگـویی  «در کدگذاري محوري طبقات بر اسـاس  

Strauss وCorbin   توسعه یافتند و طبقاتی که مشابه بودنـد
از . با یکدیگر ترکیب و طبقات انتزاعی تري نمایـان شـدند  

آنجایی که این مقاله گزارش بخشی از یافته هاي یک مطالعه 
ه شـده در مطالعـه حاضـر    نظریه زمینه اي است، طبقات ارائ

اما در مطالعه اصلی  ،حاصل کدگذاري باز و محوري هستند
گذاري انتخابی به منظـور شناسـایی متغیـر اصـلی ادامـه      کد

هـا، موضـوعاتی کـه در    یند تحلیـل داده آدر طول فر. داشت
رابطه با مفهوم مورد مطالعه به ذهن پژوهشگر می رسید بـه  

  .ثبت گردید) memo(عنوان یادآور 
 هــاي روش از ،)Rigor( مطالعــه دقــت افــزایش جهــت    

ــنهادي ــاي  Goba و Lincoln پیش ــا معیاره  ،Credibilityب
Confirm ability ،Transferability  وDependability 

  . )15(استفاده شد
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 مفاهیم کنترلاز ستفادها با ها یافته از اطمینان ای هاداده صحت
 در هـا آن نظـر  از طمینـان ا و کنندگان شرکت با آمده دستب

 محـیط  در مـدت طوالنی شرکت شده، استخراج مفهوم مورد
 اطالعـات  آوري جمع جهت کافی زمان تخصیص، پژوهش

 ثبت با ییدات قابلیت. صورت گرفتپژوهشگر افکار تعلیق و
) نفـر  6(اسـاتید پرسـتاري    از گرفتن کمک وداده ها  مداوم
قـات اسـتخراج   کدهاي اولیه، طبقات و زیـر طب  ییدات جهت

نمونه گیري با حـداکثر   با انتقال قابلیت. رسیدانجام شده به 
 سعی وابستگی براي. است تنوع و گزارش آن صورت گرفته

 شـاهد  عنـوان  بـه  کننـدگان  شـرکت  هاي گفته عین از تا شد 
همچنین ثبت و ضبط روند پـژوهش صـورت   . شود استفاده

  .دمیسر می باش ها یافته حسابرسیگرفته و امکان 
 مراحل اولیه این پژوهش وجـود سه محدودیت عمده در    

 -هاي دیگر احساسات توسط شرکتجنبه عدم طرح ؛داشت
کنندگان بواسطه پرستار بودن پژوهشگر، عدم توانایی برخی 
از افراد تحت همودیالیز براي شرکت در پژوهش بـه علـت   
 بدحال بودن آنان و مشـکالت مربـوط بـه جلـب همکـاري     

ترم پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه اساتید مح
 علوم پزشکی شهید بهشتی در بـازنگري طبقـات و کـدهاي   

عـدم  ها به علت مشـغله کـاري و   استخراج شده از مصاحبه
ها اقـدامات زیـر بـه    براي رفع این محدودیت. فرصت کافی

  :ترتیب صورت گرفت
 ثر ووتالش شد با رعایت مالحظات اخالقـی، ارتبـاط مـ    -

جلب اطمینان و اعتمـاد بیمـاران تحـت همودیـالیز، حـس      
 بـا ایـن حـال   . وجود آیدبدر بیان احساسات در آنان  آزادي

ـ   ثیر شـناخت اممکن است موارد معدودي از بیماران تحت ت
موقعیت قرار گرفته باشند و در دستیابی پژوهشگر بـه تمـام   
ابعاد درك و تجارب شرکت کنندگان از گذار به همودیـالیز  

  . دودیت ایجاد نموده باشندمح
بیمارسـتان   6از یک بیمارستان بـه  » محیط پژوهش«تغییر  -

  .صورت گرفت
اسـاتید محتــرم پرسـتاري خـارج از دانشــکده     از نظـرات  -

پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی نیـز   
  .استفاده شد

  
 

  یافته ها   
ـ    19(نفـر   24شرکت کننـدگان       1الیز، فـرد تحـت همودی

زن  13بودند که شامل ) عضو خانواده 2پرستار و  2پزشک، 
که ) سال 3/52میانگین (سال  18-75مرد با دامنه سنی 11و 

سـاعت   4افراد تحت همودیالیز سه بار در هفته و به مـدت  
تحت دیالیز قرار ) ساعت 3فقط یک شرکت کننده به مدت (

زندگی با (هل اشرکت کنندگان از نظر وضعیت ت. می گرفتند
از بیسـواد تـا   (، تحصـیالت  )همسر، فوت همسـر و مجـرد  

خانـه دار، بیکـار، کـار اداري، کـار آزاد و     (و شـغلی  ) دکترا
سابقه دیالیز در دامنه زمانی یـک  . نیز تنوع داشتند) شستهبازن

چـالش در پـذیرش   . بـود ) مـاه  5/7میانگین(الی دوازده ماه 
بـا اجبـار،   (لیز همودیالیز با طبقات پذیرش ضرورت همودیا

و عدم ) بنا بر تجربه یا استدالل و بنا بر هنجارهاي اجتماعی
 بـا  )به صورت ذهنی و عملـی (پذیرش ضرورت همودیالیز 

  .پدیدار شدکدهاي مربوطه 
در این طبقه زیر طبقات  :پذیرش ضرورت همودیالیز -1

پذیرش ضرورت همودیالیز با اجبار، بنا بر تجربه یا استدالل 
 .هنجارهاي اجتماعی قرار گرفتندو بنا بر 

 شـرکت : پذیرش ضرورت همودیالیز بـا اجبـار   -1-1
کنندگان به ناخواسته بودن همودیالیز، انجـام همودیـالیز بـه    

واسطه تـرس از بـدتر   ه عنوان آخرین راه، انجام همودیالیز ب
ـ    واسـطه اعتقـاد بـه قسـمت و     ه شدن و انجـام همودیـالیز ب

  نندگان در ایـن بـاره بیـان    شرکت ک. سرنوشت اشاره داشتند
  : می کنند

 انتخـاب  درمانتو بخواي خودت که نیست بیماري یه یعنی "
 ایـن . دیـالیزي  شـم  مـی  من بگی قبل سال 5 از مثال و کنی

 بگـم،  براتـون  جـوري  چـه . شـده  ما زندگی وارد ناخواسته
 عضـو  مثـل . نـداریم  اي چاره. آدم خانواده جزو شده اتقریب

  )ساله 43مرد، ( ."شده ما زندگی ردوا اي بچه مثل جدیدي،
 رو زنـدان  کـه  کنـین  باور تو میام که بیمارستان در از االن "

 -مـی  چـون  ،ندارم اي چاره ولی. بینم می بیمارستان از بهتر
 63مرد، ( ."دیگه کنم مدارا دستگاه این با باید دیگه که دونم
  )ساله

   بـدم،  پیوند تونم نمی هم سنم خاطر به. اجباریه حالت یه "
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 اي چـاره . رو دیـالیز  بپذیرم باید. دیگه دارم رو راه یه همین
 بـدتر  نکـنم  دیـالیز  اگـه  کنم می فکر وقتی دیگه، آره. ندارم
  )ساله 69زن، (. "پذیرم می میشم،

 شـاید  نبود، اجباري اگه مثال. دیگه بوده همین قسمتم من "
  ) ساله 58زن، (. "اومدم نمی

بنـا بـر تجربـه و     پذیرش ضرورت همودیـالیز  -2-1
شرکت کنندگان به پذیرش همودیالیز با امیـد بـه    :استدالل

بهبودي یا پیوند کلیه، به علت بـدحال شـدن، بـا توجـه بـه      
. شرایط فردي و بهتر شدن با انجام همودیالیز اشاره داشـتند 

  :شرکت کنندگان در این باره بیان می کنند
 کـه  ایشـاال  هک میدم امیدواري خودم به بازم خرده یه االن "

 خـوب  هم ما بشن، خوب مریضا همه. هام کلیه بشن خوب
. هـام  کلیـه  شدن خوب برا بینم می راهی یه رو دیالیز. بشیم
  )ساله 47زن، ( ."دارم امید بهش خیلی

 رو اینجـا . تـره  سـرحال  داره کلیـه  پیوند به امید که کسی "
  )ساله 59زن، ( ."دونه می موقتی

 مـثال . الزمـه  کـه  گفـتن  می که یوقت. دیگه دیالیز اومدیم "
 بعـد . خونه تو مردم می داشتم. بود افتاده شماره به من نفس
. بـاال  بیـاد  نفسـم  که دهنم تو زدن آوردن هی اکسیژنا این از

 مشـت  یه انگار روم و رنگ اصال. بود خراب وضعیتم خیلی
 ."بـود  بـد  خیلی حالم. من صورت تو بودن ریخته زردجوبه

  )ساله 67زن، (
 قلـب  تپش. بکشم نفس راحت تونم می که دیالیزه با طفق "

  )ساله 60مرد، ( ."خوبه اینش دیالیز. نداریم دیگه
پذیرش ضرورت همودیالیز بنا بـر هنجارهـاي    -3-1

شرکت کنندگان به انجام همودیـالیز بـر اسـاس    : اجتماعی
پیروي از پزشـک، نحـوه عملکـرد و    (هنجارهاي تخصصی 

اهمیت خانواده، نظرات خانواده ( ، خانوادگی)کارکنانارتباط 
نظرات همتایان، دیـدن دیـالیز شـدن    (و همتایان ) و بستگان
  شرکت کننـدگان در ایـن بـاره بیـان     . اشاره داشتند) همتایان
  :می کنند

 شـما . بشـی  دیالیز باید گفتن می رفتم می جا هر سفانهامت "
 خـودم  بـه  دیگـه . بشـی  دیـالیز  باید افتاده کار از هات کلیه
  )ساله 67زن، ( ."بشه باید این که لوندمقبو
  قبول دارن اصرار هی میگن، جوري این هام بچه که حاالم "

 ها بچه. خیلی کشیدن، زحمت من برا خیلی اینام خوب .کنم
زن، ( ."کـردن  می الئوس دکتر رفتن می. دونستن می خوب

  )ساله 69
 دیدم، خودمو مثل دیدم، مردمو وقتی دیگه کنم می عرض "
 رو تـر  پـایین  خـودم  از مـیگم  دیدم، رو تر ضعیف خوم از

 وفـق  اینا مثل خودمو منم. دیگه شدن اینا خوب دیدم. دیدم
  )ساله 50مرد، ( ."بدم
در این طبقه زیـر  : عدم پذیرش ضرورت همودیالیز -1

طبقات عدم پذیرش ضرورت همودیالیز به صورت ذهنی و 
ر عدم پذیرش ضرورت همودیـالیز بـه صـورت عملـی قـرا     

  .گرفتند
عدم پذیرش ضرورت همودیالیز بـه صـورت    -1-2

شـرکت کننـدگان بـه انکـار همودیـالیز، تردیـد در        :ذهنی
 -پذیرش همودیالیز، دلیل تراشی براي کارکرد مطلوب کلیـه 

شـرکت  . ها، ترس و وحشـت از همودیـالیز اشـاره داشـتند    
  :کنندگان در این باره بیان می کنند

 هـام  کلیـه  مـن  نـه  گفـت  می اولش. کرد نمی قبول اصال "
 یـه  کـه  نداشت باور هم خودش. ندارم مشکلی الاص. خوبه

 39مرد، ( ."پذیرفت نمی. اومده پیش براش مشکلی همچین
  )ساله

 کنم؟ چیکار دونم نمی دیگه. شدم می دیالیز میومدم نباید "
  )ساله 62زن، ( ."!نیام؟ بیام، دونم نمی

 رفـتم  مـی  کـرد،  نمـی  کار اگه. کنه می کار ام کلیه من نه "
 همون مثل من. دارم من ولی. نداشتم پیشاب اصال دستشویی

 اینجـا  کـه  مریضـایی  ایـن . دارم پیشاب بودم، سالم که اولم
  )ساله 75مرد، (. "ندارن پیشاب هستن

 مـن . داشتم وحشت من ها، آورد می که دیالیزو اسم یعنی "
زن، ( ."ترسـیدم  مـی . بشه دیالیز بودم، ندیده رو کسی اصال

  )ساله 47
 عدم پذیرش ضرورت همودیالیز بـه صـورت   -2-2

شرکت کنندگان به فرار از همودیـالیز، عـدم تحمـل    : عملی
همودیـالیز و مقاومـت در برابـر پـذیرش همودیـالیز اشـاره       

  :شرکت کنندگان در این باره بیان می کنند. داشتند
 از کـردم  فـرار . نذاشتم کنن دیالیز خواستنمی منو ساله یه "
  )ساله 62زن، ( ."!کردم فرار آره. دستگاه یرز
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 میشـه  کـه  5 یا نیم و 4 ساعت وقتایی یه. گذرونم می بد "
 خـانم  میگه. کن باز بیا خانم میگم میشم کالفه. میشم کالفه
 اون. نـاراحتم  همـش . کن باز خانم میگم. مونده خیلی هنوز
 اینـا  میخـوام  ،نکنن باز اگه چون. کنن می باز میان اینا وقت
  )ساله 67زن، ( ."میشه بد حالم اینقدر. بکنم رو همه رو
 برام دیالیز قبول بودم، دیگه هاي بیمارستان اون که موقعی "

 حتـی . رفتم نمی روز 5 رفتم، می روز یه. بود سخت خیلی
 )ساله 63مرد، ( ."خورد هم به حالم که نرفتم هم ماه یک

  بحث   
 نــدگان بــهچــالش در پــذیرش همودیــالیز در شــرکت کن   

صورت پذیرش یا عدم پذیرش ضرورت همودیـالیز ظـاهر   
 -این چالش می تواند ناشی از توجه بیمـاران بـه جنبـه   . شد

نامطلوب همودیالیز  هاي مثبت یا منفی و یا اثرات مطلوب یا
شان و نیز برخورداري یا عدم برخـورداري از  بر روي زندگی

  .باشد حمایت هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی
ناخواسته بودن همودیالیز، آخرین راه بودن، ترس از بدتر    

شدن و اعتقاد به تقدیر و سرنوشت به پـذیرش اجبـاري در   
آمادگی بیمـار یکـی از   . شرکت کنندگان این مطالعه انجامید

همودیالیز  تواند حالت اجبار در پذیرشعواملی است که می
با ) 2009(و همکارانش Mitchell در مطالعه. را مرتفع سازد

اولین مرحلـه   ،»تجارب بیماران از گذار به همودیالیز« عنوان
آمـوزش  . آموزش و انتخاب بودآمادگی بود که شامل  ،گذار

  . )10(ثر باشدومی تواند بر انتخاب نیز م
نشــان داده شــد )1999(و همکــارانش Klangدر مطالعــه    

 برنامه آموزش گروهی پیش از دیالیز به بیماران در انتخـاب 
شـان را  کنـد، دانـش مربـوط بـه بیماری     نوع دیالیز کمک می

 -ها را از بیماري و درمان باال میافزایش می دهد و درك آن
ـ  . برد ه شرکت کنندگان نشان دادند تجربه و استدالل بیمـار ب

واسطه بدحال شدن، بهبودي، امید به بهبودي یا پیوند کلیه و 
  . )16(انگیزدشرایط فردي پذیرش بیمار را بر می

مسـیر  « بـا عنـوان  ) 2008(شو همکارTanyi  مطالعهدر    
نیـز  » و درمان همودیـالیز  ESRDسازگاري در زنان مبتال به 

از ترس، گیجی و نفرت از درمان  این زنان پر ه شدنشان داد
معانی زیـر را   ،تنفر از درمان سرغم احسا علی هاآن. بودند

آغـاز سـخت اسـت،    پذیرش همودیـالیز در  : فرموله نمودند
حمایت از طرف خانواده و کارکنان پذیرش اولیه را تسـهیل  

. می کند و پذیرش نقطه شروع سازگاري با همودیالیز است
 ،جنبه هاي منفی عمده همودیـالیز طـی سـازگاري بیمـاران    

گیر بودن، یافتن و حفظ مکان دیـالیز و بسـتري    شامل وقت
یرش و تطابق این مرحله توازنی بین پذ. شدن سرپایی است

 همچنـین در مطالعـه حاضـر   . با جنبه هاي منفی درمان بـود 
هنجارهاي اجتماعی نظیر نظر متخصصان، خانواده و همتایان 

متخصصـان،   از آنجایی که. ثر بودندودر پذیرش همودیالیز م
ثري بـراي  وخانواده و همتایان منابع اطالعاتی و حمـایتی مـ  

از پیروي هنجارهـاي  بیمار محسوب می شوند، بیمار ناگزیر 
  . )11(آنان است

درك « با عنـوان ) 1389(عسگري و همکارانش در مطالعه   
 ،»بیماران از نقش رفتار پرستاران در سازگاري با همودیـالیز 

نقـش   ،که رفتار حمـایتی مناسـب پرسـتاران    ه شدنشان داد
مهمی در احساس آرامش، راحتی، امنیت و اعتمـاد بیمـاران   

زنـان  ). 3(همودیالیز را تسریع مـی کنـد   دارد و سازگاري با
تحت همودیالیز بیان کردند که چگونـه حمایـت خـانواده و    
سایر افراد در کمک بـه آنـان بـراي رسـیدن بـه پـذیرش و       

در مطالعـات دیگـر حمایـت    ). 11(ثر بوده اند وسازگاري م
 اجتماعی از طـرف خـانواده، دوسـتان و همسـایگان بیمـار     

حمایـت غیـر رسـمی  توسـط      و یا بـه  صورت گرفته است
 همتایــان و شــاغلین مراقبــت بهداشــتی اشــاره شــده اســت

  ).16و10(
از طرف دیگر شرکت کنندگان عـدم پـذیرش ضـرورت       

ــد   ــی نشــان دادن ــی و عمل ــه صــورت ذهن ــالیز را ب . همودی
محدودیت در مسافرت (محدودیت هاي ناشی از همودیالیز 

ط بـه  رفتن، محدودیت هاي غذایی، محدودیت هـاي مربـو  
 -محدودیت نظیر فیستول و شالدون، عروقیدسترسیوسایل

و مشکالت متعـدد در رابطـه بـا بیمـاري     ...) هاي حرکتی و
عوارض نارسایی کلیوي نظیر ادم، تغییرات بالینی درسراسر (

.. ) .بدن، عوارض داروهاي مصرفی، عالئم آزمایشـگاهی و  
ی و حـال ضـعف، بـی  (و عوارض متعدد مربوط به همودیالیز 

دنبال دیالیز، تغییرات فشار خون، تغییـرات وزن،  ه خستگی ب
آسیب پذیري سیستم ایمنی، گرفتگـی عضـالت، مشـکالت    

می تواننـد از علـل   ...) حسی و حرکتی، مشکالت خواب و 
-Al در مطالعـه .ممانعت بیمار در پذیرش همودیـالیز باشـند  

Arabi )2006 (توصیفات ذهنی از : کیفیت زندگی« با عنوان
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هاي یکی از درون مایه» ESRD هاي بیماران مبتال بهالشچ
محدودیت زنـدگی بـود کـه بـا زیـر       از این مطالعه، حاصل

آشکار  مقید بودن، کنار گذاشته شدن و ناتوانی هايمجموعه
 فرد تحت همودیالیز باید از رژیـم غـذایی سـخت   ). 17(شد

دیـالیزي، محـدودیت مایعـات و غـذا و مصـرف داروهــاي      
شـمار جسـمی،   بـی عالوه مشکالت ه ب. روي نمایدخاص پی

ـ  ه روانی و اجتماعی در رابطه با این درمان وجود دارند که ب
    ). 8(سازدویژه پذیرش این درمان را دشوار می

هاي مربوط به پذیرش همه جانبه و عمیق چالششناسایی    
هـا توسـط پرسـتاران و سـایر     همودیالیز و کمک در حل آن

ثري در سازگاري بیماران ومت می تواند نقش مافراد تیم سال
با همودیالیز، افزایش کیفیـت مراقبـت از بیمـاران و تعامـل     

. تر تیم سالمت با بیماران یا همراهان آنان داشته باشدمناسب
یند گذار به همودیالیز در کودکان تحت آپیشنهاد می شود فر

این همودیالیز نیز بررسی شود و وجود یا عدم وجود مراحل 
یند از جمله چالش در پذیرش همودیالیز تبیـین گـردد و   آفر

یند گذار در بزرگساالن آهاي احتمالی با فردر صورت تفاوت
  . و مرحله چالش در پذیرش همودیالیز مقایسه شود

  
  

 
patients on hemodialysis. J Urmia Univ Med Sci. 
2011; 22(5): 410-5. [Persian] 
 
7. Getmiri SM. Annually 17 thousands of people 
were become dialysis in the country.  Darichekhabar. 
News code: 27948. Cited 2012 Jun 13, (about 1 p.) 
Avialable from: www.darichekhabar.ir. [Persian] 
 

8. 8. Moran A, Scott PA, Darbyshire P. Existential 
boredom: the experience of living on hemodialysis 
therapy. J Med Ethics; Med Humanities. 2009;35:70- 
5. 
 
9. Diane ST. What is the Lived experience of the 
client with End Stage Renal Disease on 
haemodialysis?2008. [Online] Available from:http:// 
etd.ohiolink.edu/view.egi?acehum=mco1176378463? 
 
10.Mitchell A, Farrand, P, James H, Luke R, Purtell 
R, Wyatt K. Patients’ experience of transition onto 
hemodialysis: a qualitative study. J Renal Care. 2009; 
35(2): 99-107. 
 
 
11. Tanyi Ra, Werner JS. Toward a trajectory of 
adjustment in women with end-stage renal disease on 

  نتیجه گیري   
مطالعه  کنندگان ایندر پذیرش همودیالیز در شرکتچالش   
نمایان  صورت پذیرش یا عدم پذیرش ضرورت همودیالیزبه
 هـاي آموزشـی فـردي و گروهـی و نیـز     اجراي برنامـه  .بود

هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی از بیمـاران تحـت   حمایت
عدم پذیرش یا پذیرش اجبـاري آنـان را    تواندالیز میهمودی

تغییر  اجتماعییا استدالل و هنجارهاي بر تجربهپذیرش بنابه
  . دهند

  تشکر و قدردانی  
مقاله حاضر بخشـی از رسـاله دکتـري پرسـتاري مصـوب        

از . است 23/8/90دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورخ 
-بخش کارکنانمسئوالن و ، شرکت کنندگان در این پژوهش

هـاي وابسـته بـه دانشـگاه علـوم      هاي همودیالیز بیمارسـتان 
ایـن  جهـت تسـهیل  شهید بهشتی شهر تهـران کـه در  پزشکی

 -از دانشکدهپژوهش همکاري داشتند و اساتید ناظر خارجی
هاي پرستاري و مامایی دانشگاه هاي علوم پزشـکی شـهید   

اسـتخراج شـده از   هـاي  ییـد داده ابهشتی و تهـران کـه در ت  
  .تقدیر و تشکر می شود ،ها مشارکت داشتندمصاحبه
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Abstract 

Background and objective: The rate of end-stage renal disorder (ESRD) in Iran, 12%, is more 
than the worldwide range. The people with Hemodialysis are greatly under physical, mental and 
social pressures that make the acceptance of Hemodialysis difficult. Since the acceptance can be 
the beginning point of adaptation, this study aimed to explore the challenge in acceptance of 
Hemodialysis.     
Material and Methods: This grounded theory study was undertaken in the Hemodialysis wards 
of the hospitals affiliated with Shaheed Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. The 
first samples were selected via purposive sampling and the later ones with theoretical sampling 
till data saturation (N=24). Semi-structured interview, field notes and memos were used for data 
collection. The data was analyzed by using Strauss and Corbin method. Data rigor was 
confirmed by Lincoln and Goba criteria, considering ethical points.  
Results: The challenge in acceptance of Hemodialysis emerged the categories of acceptance (by 
force, experience, reasoning or social norms) and lack of acceptance (subjective or objective) of 
necessity of Hemodialysis as well as their related codes. 
Conclusion: The people on Hemodialysis encounter a challenge for acceptance of Hemodialysis. 
Education as well as personal, familial and social supports can resolve this challenge by 
changing lack of acceptance (subjective or objective) or acceptance by force to acceptance (by 
experience, reasoning or social norms).   
Key words: Chronic Renal Failure, Hemodialysis, Patient's acceptance, Qualitative research 
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