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چکیده
مقدمه :خستگی یکی از شایعترین عالئم گزارش شده توسط بیماران همودیالیزی میباشد .این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تصویرسازی
ذهنی بر کاهش خستگی بیماران تحت همودیالیز است.
روش کار :این مطالعه نیمه تجربی است که بر روی  80بیمارتحت همودیالیز در بیمارستان شهید رجایی کرج در سال ()6394-91
با نمونه گیری در دسترس انجام شد .بیماران بطور تصادفی در یکی از دو گروه آزمون ( 40نفر) و کنترل ( 40نفر) قرار گرفتند .یرای
گروه آزمون ،برنامه تصویرسازی ذهنی هدایت شده در زمینه کاهش میزان خستگی طراحی شد و طی چهار هفته ،سه بار درهفته هر
بار به مدت  20-30دقیقه اجرا گردید .گروه کنترل ،مراقبتهای روتین بخش را دریافت کرد .ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش خستگی ( )BFIبود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آماره آزمون من ویتنی ،کای اسکوئر و
تی مستقل با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  26انجام گردید.
یافتهها :یافتههای نشان داد که میانگین میزان خستگی گروه مداخله از  4/36 ± 6/44قبل از مداخله به  2/32 ± 6/14بعد از مداخله
کاهش یافت .نتایج تفاوت آماری معنیداری رادر این گروه نشان داد ( .)P > 0/006در حالی که در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله
تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P < 0/01
نتیجه گیری :با توجه به اثرات مثبت تصویرسازی ذهنی بر کاهش خستگی بیماران تحت همودیالیز ،احتماالً این روش غیر دارویی بر
کاهش شدت خستگی در این بیماران تأثیرگذار بوده است .لذا پیشنهاد میشود که پرستاران این روش را بهعنوان یک مداخله غیردارویی
بهره گیرند.
واژگان کلیدی :تصویرسازی ذهنی ،تجسم هدایتشده ،خستگی ،همودیالیز
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
بیماری مرحله انتهایی کلیوی ( )ESRDیکی از ده علل مرگومیر و از
مشکالت عمده سالمت عمومی در سراسر دنیا محسوب میشود و از
اساسیترین تهدیدات در امر سالمتی است ( .)3-6بیماران مبتالبه نارسایی
پیشرفته کلیه جهت تداوم حیات خود نیازمند درمانهای جایگزین
میباشند .که همودیالیز یکی از رایجترین این درمانها در سراسر دنیا است
( .)1 ,4که از مرگ حتمی و زودرس بیماران  ESRDجلوگیری میکند
( .)7 ,1حدود  %92بیماران مبتالبه  ESRDدر ایاالتمتحده تحت درمان
با همودیالیز قرار میگیرند ( .)8بنا بر آمار صورت گرفته در ایران ،ساالنه
 %61به تعداد بیماران تحت درمان با همودیالیز اضافه میشود؛ بهطوریکه
تا سال  2020این رقم به  ،3100000یعنی  %7باالتر از نرخ جهانی خواهد

رسید ( .)9عوارض درازمدت درمان همودیالیز که تحت عنوان سندرم اورمی
شناخته میشود شامل شکایات جسمانی و روانی ازجمله افسردگی ،اضطراب
و خستگی میباشد ( .)60در این میان  10-90درصد از افراد تحت
همودیالیز مزمن ،خستگی و فقدان انرژی را گزارش میدهند ( .)66خستگی
عالمتی مبهم و ناخوشایند است که دامنه آن از خستگی معمول تا تخلیه
کامل انرژی توصیف میشود .خستگی بهعنوان هشداری بیولوژیک هنگام
به خطر افتادن سالمتی انسان شناخته میشود .این اختالل از احساس خوب
بودن در این بیماران کاسته و تأثیرات متعددی بر ابعاد جسمی ،عاطفی و
شناختی آنان دارد .ازجمله عوامل تأثیرگذار بر خستگی بیماران ESRD
میتوان به داروها ،سوءتغذیه ،افزایش غیرطبیعی اوره و هموگلوبین ،سدیم
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بیماران مبتالبه نارسایی مرحله آخر کلیه تحت درمان با همودیالیز
نگهدارنده بود .حجم نمونه موردنیاز با استفاده از نوموگرام آلتمن و با
احتمال بروز خطای نوع اول ( 0/01 )αو خطای نوع دوم ( %60 )βو با
اختالف استاندارد محاسبهشده از مطالعه آقاجانی و همکاران ()6396
محاسبه شد ( .)21تعداد شرکتکنندگان موردنیاز این مطالعه با احتمال
ریزش  60درصدی ،در هر گروه  40محاسبه شد .برای نمونهگیری،
بیماران در دسترس و بر اساس معیارهای ورود ،انتخاب شدند .سپس
بهصورت تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی بر اساس به
دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند .معیارهای ورود به مطالعه
عبارت بودند از :طیف سنی  70-31سال ،و سابقه حداقل  1ماه دیالیز
و دارا بودن پرونده فعال در مرکز دیالیز (بیمار دیالیزی مهمان یا دیالیز
دورهای نباشد) ،قرار داشتن در لیست هفتگی دیالیز و انجام سه مرتبه
در هفته و هر بار  3الی  4ساعت همودیالیز ،برخوردار بودن از هوشیاری
کامل ،توانایی شنیداری گفتاری قابلقبول ،توانایی خواندن و نوشتن،
ابتال به درجاتی از خستگی بر اساس پرسشنامه شدت خستگی ،تمایل
به شرکت در پژوهش بود .معیارهای خروج شامل انصراف فرد از ادامه
همکاری در مطالعه ،عمل پیوند کلیه یا استفاده از روش دیالیز صفاقی
و درنهایت فوت کردن بیمار در طول مطالعه در نظر گرفته شد.
شایانذکر است که همسانسازی نمونهها بر اساس سن صورت گرفت.
پس از کسب رضایت آگاهانه بیماران جهت شرکت در پژوهش ،بهعنوان
نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل)6 :
پرسشنامه اطالعات فردی :مبنی بر خصوصیات جمعیت شناختی-
بالینی و همچنین اطالعات مربوط به بیماری ازجمله مدتزمان ابتال و
سابقه همودیالیز )2 .مقیاس خالصهشده اندازهگیری خستگی ( Brief
 )Fatigue Inventory :BFIکه توسط  )6999( Mendozaدر
بررسی خستگی بیماران مبتالبه سرطان طراحی گردید (.)27
مشتمل بر  60سؤال است ،سؤال اول وجود یا عدم وجود خستگی
غیرمعمول در هفته گذشته مشخص می کند  .در سؤاالت بعد میزان
خستگی فعلی ،خستگی معمول در  24ساعت گذشته و بیشترین
میزان خستگی که بیماران در  24گذشته داشتند ،اثر خستگی 24
ساعت گذشته بر فعالیت کلی ،خلق ،توانایی راه رفتن ،ارتباط با
سایر افراد و لذت بردن از زندگی ،هرکدام با مقیاسی که از 0-60
شماره گذاری شده سنجیده می شود .درنهایت شدت خستگی کل از
جمع نمرات سؤاالت  2-60و تقسیم آن بر  9به دست می آید .نتیجه
صفر به معنای عدم خس تگی 0/6-3/9 ،خستگی خفیف1/9-4،
خستگی متوسط 9/9-7 ،خستگی شدید و عدد  60خستگی بسیار
شدید است ( . )28در نسخه اصلی مطالعه )6999( Mendoza
روایی  ،0/92ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس  0/97گزارش شده
است که نشانه پایایی ابزار میباشد ( . )27مطالعات زیادی در ایران
اعتبار این پرسشنامه را مورد تأیید قرار داده است (,29( ) r < %90
 . )30در مطالعه اخیر از آزمون مجدد برای تعیین پایایی پرسشنامه
خالصه خستگی استفاده گردید .پرسشنامه دو بار توسط  62نفر از
بیماران تحت همودیالیز بافاصله دو هفته تکمیل و ضریب
همبستگی پیرسون محاسبه گردید ( )r = 0/81همچنین ضریب
آلفای کرونباخ نیز جهت تعیین پایایی درونی ابزار محاسبه گردید
( . )a = 0/78تکمیل پرسشنامه  BFIخودگزارشی کمتر از  1دقیقه
زمان الزم دارد.

پایین محلول دیالیز و اولترافیلتراسیون با سرعتباال ،افسردگی و اختالالت
خوابی اشاره کرد ( .)62 ,9خستگی در بیماران همودیالیزی موجب کاهش
فعالیتهای خود مراقبتی ،از دست دادن شغل ،افزایش وابستگی و کاهش
کیفیت زندگی آنان میشود ( .)66خستگی بیماران تحت درمان با
همودیالیز به دلیل سازگاری بیماران با سطوح پایین انرژی غیرقابل مشاهده
است که درنتیجه موجب غفلت از این اختالل میشود ( .)64 ,63نتایج
مطالعات حاکی از آن است که با کنترل خستگی در بیماران تحت همودیالیز
تا  %94تمایل بیماران به ادامه درمان را افزایش میدهد ( .)61با توجه به
ابعاد مختلف خستگی در بیماران تحت همودیالیز ازجمله بعد جسمانی،
عاطفی و شناختی ،درک این ابعاد توسط پرستاران در اجرای بهتر
مراقبتهای تسکینی مؤثر خواهد بود ( .)61 ,8علیرغم استراتژی مداخله
دارویی در تعدیل خستگی ،عوارض ناشی از مصرف داروها و ناتوانی این
رویکرد در درمان قطعی و مؤثر خستگی موجب توجه بیشتر پرسنل درمانی
و بیماران تحت همودیالیز به درمانهای مکمل و جایگزین
( )Complementary therapiesشده است (.)67 ,66
از میان رویکردهای طب مکمل از قبیل استراحت ،آرامسازی ،ورزش،
آموزش ،مشاوره و نوتوانی ،میتوان به تصویرسازی ذهنی اشاره کرد .شامل
تمرینات ذهنی طراحیشده برای پذیرش ذهنی نفوذ سالمتی و بهبودی در
بدن است .تخیلی برای خلق مناظر ،صداها ،بوها ،مزهها یا حسهای دیگر
است که نوعی رؤیت هدفمند را فراهم میسازد .)68( .در این روش با
بهکارگیری قوه تصور برای دیدن خود در موقعیتی که هنوز اتفاق نیفتاده
میباشد .به تصور درآوردن خود در حال داشتن یا انجام دادن چیزهایی که
برای فرد مطلوب است .بر این اساس که ذهن میتواند ما را بیمار سازد و
هم میتواند سالمتی ما را حفظ کند .در تجسم همان ناحیه مغز فعالشده
که در زمان تجربه اتفاق میشود ،یعنی فرد دقیقاً در خود یک جریان فکری
ایجاد کند که در آن قادر به دیدن ،شنیدن ،احساس کردن یا بوییدن آن
چیزی باشد که خود تمایل دارد در آن زمان احساس کند و بتواند آن را در
تصور خود مجسم سازد .استفاده از این روش نیاز به تجهیزات خاص و
آموزش گسترده ندارد ،غیرتهاجمی ،بیخطر ،بدون عارضه ،کمهزینه و
مقرونبهصرفه است .پذیرش آن از طرف بیمار بهراحتی صورت میگیرد.
بهکارگیری آن کاهش هزینههای درمان و افزایش رضایتمندی بیماران را
در پی داشته است (.)26-69
این روش ،که توسط پرستاران نیز انجام میپذیرد ،با بازگرداندن سالمتی و
برقراری تعادل موجب افزایش خونرسانی به عضالت شده و درنهایت
خستگی بیمار را کاهش میدهد ( .)23 ,22مطالعات متعددی به بررسی
تصور ذهنی در کنترل عالئم جسمی روانی بیماران ازجمله کاهش
فشارخون ،بهبود عملکرد سیستم ایمنی ،اضطراب ،افسردگی و خستگی
پرداختهاند ( .)21 ,24بر همین اساس ،مطالعه پیشرو باهدف تأثیر
تصویرسازی ذهنی بر کاهش شدت خستگی بیماران تحت همودیالیز انجام
گرفت .امید است نتایج این پژوهش در معرفی بیشتر درمانهای مکمل و
جایگزین بهویژه تصویرسازی ذهنی در جامعه پرستاران ایران مؤثر و گامی
درجهت ارتقاء رفاه و سالمتی بیماران همودیالیزی باشد.

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی میباشد .در این مطالعه بیماران
تحت همودیالیز مراجعهکننده به مرکز دیالیز بیمارستان رجایی کرج از
دیماه  94تا خرداد  6391موردبررسی قرار گرفتند .جامعه پژوهش
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گوینده متن در وضعیت تجسم تصویرسازی یک منظره مطلوب دلخواه
قرار گیرد .سپس نهایتاً جمعآوری دادهها توسط کمک پژوهشگر که از
گروهبندی نمونهها اطالع نداشت انجام گرفت الزم به ذکر است
نمونهگیری در طول مطالعه در شیفت عصر انجام گرفت .پس از
جمعآوری اطالعات ،جهت تجزیهوتحلیل دادهها بهوسیله نرمافزار
 SPSS-26آزمونهای آماری تست دقیق فیشر؛ یومن ویتنی؛ تی تست
مستقل و مجذورکای استفاده گردید .سطح معناداری در تمامی
آزمونها ،کمتر از  ./.1در نظر گرفته شد .کسب تأییدیه از کمیته اخالق
دانشگاه شاهد و اخذ مجوز از مسئولین مرکز درمانی؛ ضمن رعایت مفاد
معاهده هلسینکی و ثبت در مرکز کار آزمایی بالینی ایران به شماره
ثبت  IRCT201512077529N9و گرفتن رضایت آگاهانه و
مکتوب از نمونه ها صورت گرفت .به بیماران اطمینان داده شد که
اطالعات آنها محرمانه مانده و در هر زمان اختیار انصراف از همکاری
رادارند که ازجمله نکات رعایت شده اخالق در پژوهش بود.

در گروه کنترل ،بیماران فقط مراقبتهای روتین بخش را دریافت کرد.
در جلسه اول و سپس در پایان چهار هفته ،پرسشنامه ویژگیهای
جمعیت شناختی -بالینی و پرسشنامه سنجش خستگی ( )BFIتوسط
واحدهای موردپژوهش تکمیل شد .در گروه مداخله نیز ضمن معرفی
خود و بیان اهداف مطالعه و توضیحات الزم ،کار مداخله را آغاز شد.
هدف از این مرحله تصویرسازی ذهنی هدایتشده در مورد روش و
اثرات مثبت و سودمند آن تصویرسازی ذهنی هدایتشده آشناسازی
بیمار با روش درمانی ،بهعنوان یک درمان غیر دارویی ،جهت مشارکت
فعال بیماران برای همکاری با پژوهشگر برای اجرای روش بود .در گروه
آزمون ،برنامه تصویرسازی ذهنی هدایتشده درزمینهی کاهش میزان
خستگی طراحی شد و طی چهار هفته ،سه بار درهفته اجرا گردید.
مراحل کار دربرگیرنده آشنایی درمانگر و بیماران ،اهداف ،توجیه
آزمودنیها و آشنایی با روند کار ،بحث در مورد ماهیـت بیمـاری و
خستگی ناشی از آن ،شناخت باورهای غلط و افکار غیرمنطقی فرد،
راههای درمان بهخصوص پیرامون درمـان از طریـق تصویرسازی ذهنی
هدایتشده ،ارائه راهحل رهایی از خستگی با اجرای گامبهگام تکنیـک
عمومی تصویرسازی ذهنی هدایتشده؛ گرفتن بازخوردها؛ جمعبندی و
اتمـام جلـــسات بود .لذا در مرحله دوم پس از گذشت نیم ساعت از
زمان همودیالیز ،بیماران در حالت طاقباز ،پس چند نفس عمیق شکمی
و دیافراگمی با چشمان بسته و راحت در بهترین وضعیتی که در آن
احساس آرامش میکرد قرار گرفتند .با فراهم ساختن محیطی کامالً
آرام ،ساکت و با به حداقل رساندن تحریکات محیطی (مثل نور کم اتاق،
محدودیت رفتوآمد) به فایل صوتی و با تمرکز بر تجسم تصویرسازی
یک منظره مطلوب دلخواه (جنگل ،ساحل ،مکانهای مذهبی )...و
آرامیدگی مرحلهبهمرحله اندامها بدون وجود حرکت عضالنی گوش فرا
دادند .سیدی فایل صوتی مطالب اجرای تصویرسازی ذهنی به مدت
 30دقیقه با در نظر گرفتن میزان صدای بین  21تا  10دسیبل (کالیبره
کردن توسط متخصص شنواییسنجی) پخش شد تا فرد باراهنمایی

یافتهها
آزمونهای آماری نشان داد که دو گروه (آزمون و کنترل) ازنظر سن،
جنسیت ،وضعیت اشتغال ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،استعمال
دخانیات و سابقه دیالیز تفاوت آماری معنیدار وجود ندارد (> 0/01
( .)Pجدول )6
اکثریت نمونهها را مردان  47نفر ( )%18/71تشکیل میدادند .اکثریت
نمونه ها در هر دو گروه آزمون و کنترل متأهل ( %0/81در گروه کنترل
و  %0/80در گروه آزمون) بودند .همچنین بیشترین اختالل زمینهایی
نمونههای هر دو گروه در ایجاد بیماری ،سابقه وجود هیپرتانسیون و
نفروپاتی دیابتی ( )%12بود .یافتهها بیانگر عدم وجود تفاوت آماری
معنادار بین دو گروه قبل از مداخله بود اما پس از چهار هفته مداخله
تصویرسازی ذهنی تفاوت آماری معناداری در نمرات خستگی بیماران
مشاهده شد (( .)P > 0/01جدول )2

جدول  :1مشخصات جمعیت شناختی-بالینی دو گروه موردمطالعه
گروهدرمانی

متغیر جمعیت شناختی
*

سن

کنترل ()44

14/60 ± 63/47

*

آزمون آماره

P

آزمون ()44

23/63 ± 27/49

با پیششرط برابری واریانسها t = 603/7 leven = 0/081
و df = 88

0/300

تست دقیق فیشر

0/390

جنسیت
مرد

(26)41/70

(21)17/80

زن

(24)13/30

(69)42/20
2

 X = 6/39و df = 3

وضعیت اشتغال
بیکار

(20)44/44

(61)33/33

بازنشسته

(62)21/17

(7)61/11

شاغل

(7)61/11

(64)36/66

خانهدار

(1 )63/33

(9)20/00
تست دقیق فیشر

تحصیالت
زیر دیپلم

(29)14/44

(68)40/00

باالی دیپلم

(61)31/11

(27)10/00

68

0/228

0/430
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 6/40 = X2و df = 2

وضعیت تأهل
مجرد

(1)66/66

(7)61/11

متأهل

(38)84/41

(31)77/78

(2)4/44

(3)1/11

بیوه

0/701

تست دقیق فیشر و df = 6

استعمال دخانیات
بلی

(60)66/6

(67)68/9

خیر

(31)38/9

(28)36/6
2

 X = 4/39و df = 2

سابقه دیالیز
1-4

(31)77/78

(31)80/00

4-11

(7)61/11

(2)4/44

< 11

(3)1/11

(7)61/11

0/617

0/662

* مقادیر جدول بهصورت میانگین (انحراف معیار) بیانشدهاند.
جدول  :2مقایسه میانگین شدت و ابعاد خستگی دو گروه (قبل و بعد از مداخله)
خستگی

* قبل از مداخله

P

آزمون ()41

کنترل ()41

خستگی کل

4/36 ± 6/44

4/39 ± 6/24

0/100

خستگی فعلی

1/20 ± 6/66

1/20 ± 6/68

0/110

متوسط خستگی طی 24

4/42 ± 6/01

4/42 ± 6/01

0/831

* بعد از مداخله

P

آزمون ()41

کنترل ()41

2/32 ± 6/14

4/30 ± 6/76

0/006

1/62 ± 6/34

1/20 ± 6/66

0/006

3/32 ± 6/24

4/47 ± 6/21

1/02 ± 6/20

7/27 ± 6/67

0/002

فعالیت کلی

4/21 ± 6/60

4/31 ± 6/09

0/100

3/31 ± 6/26

4/07 ± 6/66

0/007

خلق

4/31 ± 6/62

4/31 ± 6/64

0/787

3/10 ± 6/60

4/31 ± 6/26

0/001

توانایی راه رفتن

4/21 ± 6/60

4/31 ± 6/09

0/181

3/17 ± 6/27

4/30 ± 6/61

0/060

کار طبیعی

2/17 ± 6/00

2/41 ± 6/06

0/182

6/91 ± 0/84

2/41 ± 6/03

0/026

ارتباط با سایر افراد

2/10 ± 6/01

2/11 ± 6/06

0/829

2/60 ± 0/900

2/12 ± 0/97

0/061

لذت بردن از زندگی

3/72 ± 6/26

3/72 ± 6/32

0/389

2/77 ± 6/21

3/80 ± 6/66

0/006

ساعت گذشته
بیشترین سطح خستگی

7/20 ± 6/66

7/27 ± 6/67

0/770

طی  24ساعت گذشته

0/060

* مقادیر جدول بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیانشدهاند.

بحث
متعلق به بیمارانی است که به مدت  1-60سال سابقه  ESRDداشتند.
مطالعه شریعتی و همکاران ( )2060نیز نشانداد که هر چه مدتزمان
ابتال به بیماری بیشتر باشد خستگی نیز بیشتر خواهد شد (.)34
نتایج بیانگر آن است که تصویرسازی ذهنی هدایتشده ،سبب کاهش
آماری معناداری درشدت خستگی گروه آزمون نسبت به گروه
کنترلشده است Menzies .و همکاران ( )2066نیز در بررسی خود
به این نتیجه دست یافتندکه تصویرسازی ذهنی هدایتشده بهطور
معناداری در کاهش خستگی بیماران کانسر ،برونشیت ،آمفیزم ،مولتیپل
اسکلروزیس و نارسایی قلبی تأثیرگذار است ( .)31یافتههای پـژوهش
حـاکی از تـأثیر مثبـت تصویرسازی ذهنی بر کاهش خستگی فعلی،
معمول و بیشترین خستگی طی  24ساعت گذشته بیماران اسـت .در
مطالعات  Leeو همکاران ( Mendoza ،)2063و همکاران ( )6999و

بنا بر نتـایج ،فرضـیه پـژوهش مبنی بر تأثیر تکنیک عمومی
تصویرسازی ذهنـی هدایتشده منجر به کاهش میزان خستگی در
بیماران تحت همودیالیز اثبات گردید .با توجه به یافتهها مطالعه
پیشرو ،بیشتر واحدهای موردپژوهش را مردان با متوسط سن  41سال
تشکیل دادند .این امر با مطالعات دیگر که حاکی از شیوع بیماری
 ESRDدر مردان و در سنین باال میباشد ،همسو است ( .)28اکثریت
جامعه موردمطالعه در هر دو گروه بیکار بودند .این مهم به دلیل کمبود
انرژی و باال بودن خستگی و به دنبال آن ناتوانی بیماران تحت همودیالیز
در حفظ شغل خود رخ میدهد که در سایر مطالعات نیز مورد تائید
قرارگرفته است ( .)32 ,36هیپرتانسیون و نفروپاتی دیابتی از مهمترین
عوامل زمینهساز همودیالیز بودند .سایر مطالعات انجامشده نیز مؤید این
مطلب است ( .)33بیشترین فراوانی خستگی در هر دو گروه این مطالعه،
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ذهنی میباشد که در صورت تمایل بیماران میتوان از این روش مراقبتی
طب مکمل بهره برد .با توجه به جستجوی انجامشده در بانکهای اطالعاتی
درزمینهٔ تأثیر تصویرسازی ذهنی بر میزان خستگی بیماران تحت
همودیالیز ،مطالعه اخیر تنها مطالعه یافت شده میباشد؛ لذا پیشنهاد
میشود در مطالعات دیگری تأثیر این مداخله با سایر روشهای شناختی-
درمانی بر میزان خستگی بیماران تحت همودیالیز و نیز اثرات طوالنیمدت
مداخله تصویرسازی ذهنی بررسی گردد .با توجه به حجم نمونه کم و در
نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه ،تعمیمیافتههای مطالعه محدود
میباشد؛ بنابراین توصیه میشود برای تعمیمپذیری در سطح وسیعتر،
مطالعاتی بر روی بیماران تحت همودیالیز با ویژگیهایی متفاوت و در حجم
نمونههای بیشتر انجام پذیرد .از دیگر محدودیتهای این مطالعه میتوان به
ذهنی بودن مفهوم خستگی و اینکه تعیین کردن آن با معیارهای دیداری
به میزان درک و برداشت افراد موردمطالعه و نحوه بیان آن بهصورت عددی
و کمی بستگی دارد اشاره کرد.

نیز تصویرسازی ذهنی موجب کاهش خستگی عمومی در بیماران تحت
شیمیدرمانی شده که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)31 ,27
مطابق نتایج مطالعه ،میانگین شدت خستگی  24ساعت گذشته بر
فعالیت کلی ،کارکرد طبیعی فرد ،خُلق ،توانایی راه رفتن فرد ،ارتباط با
سایر افراد و لذت بردن از زندگی قبل و بعد از مداخله ،تفاوت آماری
معناداری داشته است .در همین راستا ،مطهری و همکاران ()6391
تصویرسازی ذهنی را عاملی در بهبود فعالیت بیماران مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس میدانند ( .)37در مطالعه  Charalambousو همکاران
( ) 2061نیز میانگین خستگی در بُعد عاطفی بعد از مداخله در گروه
آزمون نسبت به قبل از مداخله کاهش داشت .این نتایج را میتوان
بیانگر اثر مثبت تصویرسازی ذهنی بر لذت بردن از زندگی دانست (.)38
در توجیه تمامی یافتههای این تحقیق ،میتوان گفت که تصویرسازی
ذهنی ،روشی رواندرمانی است که با استفاده از تحریک شنوایی عمل
کرده و دربرگیرنده عناصری از درمان رفتاری-شناختی میباشد .این
روش درمانی ،بر تأثیر ذهن بر عملکرد جسمانی و ارتقاء سالمتی تمرکز
داشته و با انحراف توجه از موقعیتهای ناراحتکننده و ایجاد آرامش یا
کسب انرژی ،همراه است (.)40 ,39

سپاسگزاری
بدینوسیله نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد و کرج،
مسئولین و بیماران بخش دیالیز مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
کرج که امکان انجام این پژوهش را فراهم ساختند ،کمال تشکر و
قدردانی رادارند .مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد
پرستاری مراقبت ویژه دانشگاه شاهد میباشد.
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Abstract
Introduction: Fatigue is one of the most common symptoms in patients undergoing hemodialysis.
This study was designed with the aim of determining the effect of mind-guided imagery on decrease
of fatigue in patients undergoing hemodialysis.
Methods: The present study was a quasi-experimental one, carried out on 80 patients undergoing
hemodialysis at Shahid Rajaei Hospital, Alborz province, during 2015-2016. The patients were
selected by convenience sampling method and were randomly divided into two control (n = 40) and
experimental (n = 40) groups. The general mind-guided imagery technique was designed to reduce
fatigue, and was carried out during three sessions, each of which lasting 20 to 30 minutes for four
weeks. The control group received routine care. Additionally, the data collection tools were the
questionnaire, the demographics, and the Brief Fatigue Inventory. For analyzing the data, U MannWhitney, chi-squared and independent t-tests were performed using SPSS version 21.
Results: Findings of this study showed a significant difference between pre- and post-interventions,
where the fatigue mean score in the experimental group changed from 4.31 ± 1.44 to 2.32 ± 1.64 (P
< 0.001), but no significant difference was observed in the control group (P > 0.05).
Conclusions: Considering the result of this study, positive effects of mind-guided imagery on
fatigue reduction in patients undergoing hemodialysis were observed; it can be suggested that mindguided imagery technique is probably effective on reduction of fatigue levels in these patients and
is recommended as a non-pharmacological intervention. Therefore, this method, as a nonpharmacological intervention, is recommended to be applied by clinical nurses.
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