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 پوست 3019

 0909در سال  زدیشهر  ینخاع عاتیمعلوالن ضا یسازگار های راهبرد یبررس
 ینیحس یحافظ حاج، جاللپور بهیط، جاللپور قهیصد، یاکبر واعظ یعل *,انیاریمهسا خداگان(: ) سندهینو

 زدی یصدوق دیشه یپزشک علومدانشگاه سازمان: 
 mahsa.khodayarian6@gmail.com پست الکترونیکی:

 
شناختی و اجتماعی ایجاد می نماید و پیامد منطقی کننده بوده که پیامدهای جسمی، روانآسیب طناب نخاعی یک اختالل ناتوان: مقدمه

رو فرآیند سازگاری با آسیب طناب نخاعی یاک  د؛ از اینشناختی خود با ناتوانی سازگار شواین است که فرد آسیب دیده با تالشهای روان 
 0323تعیین راهبرد های سازگاری معلوالن ضایعات نخاعی شهر یزد در سال  با هدف. پژوهش حاضر گرددمیمبارزه خارق العاده محسوب 

 .انجام شد

 نامهپرساشنفر از معلاوالن ضاایعات نخااعی شاهر یازد انجاام شاد. از  86مطالعه حاضر به روش توصیفی ا تحلیلی روی  روش تحقیق:
 SCLاساتفاده شاد.  هاداده آوریجمع ( جهتSCL CSQ) «Spinal Cord Lesion-related Coping Strategies»استاندارد 

CSQ  ها بار  گویه(. گویه 3گویه( و وابستگی اجتماعی ) 2جویی ) ه(، روحیه مقابلهگوی 6: پذیرش )باشدمیراهبرد سازگاری  3متشکل از
 فاوق باا روش نامهپرساش. باشادمی؛ امتیاز باالتر دال بر استفاده بیشتر از آن راهبارد ماورد پرساش شودمیبرآورد  6تا  0یک مقیاس از 

Banville ترجمه ( 20/1و هنجاریابی شد. اعتبار محتوا با نظر متخصصان و پایایی آن با آلفاای کرونبااخ ارزیاابی گردیاد=r .)باا  هااداده
 تحلیل شد. SPSSآماری  افزارنرم

باود.  11/86±66/03( و میانگین سنی آنان در زماان آسایب 38/32±00/06ساله ) 06-66محدوده سنی معلوالن ضایعات نخاعی نتایج: 
اند. از  ( سقوط از بلندی و سایر عوامل ذکر کردهنفر 03) %2/02ضایعات نخاعی علت آسیب را حوادث رانندگی،  ( معلوالننفر 68) 0/26%

 %6/86( در طبقه متوسط و نفر 82) %8/82( در طبقه پایین، نفر 36) Last ،9/42%اجتماعی بر اساس معیار  -لحاظ وضعیت اقتصادی 
جاویی ¬، روحیاه مقابلاه60/00±86/3اال قرار گرفتند. میانگین نمره سازگاری معلوالن ضایعات نخاعی در بُعد پذیرش ( در طبقه بنفر 83)
جاویی، -نفر( معلوالن ضاایعات نخااعی راهبارد مقابلاه 28)%20/60بود. نتایج نشان داد  38/6±86/0و وابستگی اجتماعی  61/0±26/08
اساکوئر باین ساطح  اناد. آزماون کاای ذیرش را اتخااذ نماودهنفر( راهبرد پا 08) %88/06و نفر( راهبرد وابستگی اجتماعی  81)80/83%

 (.>12/1pجویی ارتباط آماری معنادار نشان داد ) تحصیالت با روحیه مقابله
ایعه نخاعی از سازگاری عامل تأثیرگذار روی رفاه معلوالن ضایعات نخاعی بوده و درک عوامل تأثیرگذار بر تطابق با ض: گیرینتیجهبحث و 

توانبخشای  هایبرناماهها باید با مشارکت معلاوالن، اجارای  نماید. دولت دیدگاه معلوالن به توسعه دانش پرستاران و خانواده ها کمک می
کیفی شناختی  های آینده با روش پژوهش گرددمیمبتنی بر جامعه را برای افزایش خودکارآمدی و سازگاری آنان تسهیل نمایند. پیشنهاد 

 ت بگیرد تا با تبیین درک آنان از شرایط زیستی خود بتوان مداخالت ارتقاء سالمت را به شکل واقعی طراحی نمود.و ترکیبی صور
ینخاع عاتیمعلوالن ضا ،یسازگار یراهبردها ،یطناب نخاع بیآس کلمات کلیدی:
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