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مقاله پژوهشی

بررسی رابطه بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به
آرتریت روماتوئید
زبیده صالحی ،کیان نوروزی تبریزی* ،محمدعلی حسینی ،ناصر صدقی گوی آقاج ،پوریا رضا سلطانی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش95/11/9 :

تاریخ دریافت95/6/31 :

چکیده:
زمينه و هدف :تبعيت بيماران از رژیم درمانی از عوارض منفی و شدت بيماری میکاهد و عدم تبعيت از آن
بهعنوان یک مانع جهت دستیابی به اهداف درمانی است .هدف از پژوهش حاضر ،تعيين همبستگی بين تبعيت از
رژیم دارویی و کيفيت زندگی بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد در سال  1395بوده است.
روش بررسی :مطالعهی حاضر توصيفی -همبستگی بوده که جامعهی پژوهشی آن کليهی بيماران مبتال به
آرتریت روماتوئيد مراجعهکننده به بيمارستان شریعتی شهر تهران میباشند 252 .بيمار با روش نمونهگيری در
دسترس وارد مطالعه شدند .دادهها با سه پرسشنامهی مشخصات جمعيت شناختی ،تبعيت از رژیم دارویی
" "CQRو کيفيت زندگی  SF-36جمعآوری گردید .روایی و پایایی  SF-36در مطالعات مشابه و روایی پایایی
 CQRتوسط محقق تأیيد شد .دادهها با نرمافزار  SPSSتجزیهوتحليل شدند.
یافتهها :یافتهها ميزان تبعيت از رژیم دارویی را با ميانگين  65/86 ± 5/58و کيفيت زندگی بيماران را با ميانگين
 51/96 ± 9/73نشان داد .ضریب همبستگی اسپرمن نشان داد که بين تبعيت از رژیم دارویی و کيفيت زندگی
بيماران ارتباط معنیداری وجود ندارد ( .)r=0/02 ،P=0/663بين تبعيت از رژیم دارویی و زیر مقياس انرژی/
خستگی بيماران ارتباط معنیداری وجود داشت (.)r=13/0 ،P=0/035
نتيجهگيری :با توجه به اینکه تبعيت از رژیم دارویی پيشبينی کنندهی کيفيت زندگی بيماران مبتال به آرتریت
روماتوئيد نبود ،نمیتوان بر اساس توجه به تبعيت از رژیم دارویی این بيماران برای ارتقای کيفيت زندگی آنان
برنامه ریخت.

واژههای کليدی :تبعيت از رژیم دارویی ،کيفيت زندگی ،آرتریت روماتوئيد.

مقدمه:
آرتریت روماتوئید از شایعترین بیماریهای

حاصل از این بیماری متعدد بوده و از اصلیترین آنها

مزمن ناشناخته ،مسبب عمده ناتوانیها بهخصوص در

میتوان درد مزمن ،تورم مفاصل ،حساس و سفت شدن

سنین بزرگسالی میباشد .این بیماری التهابی ،مزمن و

مفاصل ،اختالل در تحرک فیزیکی ،خستگی ،تغییر در

سیستمیکی ،فقط در انسان دیده میشود و علت آن

ایفای نقش ،اختالل در تصویر ذهنی فرد از خود و مختل

نامعلوم و با گرفتاری مفاصل همراه است ( .)1میزان بقا

شدن حس اعتمادبهنفس را نام برد (.)3

در این بیماران حدود  3-10کاهش مییابد .شیوع

این بیماری به علت ماهیت مزمن ،دردناک و

بیماری در دنیا  %1بـرآورد شـده و در زنـان بیـشتر دیـده

ناتوانکننده آن ،تأثیرات عمیقی بر کیفیت زندگی دارد.

میشود .در ایـران در یک مطالعـه جمعیتی شیوع

بررسی چندبعدی کیفیت زندگی نشان داده است که این

آرتریت روماتوئید معادل  %19بیان شد ( .)2عوارض

وضعیت تنها محدودیت فیزیکی ایجاد نمیکند ،بلکه

*
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رابطه بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی

بر جنبههای دیگر کیفیت زندگی همانند عملکرد

پیشبینی کننده کیفیت زندگی مطرح است تبعیت از

روانشناختی و اجتماعی نیز موثر است ( .)4بیماران مبتال

رژیمدرمانی و دارویی است ( .)12تبعیت از رژیم

به آرتریت روماتوئید به علت درد ،خستگی ،محدودیت

دارویی بهصورت «مصرف داروهای تجویزشده در زمان

حرکت و فعالیت روزانه دچار اختالل در عملکرد

و مقدار صحیح ،به خاطر داشتن صحیح زمان و مقدار

جسمانی ،اجتماعی ،روانی و احساسات میشوند و درنتیجه

مصرف آنها و ادامه مصرف آنها در طول مدت

در کیفیت زندگی آنان اختالل به وجود میآید (.)5

تجویزشده» آورده شده است ( )13و بهعنوان یک

صاحبنظران ،کیفیت زندگی را ارزیابی مثبت یا منفی

چالش مهم در بیماران مبتال به بیماریهای مزمن مطرح

از خصوصیات زندگی و نیز میزان رضایت کلی فرد از

است ،در صورت عدم تبعیت ،این بیماران گرفتار

زندگی خود تعریف کردهاند .این مفهوم دیدگاه فرد را

عواقب وخیم آن ازجمله عود بیماری و پیشرفت ناتوانی

درباره تفاوت درک شده بین آنچه باید باشد و آنچه

شده ،درنتیجه نیاز به درمانهای فوری و بستری شدن در

هست را نشان میدهد ( .)6کیفیت زندگی مفهوم

بیمارستان خواهند داشت ( .)14آمارها بیانگر این مسئله

چندبعدی است که سازمان جهانی بهداشت آن را درک

است که  %30-%40از بیماران با بیماریهای مزمن رژیم

افراد از وضعیت زندگی خود با توجه به فرهنگ و

دارویی خود را رعایت نمیکنند (.)15

نظام ارزشی که در آن زندگی میکند و ارتباط این

اگرچه در برخی مطالعاتی که در این زمینه

دریافتها با اهداف ،انتظارات ،استانداردها و

انجامگرفته تبعیت از رژیم دارویی پیشبینی کنندهی

اولویتهای موردنظر او تعریف میکند و نیز بهعنوان

کیفیت زندگی بیماران بوده است ،اما نتایج عموما

یک مفهوم بهداشتی ،دارای ویژگیهای متعدد ازجمله

متفاوت بوده و این همبستگی تأیید نمیشود (.)12

چندبعدی بودن ،پویا بودن و ذهنی بودن میباشد که

 Martinezو همکاران در مطالعهی خود که با هدف

دربرگیرنده ابعاد گوناگون نظیر ابعاد فیزیکی ،روانی و

تعیین ارتباط بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت

اجتماعی است ( Haroon .)7و همکاران در مطالعه خود

زندگی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که هیچ ارتباط

اعالم کردند که کیفیت زندگی بیماران مبتال به آرتریت

معنیداری بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی

روماتوئید بهصورت معنیداری بسیار پایینتر از جمعیت

بیماران دیابتی وجود ندارد ( Saleem .)16و همکاران

عادی میباشد و بسیار نیازمند توجه میباشند (.)8

هم در مطالعهی خود همین یافته را تأیید نمودند (.)17

 Da Rochaمعتقد است که هر چه شدت بیماری

 Hommelو همکاران هم ارتباط بین تبعیت از برخی

ارتریت روماتوئید بیشتر باشد کیفیت زندگی پایینتر

داروها و کیفیت زندگی کودکان مبتال به بیماریهای

است ( .)9در ایران هم منجمد و همکاران در مطالعهای

التهابی روده را منفی عنوان میکند ( .)18نبود مطالعهای

با هدف تعیین کیفیت زندگی در بیماران مبتال به

با این هدف در بیماران آرتریت روماتوئید و متناقض

آرتریت روماتوئید نشان دادند که  %50این بیماران

بودن نتایج مطالعات انجامگرفته در این زمینه چالش

کیفیت زندگی خود را نامطلوب شمردند ( .)10کسب

اصلی و خالئی میباشد که انجام مطالعه را ضروری

اطالعات در زمینه چالشهای روزانـه ایـن بیماران و

نموده است .ازآنجاییکه کیفیت زندگی در بیماران

چگونگی تأثیر آن بر کیفیت زندگی آنها میتواند

مبتال به بیماری مزمن آرتریت روماتوئید یک مسئلهی

نقش مهمی را در مراقبتهای پرستاری داشته و در بهبود

مهم است ،توجه ،شناسایی و تقویت عوامل مرتبط با

عملکرد اعضای تیم درمانی ،افزایش کیفیت برنامهریزی

آنیکی از دغدغههای اصلی متولیان سالمت میباشد.

و ارزیابی از نحوه مراقبتها مفیـد واقـع شـود (.)11

از طرف دیگر تبعیت از رژیم دارویی از عوامل اصلی

یکی از عوامل مهمی که در بیماریهای مزمن بهعنوان

کنترل بیماریهای مزمن است .محقق به دنبال این است
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که مشخص نماید آیا تبعیت از رژیم دارویی با کیفیت

میشود که ( )1=2،1=3،2=4،3=4میباشد .نمره کل

زندگی بیماران آرتریت روماتوئید ارتباط دارد و

پرسشنامه با کم کردن عدد  19از مجموع نمرات

پرستاران میتوانند با توجه و آموزش در مورد تبعیت

 19گویه پرسشنامه و تقسیم حاصل آن بر  0/57به دست

دارویی به ارتقای کیفیت زندگی این بیماران کمک

میآید که نمره کل از صفر (بدون تبعیت) تا 100

نمایند؟ لذا این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین

(تبعیت کامل) متفاوت است ( .)23در مطالعهای که

تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به

توسط  Garcia-Gonzalezو همکاران این ابزار را در

آرتریت روماتوئید بستری در بیمارستان شریعتی شهر

بین  102نفر از بیماران کلینیک روماتولوژی بیمارستانی

تهران انجام شد.

در آمریکا مورد روایی و پایایی قرار دادند که روایی آن
تأیید و آلفای کرونباخ  0/71با حساسیت  %98و دقت
 %67جهت تشخیص پایبندی به درمان برآورد شد (.)24
ازآنجاکه این پرسشنامه در ایران روایی و پایایی نشده

روش بررسی:
مطالعهی حاضر توصیفی -همبستگی بوده که

بود ،بومیسازی و روایی و پایایی آن توسط تیم تحقیق

جامعهی پژوهشی آن را کلیهی بیماران مبتال به آرتریت

انجام گرفت .بعد از ترجمه به زبان فارسی و ترجمهی

روماتوئید مراجعهکننده به بیمارستان شریعتی شهر تهران

مجدد آن به زبان انگلیسی و دوباره به زبان فارسی ،در

سال  1395تشکیل میدادند .برای تعیین تعداد نمونه از

اختیار  22تن شامل  10بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید

مطالعه مشابه ،کوشیار و همکاران با احتمال خطای نوع

و  12تن از متخصصین مرتبط علوم پزشکی (پرستاری،

اول ) 0/05 (αو توان آزمون ) %80 (β-1طبق فرمول

علوم پایه ،روانپزشکی ،روانشناسی ،فیزیوتراپی،

آماری حداقل  42نفر در هر طبقه مشخصشده که بر

کاردرمانی ،گفتاردرمانی و سالمندی) قرار گرفت که

اساس دوطبقه جنسی (زن و مرد) و سهطبقه مدتزمان

نظرات خود را در مورد ترجمه و روایی صوری و

ابتال (کمتر از یک سال 1-5 ،سال و بیشتر از  5سال) در

محتوایی اعالم کنند.

مطالعه  6طبقه وجود داشت و درمجموع  252نفر مشخص

در بررسی روایی صوری از دو روش کیفی و

شد و از طریق روش نمونهگیری در دسترس و بر اساس

کمی استفاده شد .در روش کیفی مصاحبه با  10نفر از

معیارهای ورود نمونهها وارد مطالعه شدند (.)19

پاسخدهندگان (بیماران آرتریت روماتوئید) انجام شد و

گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامههای تبعیت از

در مورد تناسب ،سادگی و روان بودن و درک گویه ها

رژیم دارویی بیماران روماتولوژی ) (CQRو کیفیت

و وجود واژههای منعکسکننده مفهوم از آنها سوال

زندگی  SF-36بود (.)20-22

شد و نظرات آنها اعمال گردید ( .)25در روش کمی

پرسشنامهی  CQRشامل  19گویه میباشد و

از مقیاس تأثیر آیتم نیز برای تعیین نمره اثر استفاده

طیف نمرهگذاری به روش لیکرت چهارگزینهای از 1-4

گردید ( .)26برای این کار طیف لیکرتی  5آیتمی از

میباشد ( =1اصال موافق نیستم =2 ،موافق نیستم،

کامال مهم تا اصال اهمیت ندارد ( 1تا  )5در نظر گرفته

 =3موافقم =4 ،بسیار موافقم) از  19گویه پرسشنامه نیز

شد و توسط  10بیمار تکمیل گردید .اگر میزان اثر بیش

 6گویه بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند که

از میزان موردنظر مربوطه باشد ،آیتم در مجموعه

شامل گویه های ( )19،12،4،8،9،11میباشد و نمرهگذاری

سواالت و ابزار باقی میماند ( .)25عالوه بر بیماران

آنها بهصورت ( )4=2،1=2،2=1،3=4میباشد و سایر

نظرات  12نفر افراد متخصص نیز جهت بهبود روایی

گویه های پرسشنامه بهصورت مستقیم نمرهگذاری

صوری لحاظ شد.
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رابطه بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی

میزان اهمیت × فراوانی (درصد)= میزان تأثیر

سوال از  1تا  4به آن نمره بدهند و محاسبهی آن
بر اساس فرمول زیر انجام شد.

فروانی= درصد مشارکتکنندگانی که هر آیتم

 =CVIتعداد کل نمره دهندگان /تعداد افرادی

را بررسی کردهاند.

که به سوال مربوطه نمره  3یا  4دادهاند.

میزان اهمیت= متوسط پاسخ مشارکتکنندگان
به گزینههای مربوط به اهمیت هر گویه ( .)27نمرهی

نمرات باالی  0/7دارای شاخص اعتبار محتوای

بهدستآمده برای هر سوال بیش از  1/5بود و تمام آنها

خوبی بوده و آن سوال در ابزار حفظ میشود که در

حفظ شدند.

مورد پرسشنامهی حاضر تمام نمرات باالی  0/7بوده و

برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی ،از دو

تمام سواالت حفظ شدند ( .)29بر اساس نقطه نظرات

ضریب نسبی روایی محتوا ()Content Validity Ratio= CVR

بیماران و متخصصین ،پرسشنامهی نهایی تهیهشده و

و شاخص روایی محتوا (،)Content Validity Index= CVI

جهت تعیین پایایی از روش  test-retestاستفاده گردید.

استفاده شد ( .)28بدین منظور از  12متخصص درخواست

برای این کار ،حجم نمونه با استفاده از قانون 5-10

شد ،پس از مطالعهی توضیحات کتبی و پرسشنامه ،به چهار

نمونه به ازای هر سوال پرسشنامه ،با در نظر گرفتن

سوال زیر در قالب سه گزینهی «در حد مطلوب»« ،در حد

 7نمونه به ازای هر سوال 135 ،نفر تعیین گردید و

قابلقبول» و «غیرقابلقبول» پاسخ دهند -1 .تا چه حد در

پرسشنامه با استفاده از روش مصاحبه توسط  135بیمار

ترجمه حق مطلب ادا شده و آنچه موردنظر پرسشنامه بوده

آرتریتی مراجعهکننده به بیمارستان شریعتی تهران که با

است ،بهدرستی مورد سوال قرار گرفته است؟  -2تا چه حد

روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند ،تکمیل

پرسشنامه برای جامعهی موردنظر مناسب و قابلقبول است؟

گردید .بعد از یک تا دو هفته مجددا به همان روش

 -3تا چه حد متن پرسشنامه برای مخاطب ایرانی فارسیزبان

پرسشنامهها برای دومین بار توسط بیماران تکمیل

قابلفهم است؟  -4تا چه حد پرسشنامه را برای سنجش

گردید .میزان  ICCبرای کل پرسشنامه  0/88به دست

تبعیت دارویی بیماران آرتریتی مناسب میدانید؟ نتایج

آمد که در سطح  P<0/01معنیدار بود و نشان داد که

ارزیابی نظر متخصصین به این صورت بود که هر  12نفر

پرسشنامه از تکرارپذیری باالیی برخوردار است .آلفای

پرسشنامه را در حد مطلوب دانسته بودند و روایی محتوایی

کرونباخ محاسبهشده برای پرسشنامهی مذکور هم 0/74

پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

محاسبه گردید.
پرسشنامه کیفیت زندگی  36سوالی ()SF-36

=CVR

یک ابزار عمومی اندازهگیری وضعیت سالمت و کیفیت
زندگی است که از آن میتوان برای اندازهگیری

 =Neمعرف تعداد متخصصینی میباشد که

وضعیت سالمت و کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در

گزینهی در حد مطلوب را انتخاب کردهاند.

گروههای جمعیتی سالم و بیمار استفاده کرد .این

 =Nمعرف تمام متخصصینی است که به سوال

پرسشنامه دارای  36سوال است و از هشت زیر مقیاس

پاسخ دادهاند.

تشکیلشده است که هر زیر مقیاس متشکل از  2تا 10
ماده است .زیر مقیاسهای این پرسشنامه کارکرد جسمی،

=1

=CVR

اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی ،اختالل نقش به
خاطر سالمت هیجانی ،انرژی /خستگی ،بهزیستی هیجانی،

برای تعیین  CVIاز متخصصان خواسته شد که

کارکرد اجتماعی ،درد ،سالمت عمومی .نمره دهی به

در مورد ضرورت ،مرتبط بودن ،سادگی و وضوح هر

این صورت است که در سواالت 36-34-22-20-2-1
4
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به گزینه  1نمره  ،100به گزینه  2نمره  ،75به گزینه 3

یافتهها:

نمره  ،50به گزینه  4نمره  25و به گزینه  5نمره  ،0در

بر اساس یافتهها  %52/5از شرکتکنندهها مرد،

سواالت  12-11-10-9-8-7-6-5-4-3به گزینه 1

 %80/3متأهل %54/92 ،در بازهی سنی  36-50سال،

نمره  ،0به گزینه  2نمره  50و به گزینه  3نمره  ،100در

 %31/6دارای تحصیالت دبیرستان /دیپلم %41/8 ،دارای

سواالت  19-18-17-16-15-14-13به گزینه  1نمره 0

شغل آزاد و  %45/1مدتزمان ابتالی بیشتر از پنج سال

و به گزینه  2نمره  ،100در سواالت 30-27-26-23-21

داشتند (جدول شماره .)1

به گزینه  1نمره  ،100به گزینه  2نمره  ،80به گزینه 3

جدول شماره  :1مشخصات دموگرافيک واحدهای

نمره  ،60به گزینه  4نمره  ،40به گزینه  5نمره  20و به

مورد پژوهش

گزینه  6نمره  ،0در سواالت  31-29-28-25-24به
گزینه  1نمره  ،0به گزینه  2نمره  ،20به گزینه  3نمره
 ،40به گزینه  4نمره  ،60به گزینه  5نمره  80و به گزینه

متغير

ابعاد

تعداد

درصد

جنسيت

مرد

128
116
48
196
51
75
77
41
13
38
9
102
37
36
6
3
21
134
89
79
55
110

52/5
47/5
19/7
80/3
20/9
30/7
31/6
16/8
5/3
15/6
3/7
41/8
15/2
14/8
2/5
1/2
8/6
54/92
36/48
32/4
22/5
45/1

زن

 6نمره  ،100در سواالت  35-33-32به گزینه  1نمره ،0

وضعيت تأهل

مجرد
متأهل

به گزینه  2نمره  ،25به گزینه  3نمره  ،50به گزینه  4نمره

سطح تحصيالت

 75و به گزینه  5نمره  100داده میشود ( .)30این

ابتدایی
راهنمایی

پرسشنامه در ایران توسط منتظری و همکاران ترجمه،

دبيرستان /دیپلم
دانشگاهی

بومیسازی ،روایی و پایایی شده است (.)31

شغل

معیارهای ورود به مطالعه :رضایت برای شرکت

کارگر
کارمند

در مطالعه ،دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن ،قطعی

نظامی

بودن تشخیص آرتریت روماتوئید با تأیید توسط پزشک

آزاد
بازنشسته

متخصص ،عدم مشکالت روانی شناختهشده ازجمله

خانهدار

افسردگی و یا تحت درمان با داروهای روانگردان قبل

بيکار

از ابتال به آرتریت روماتوئید ،عدم ابتال به بیماریهای

محصل
بازهی سنی

مزمن و پرخطر دیگر ،حداقل گذشت شش ماه از ابتال

18-35
36-50

به آرتریت روماتوئید و معیارهای خروج شامل تکمیل

51-65

ناقص پرسشنامهها و انصراف از مطالعه بود.

مدتزمان ابتال

کمتر از یک سال
 1-5سال

جهت رعایت اخالق در پژوهش ،پژوهشگر ضمن

بيشتر از  5سال

اخذ مجوز از تحصیالت تکمیلی دانشگاه و مدیریت
بیمارستان شریعتی ،محقق خود را برای پرسنل و بیماران

پرسیدن از پزشک ،پرستار و سایر کارکنان

معرفی نموده و تشریح اهداف پژوهش یادآور نمود که

بهداشتی بهعنوان منبع اصلی کسب اطالعات بیماران و

ذکر نام و نام خانوادگی الزم نبوده و شرکت در پژوهش

بعدازآن هم کتابچه ،جزوه و بروشور منبع دوم بود.

کامال اختیاری بوده و تأثیری بر روند درمان آنها ندارد.

میانگین نمرهی تبعیت از رژیم دارویی بیماران مبتال به

آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی با

آرتریت روماتوئید با میانگین  65/86±5/58و کیفیت

استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.

زندگی بیماران با میانگین  51/96±9/73به دست آمد.

5
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رابطه بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی

نمرهی بهدستآمده برای میزان تبعیت از رژیم

زندگی این بیماران  51/96±9/73به دست آمد که مقدار

دارویی بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید 65/86±5/85

متوسطی میباشد و کیفیت سالمت روانی این بیماران بیشتر

میباشد که در سطح متوسط و روبه باال میباشد .کیفیت

از کیفیت جسمی به دست آمد (جدول شماره .)2

جدول شماره  :۲شاخصهای آماری تبعيت از رژیم دارویی و کيفيت زندگی بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد
متغير

کمينه

بيشينه

ميانگين

انحراف معيار

تبعيت از رژیم دارویی

50/88
0
0
0
4
8
0
0
2
12/25
14/88
24/73

89/47
88
89
88
87
87
100
90
85
75
80
70/25

65/86
56/10
51/37
55/20
58/60
66/40
56/02
28/39
43/60
44/86
59/06
51/96

5/58
18/55
23/39
24/77
16/20
14/91
23/82
15/42
16/96
10/28
12/5
9/73

کارکرد جسمی
اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی
اختالل نقش به خاطر سالمت هيجانی
انرژی /خستگی
بهزیستی هيجانی
کارکرد اجتماعی
درد
سالمت عمومی
سالمت جسمی
سالمت روانی
کيفيت زندگی کل

بین متغیرهای اصلی مطالعه (میزان تبعیت از رژیم

تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی این بیماران

دارویی و کیفیت زندگی) در این بیماران و هیچیک از

معنیدار نیست ( .)P=0/063 ،r=0/028تبعیت از رژیم

مشخصات دموگرافیک رابطهی معنیداری وجود نداشت.

دارویی در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید تنها پیشبینی

نتایج حاصل از جدول شماره  3نشان داد که ارتباط بین

کنندهی زیر مقیاس انرژی /خستگی از کیفیت زندگی بود.

جدول شماره  :3بررسی همبستگی بين تبعيت از رژیم دارویی و کيفيت زندگی زیر مقياسهای آنها در بيماران
تبعيت از رژیم دارویی

متغيرها
کيفيت زندگی
کارکرد جسمی
اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی
اختالل نقش به خاطر سالمت هيجانی
انرژی/خستگی
بهزیستی هيجانی
کارکرد اجتماعی
درد
سالمت عمومی
سالمت جسمی
سالمت روانی

* :سطح معنیداری کمتر از .0/05

6

ضریب

P

0/028
0/07
0/06
0/02
0/13
0/005
0/09
0/002
0/02
0/053
0/083

0/663
0/262
0/341
0/751
*0/035
0/942
0/144
0/971
0/680
0/412
0/198
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بحث:
پژوهش حاضر به تعیین همبستگی بین تبعیت از

دالیل افت کیفیت زندگی بیماران را عدم تبعیت از رژیم

رژیم دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به آرتریت

دارویی و درمانی ذکر میکند ()34؛ اما مطالعاتی هم

روماتوئید بیمارستان شریعتی شهر تهران پرداخته است.

هستند که همسو با مطالعهی حاضر بوده و ارتباط بین این

مطابق نتایج ،هیچ ارتباط معنیداری بین تبعیت از رژیم

دو متغیر را تأیید نمیکنند Saleem .و همکاران با انجام

دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به بیماری

مطالعه بر روی بیماران مبتال به پرفشاری خون در پاکستان

آرتریت روماتوئید وجود ندارد ،به این معنی که با تغیر

به این نتیجه رسیدند که تبعیت از رژیم دارویی پیشبینی

تبعیت از رژیم دارویی در این بیماران ،کیفیت زندگی

کنندهی کیفیت زندگی این بیماران نیست (.)17

آنان تغییر نمیکند .مطالعاتی که در داخل و خارج

 Martinezو همکاران در مطالعهی خود که ارتباط بین

کشور انجامگرفته است نتایجی غیرهمسو داشته و اکثرا

تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به

بین این دو متغیر ارتباط معنیدار ذکر کردهاند .مسرور

دیابت نوع دو را مورد بررسی قراردادند ،به این نتیجه

رودسری و همکاران پژوهشی تحت عنوان ارتباط تبعیت

رسیدند که هیچ ارتباط معنیداری بین تبعیت از رژیم

از رژیم درمانی با کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در

دارویی و کیفیت زندگی این بیماران وجود ندارد (.)16

بیماران مبتال به پرفشاری خون انجام دادند .در این

یکسری مطالعات هم به دوگانه بودن ارتباط توجه

مطالعهی توصیفی مقطعی  264بیمار بهصورت نمونهگیری

میکنند و هم کیفیت زندگی را پیشبینی کنندهی تبعیت

در دسترس انتخابشده و با پرسشنامههایی شامل فرم

از رژیم دارویی میدانند و هم تبعیت از رژیم دارویی را

اطالعات فردی و اجتماعی ،پرسشنامه تبعیت از رژیم

پیشبینی کنندهی کیفیت زندگی میدانند ( .)35تقریبا

درمانی و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت

اکثر مطالعات بررسیشده در این زمینه نشاندهندهی

( )SF-36مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادهها با استفاده از

وجود ارتباط بین این دو متغیر است و در مطالعات

آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند

مختلف تبعیت از رژیم دارویی یک عامل پیشبینی

نتایج نشان داد که بین تبعیت از رژیمدرمانی و کیفیت

کنندهی کیفیت زندگی میباشد ،اما در مطالعهی حاضر

زندگی همبستگی معنیدار مثبت وجود داشت (.)13

این نتیجه به دست نیامد .از نظر پژوهشگر دالیل متنوعی

ازآنجاکه مطالعهای کامل مرتبط با عنوان در بیماران

همچون جامعه و محیط پژوهش ،ابزاری که جهت

مبتال به آرتریت روماتوئید انجام نگرفته است .محقق

سنجش کیفیت زندگی و تبعیت از رژیم دارویی استفاده

مجبور شد از مطالعاتی که در سایر بیماران انجامگرفته

شدهاند ،زمان و تعداد نمونههای مورد مطالعه و ماهیت

است ،جهت مقایسه و بحث استفاده کند April .و

بیماری میتواند توجیهکننده تفاوت و تنوع در نتایج

همکاران در مطالعه خود بر روی کودکان مبتال به

مطالعات انجامشده باشد .تفاوت بیماری آرتریت

بیماری آرتریت ناشناخته به این نتیجه رسیدند که تبعیت

روماتوئید با سایر بیماریها در بحث مشخصههای

از رژیمدرمانی به خصوص در مورد برنامههای ورزشی،

بیماری ،سیستم مراقبت بهداشتی ،رابطه بین مراقب و

میتواند به ارتقای کیفیت زندگی مرتبط با سالمت این

بیمار ،نوع رژیم درمانی تجویزشده ،عوامل فردی و

بیماران کمک نماید ( .)32شعبانی همدان و همکاران

جمعیت شناختی میتواند در مقایسهی نتایج دخیل باشد

ارتباط بین تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی

و با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در این بیماران و نیاز

بیماران تحت پیوند کلیه را معنیدار و غیرمستقیم

به توجهات پرستاری در آنها الزم است مطالعهی بیشتر

گزارش میکنند ( Treviso .)33و همکاران یکی از

برای تأیید یا رد فرضیه انجام شود.
7
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رابطه بین تبعیت از رژیم دارویی و کیفیت زندگی

همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده در این

مورد بررسی قراردادند .در این مطالعه کیفیت زندگی

مطالعه سطح تبعیت از رژیم دارویی بیماران ،سطح

 200بیمار با استفاده از پرسشنامهی  SF-36پایین ارزیابی

متوسط و حتی رو به باال به دست آمد .سوخک و

شد (.)40

همکاران یک مطالعه در بیماران دیالیزی انجام دادند که

امیریان و همکاران در یک مطالعه تحت عنوان

بیماران تبعیت از رژیم دارویی متوسط داشتند (.)36

(تأثیر فعالیت بدنی منظم در منزل بر کیفیت زندگی بیماران

کوشیار و همکاران میزان تبعیت از رژیم درمانی  300نفر

تحت جراحی بای پس عروق کرونر) با استفاده از

از سالمندان مبتال به دیابت شهر مشهد را در سطح

پرسشنامهی کیفیت زندگی مک نیو کیفیت زندگی

متوسطی گزارش نمودند ()19؛ اما مطالعهی هادی و

 58بیمار مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه را

رستمی حاکی از این بود که بیماران مبتال به فشارخون از

اعالم کردند که متوسط بوده و تقریبا مشابه یافتههای این

رژیم دارویی خود تبعیت نمیکنند ( .)37ازنظر محقق

مطالعه میباشد (.)41

عواملی همچون ،محیط پژوهش ،جامعهی متفاوت،

راهنورد و همکاران نیز بر اساس تحقیقی که در

زمان اندازهگیری و ابزارهای مورد استفاده میتواند

مـورد کیفیـت زنـدگی بیمـاران مبـتال بـه نارسایی قلبی

توجیهکنندهی دالیل متفاوت باشد .متوسط و باال بودن

انجام دادند ،بیان کردنـد کـه ایـن بیماری بر کیفیت زندگی

میزان تبعیت از رژیم دارویی در این بیماران یک نقطه

تأثیر منفی داشته است و اکثــر بیمــاران مورد پژوهش

قوت و خبر خوبی است که میتواند رسیدن به اهداف

وضــعیت نـامطلوبی در ابعـاد جـسمی ،فعالیـت ،روانـی و

بهداشتی درمانی و کنترل عوارض و توانمندی آنان برای

اقتصادی -اجتمـاعی داشتهاند ( Molloy .)42و همکاران

مراقبت از خود را افزایش دهد و نیازمند توجه ،حفظ و

نیـز در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه رسیدند که کیفیت

حتی ارتقای آن توسط پرستاران و پرسنل بهداشت و

زندگی ایـن بیمـاران مطلـوب نبوده و بیشترین محدودیت

درمان میباشد.

را در حیطه فیزیکی و عملکردی کیفیت زندگی تجربـه

برای میزان کیفیت زندگی این بیماران ،نمرهی

میکنند ( .)43با توجه به اینکه بیماریهای مزمن شرایطی

 51/96به دست آمد .نمرهی کل کیفیت زندگی در این

را ایجاد میکنند که روی تمام ابعاد کیفیت زندگی تأثیر

بیماران نشاندهندهی مقدار متوسطی میباشد .نصیری زرین

میگذارد .توجه به آن در پرستاری از اهمیت زیادی

قبایی در مطالعهی خود تحت عنوان ارتباط بین کیفیت

برخوردار است .برای افزایش طول عمر ،راحتی و رضایت

زندگی با سالمت روان در بیماران مبتال به نارسایی قلبی،

این بیماران باید برای ارتقای کیفیت زندگی آنان

 150نفر از بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان امام

برنامهریزی کرد.

رضا (ع) شهر بجنورد را به روش نمونهگیری در دسترس

یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر میتواند

انتخاب نموده و با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی

میزان دقت و صداقت در پاسخگویی به سواالت ،شرایط

 SF-36کیفیت زندگی اکثر آنان را متوسط اعالم

روحی و روانی واحدهای مورد پژوهش در زمان پاسخ

کردند (.)38

به پرسشنامهها باشد که محقق سعی نمود عالوه بر

سیام و حیدرنیا هم کیفیت زندگی  110بیمار قلبی

توضیح کامل در مورد ماهیت پژوهش به بیماران ،زمان

بیمارستان حشمت رشت را با پرسشنامهی  SF-36مورد

کافی برای تکمیل پرسشنامهها در اختیار آنان قرار دهد.

بررسی قراردادند که کیفیت زندگی این بیماران در حد

همچنین چون فقط بیمارستان دکتر شریعتی تهران (به

متوسط ارزیابی شد ( .)39عابدی و همکاران در یک

خاطر اختصاصی بودن در مورد بیماران روماتولوژی)

مطالعهی توصیفی -تحلیلی کیفیت زندگی بیماران مبتال به

بهعنوان محیط پژوهش انتخاب شد ،تعمیم نتایج به سایر

نارسایی قلبی مراجعهکننده به مراکز سرپایی شهر کرمان را

بیمارستانها باید با احتیاط صورت گیرد.
8

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /2تابستان 1396

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

نتیجهگیری:
یافتههای این مطالعه نشان داد که بین تبعیت از

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و بسیاری از

رژیم دارویی و کیفیت بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید

مطالعات توجه به کیفیت زندگی بیماران در بیماریهای

رابطهی آماری معنیداری وجود ندارد بهگونهای که با تغییر

مزمن مخصوصا در بیماری آرتریت روماتوئید مهم و

میزان تبعیت از رژیم دارویی این بیماران کیفیت زندگی

حیاتی است و شناسایی عوامل موثر و پیشبینی کنندهی

آنان تغیری نمیکند .ازآنجاکه بیماریهای مزمن همچون

آن برای برنامهریزیهای متولیان امر سالمت واجب و

آرتریت روماتوئید بر کل ابعـاد زنـدگی بیمـار تـأثیر

ضروری است و پرستاران میتوانند با توجه به این

میگذارد و عدم تبعیت از رژیم دارویی مشکالت متعددی

عوامل گامی را در راستای ارتقای کیفیت زندگی این

را برایشان به دنبال دارد ،پرستاران باید با کسب اطالعات

بیماران بردارند.

جـامع از رژیم درمانی بیمــاران ،در تحقیقات خود عوامل
موثر بر تبعیت از رژیم دارویی این بیماران را بررسی نموده

تشکر و قدردانی:

تا بتوانند برنامهریزیهای دقیقتری را انجـام دهنـد و برای
توانمندسازی و افزایش تبعیت آنان گام بردارند .با توجه به

این مطالعه بخشی از پایاننامهی خانم زبیده

نتیجهی تحقیق که حاکی از عدم رابطهی بین تبعیت از

صالحی به راهنمایی دکتر نوروزی در دانشگاه علوم

رژیم دارویی با کیفیت زندگی بیماران مبتال به آرتریت

بهزیستی و توانبخشی تهران مصوب شماره 921696018

روماتوئید میباشد ،نمیتوان میزان تبعیت از رژیم دارویی

میباشد که در بیمارستان شریعتی تهران انجام گردید؛

را پیشبینی کنندهی کیفیت زندگی آنان دانست؛ اما چون

لذا از تحصیالت تکمیلی دانشگاه و همکاری صمیمانهی

برخی مطالعات حاکی از وجود رابطهی معنیدار بین این

مدیریت بیمارستان و مدیریت محترم پرستاری و

دو متغیر هستند ،انجام مطالعات بیشتر در بیماران آرتریت

کارکنان محترم پرستاری و باالخص بیماران عزیز که

روماتوئید و با ابزار اختصاصی مربوط به کیفیت زندگی در

بدون همکاری آنها این پژوهش ممکن نبود ،نهایت

بیمارستانهای متعدد پیشنهاد میگردد.

سپاسگزاری به عمل میآید.
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Background and aims: Patient adherences with therapeutic regimens reduce the severity of
desease negative complications and its non-adherence as a barrier to achieving the medical. The
aim at this study was to determine the correlation between medication adherence and quality of
life of Rheumatoid Arthritis patients in Shariati hospital in 2016.
Methods: This study was descriptive-correlational that population consisted of all Arthritis
patients in Shariati hospital in Tehran. 252 patients were recruited by convenience sampling.
Three questionnaires were used to collect data including the demographic characteristics
questionnaire, the medication adherence “CQR” and SF-36. The validity and reliability of SF-36
in similar studies and the validity and reliability of CQR by researcher was approved. Data were
analyzed by SPSS.
Results: The results showed the levels of medication adherence with an average of 65.86±5.85
and the quality of life of patients with an average of 51.96±9.73. Spearman correlation
coefficient showed that no significant correlation between medication adherence and quality of
life of patients (P=0.663, r=0.02). Medication adherence had a significant correlation between
energy/fatigue subscales of quality of life (P=0.035, r=0.13).
Conclusion: Due to the fact that medication adherence was not a predictor of quality of life in
patients with rheumatoid arthritis Therefore, it cannot be poured programs for these patients to
improve their quality of life due to medication adherence.
Keywords: Medication adherence, Quality of life, Rheumatoid Arthritis.
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