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Introduction: Adolescents on hemodialysis are faced with problems of mental 
health and academic failure; therefore, this study aimed to determine the effective-
ness of life skills training on mental health and academic achievement of adoles-
cents under hemodialysis.

Methods: A quasi-experimental study was conducted on 80 adolescents under 
hemodialysis in dialysis centers of Imam Khomeini and Imam Reza hospitals of 
Kermanshah by convenience sampling method; then the samples were randomly 
divided into intervention (n=40) and control (n=40) groups. Data collection tool was 
the standard questionnaire of mental health and in relation to academic achievement, 
students’ Grade Point Average (GPA) was used. Data were analyzed using SPSS 16 
and Chi-square, the independent t test and the paired sample t tests.

Results: In the intervention group, the mean scores of anxiety (10.37±5.44), 
depression (15.43±7.34), physical complaints (8.99±6.18), significantly decreased 
into (6.71±2.82), (11.23±2.87) and (4.82±2.24) respectively (P>0.05), and social 
activities score increased from (12.29±5.41) to (16.27±6.67) scores (P<0.05). The 
students’ GPA, before intervention (15.02±2.09) compared with the results after in-
tervention (16.72±1.13) significantly increased (P>0.05).

Conclusion: This study indicated that life skills training can promote the differ-
ent dimensions of mental health and academic achievement of adolescents under 
hemodialysis. In this regard, it is suggested that the plan of lifestyle training should 
be considered during the treatment of adolescent under dialysis.
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بنابراین1 افت1تحصیلی1مواجه1هستند؛1 به1سالمت1روان1و1 با1مشکالت1مربوط1 نوجوانان1تحت1همودیالیز1 مقدمه:1
مطالعة1حاضر1با1هدف1تعیین1اثربخشی1آموزش1مهارت1های1زندگی1بر1سالمت1روان1و1پیشرفت1تحصیلی1آنها1انجام1

شده1است.

روشکار:در1مطالعة1نیمه1تجربی1حاضر1801نوجوان1تحت1همودیالیز1در1مراکز1دیالیز1بیمارستان1های1امام1خمینی1
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به1گونه1ای1 مزمن1 بیماری1های1 ماهیت1 بگیرند.1 قرار1 همودیالیز1

1. Chronic Kidney Disease
2. End-stage renal disease
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بررسی1 به1 کشور1 از1 خارج1 و1 داخل1 در1 مطالعات1 برخي1
تأثیر1آموزش1مهارت1های1زندگی1بر1سالمت1روان1و1پیشرفت1
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و1 1Aghajari مطالعات1 نیز1 تحصیلی1 پیشرفت1 درمورد1
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حاضر1با1هدف1تعیین1اثربخشی1آموزش1مهارت1های1زندگی1بر1
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تحت1همودیالیز1در1سال1139۶1پرداخته1است1که1در1مراکز1
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بود.1 دردسترس1 به1صورت1 نمونه1گیری1 بودند.1روش1 کرمانشاه1
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سالمت1روان1را1گلدبرک1و1هیلر1معرفی1کردند.1نمرات1این1ابزار1
پرسشنامه1 این1 آزمودنی1هاست.1 روان1 سالمت1 منعکس1کنندة1

1. General Health Questionnaire
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چهار1حیطه1)هر1حیطه171پرسش(1دارد1که1شامل1حیطه1های1
نشانه1های1جسمانی،1اضطراب1و1بی1خوابی،1اختالل1در1کارکرد1

اجتماعی1و1افسردگی1هستند.
نحوة1امتیازدهی1پرسشنامة1مذکور1به1صورت1مقیاس1چهار1
»خیلی1زیاد«1 تا1 »خیلی1کم«1 از1 که1 است1 لیکرت1 درجه1ای1
به1ترتیب1از101تا131امتیازبندی1می1شود؛1بنابراین1حداقل1امتیاز1
کل1ابزار1صفر1و1حداکثر1آن1841خواهد1بود.1با1در1نظر1گرفتن1
هر1 امتیاز1 حداقل1 است،1 پرسش1 17 شامل1 حیطه1 هر1 اینکه1
حیطه1صفر1و1حداکثر1آن1211خواهد1بود.1در1راستای1تعیین1
را1 نفر1 180 همکاران1 و1 1Palahang ایران،1 در1 ابزار1 این1 اعتبار1
ارزیابی1کردند1و1بر1این1اساس1پایایی1این1ابزار1به1کمک1ضریب1

همبستگی1پیرسون1در1سطح10/911گزارش1شد1]11[.
در1این1پروژه1اجرای1آموزش1بر1عهدة1پژوهشگران1بود؛1بدین1
ترتیب1که1به1منظور1آموزش1از1دو1روش1مستقیم1و1غیرمستقیم1
استفاده1شد.1روش1مستقیم1شامل1آموزش1چهره1به1چهره1بود1
آموزشی1 جزوه1های1 و1 پمفلت1ها1 ارائة1 با1 غیرمستقیم1 روش1 و1
اجرا1شد.1آموزش1چهره1به1چهره1برای1گروه1مداخله1در1حین1
همودیالیز1و1در1قالب1131جلسة1آموزشی1و1هر1جلسه1451دقیقه1
برگزار1شد.1در1پایان1هر1جلسه1جزوه1ها1و1پمفلت1های1آموزشی1
دربارة1محتوای1آن1جلسه1در1میان1افراد1گروه1مداخله1توزیع1
زندگی،1 آموزش1مهارت1های1 پایان1دورة1 از1 ماه1پس1 شد.1سه1
ثبت1نام1 مطالعه1 ابتدای1شروع1 از1 که1 مطالعه1 شرکت1کنندگان1
شده1بودند،1بار1دیگر1پرسشنامة1سالمت1روان1را1تکمیل1کردند.1

چندین1 زندگی1 مهارت1های1 آموزش1 برنامة1 محتوای1 دربارة1
مهارت1آزموده1شد1که1در1ادامه1به1هریک1مي1پردازیم.

به1منظور1سنجش1پیشرفت1تحصیلی1دانش1آموزان1از1معدل1
معدل1 با1 مقایسه1 در1 تحصیلی1 سال1 اول1 نیمسال1 پایان1ترم1
نیمسال1دوم1تحصیلی1استفاده1شد.1درمورد1مالحظات1اخالقی1
در1انجام1پژوهش1حاضر،1این1پژوهش1به1کمک1کمیتة1اخالق1
دانشگاه1علوم1پزشکی1کرمانشاه1تأیید1شد.1براساس1جمع1آوری1
داده1ها1هدف1از1پژوهش1برای1واحدهای1مورد1مطالعه1و1والدین1
آنها1توضیح1داده1شد1و1پس1از1کسب1رضایت1آگاهانه1به1هریک1
از1واحدهای1مورد1مطالعه1اجازه1داده1شد1که1آزادانه1در1طول1
مطالعه1درصورت1تمایل1شخصی1از1مطالعه1خارج1شوند.1گفتني1
است1این1پژوهش1در1پایگاه1ثبت1کارآزمایی1های1بالینی1ایران1
1IRCT2016050727779N111ثبت1شده1و1کد1ثبت1آن)IRCT(

است.
داده1ها1با1استفاده1از1نرم1افزار1SPSS1نسخة11۶1و1آزمون1های1
آماری1کای1دو،1تست1دقیق1فیشر،1t1مستقل1و1t1زوج1تجزیه1و1
تحلیل1شدند؛1بدین11ترتیب1که1ابتدا1وضعیت1نرمالیتی1داده1ها1
نتایج1 شد.1 بررسی1 کولموگروف-اسمیرنوف1 آزمون1 کمک1 به1
هستند.1 برخوردار1 نرمال1 توزیع1 از1 داده1ها1 که1 مي1دهد1 نشان1
به1منظور1مقایسة1متغیرهای1دموگرافیک1در1دو1گروه1مداخله1و1
کنترل1از1آزمون1مربع1کا1استفاده1شد.1از1سوي1دیگر1براساس1
مقایسة1دو1گروه1مستقل1از1آزمون1t1مستقل1و1به1منظور1مقایسة1

دو1گروه1وابسته1از1آزمون1t1زوجی1استفاده1شد.

جدول1.جلساتآموزشمهارتهایزندگی

توصیفجلساتآموزشی عنوانمهارتمورد
آموزش

تعدادجلساتآموزشی
)مجموعجلسات:13جلسه(

مهارت1اول:1در1سه1جلسة1اول1روی1مهارت1شناخت1)خودآگاهی(1افراد1بحث1خواهد1شد.1ابتدا1
پرسشي1کلي1از1یادگیرندگان1می1شود1)من1که1هستم1و1چه1توانایی1هایی1دارم؟(

اهداف1یادگیری1در1این1مهارت1بدین1شرح1است:1مهارت1های1ذهنی1شامل1آگاهی1از1
ویژگی1های1مثبت1خود،1شناخت1ویژگی1های1قابل1تغییر1خود،1شناخت1استعدادها1و1توانمندی1ها1

و1آشنایی1با1نظرات1دیگران1در1مورد1خود1و1آگاهی1از1ویژگی1های1منفی1خود

مهارت1های1فیزیکی1شامل1توانایی1تعمق1و1اندیشیدن1در1خویشتن،1توانایی1تغییر1ویژگی1های1
منفی،1تقویت1ویژگی1های1مثبت،1مهارت1های1نگرشی1)طرز1فکر(،1عالقه1به1بررسی1و1تحلیل1

خود

مفاهیم1کلیدی1در1این1مهارت1عبارت1اند1از:1احساس1فرد1درمورد1خویشتن،1در1عملکرد1او1
در1زندگی1مؤثر1است،1احساسی1که1فرد1درمورد1خود1دارد،1در1برداشت1دیگران1از1او1تأثیر1
می1گذارد،1رضایت1از1خود1سبب1می1شود1کارها1بهتر1انجام1شود1و1موفقیت1بیشتری1به1دست1

بیاید،1هر1فردی1توانایی1ها1و1ویژگی1های1خاص1خود1را1دارد.

مهارت1شناخت1
خودآگاهی 13جلسة1ابتدایی

مهارت1دوم:1تصمیم1گیری

پرسش1کلی1در1این1مهارت1این1است1که1چگونه1باید1تصمیم1بگیریم؟

اهداف1یادگیری1در1این1مهارت1بدین1شرح1است:1مهارت1های1ذهنی1شامل1آشنایی1با1مفهوم1
تصمیم1گیری،1آشنایی1با1فرایند1و1روش1تصمیم1گیری،1آشنایی1با1عوامل1مؤثر1در1تصمیم1گیری،1

درک1اهمیت1پیامدهای1هر1تصمیم1پیش1از1اتخاذ1آن.

مهارت1های1فیزیکی1شامل1عالقه1به1روش1تصمیم1گیری1صحیح1و1تأکید1بر1لزوم1تأمل1پیش1از1
هر1تصمیم

مهارت1تصمیم1گیری 12جلسة1بعدی
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مهارت1سوم:1مقابله1با1استرس1و1فشار1روانی11

پرسش1کلی1در1این1مهارت1این1است1که1استرس1چیست1و1چگونه1می1توانیم1بر1فشار1روانی1آن1
غالب1آییم؟1اهداف1یادگیری1این1مهارت1به1شرح1زیر1است:

مهارت1های1ذهنی1شامل1آشنایی1با1مفهوم1استرس،1آشنایی1با1فواید1اضطراب1و1فشار1روانی،1
درک1اهمیت1تأکید1افکار1بر1احساسات1و1آشنایی1با1روش1آرام1سازی1عضالت.

مهارت1های1فیزیکی1شامل1کسب1توانایی1برای1انجام1دادن1روش1آرام1سازی1عضالت،1تعمیم1این1
روش1و1دیگر1روش1های1کسب1آرامش،1توانایی1بیشتر1در1کنترل1افکار1اضطراب1زای1خود

مهارت1های1نگرشی1)طرز1فکر(1شامل1تمایل1به1تغییر1وضعیت1های1ناخوشایند1احساسی،1
افزایش1امید1به1امکان1رهایی1از1فشارهای1شدید1روانی،1عالقة1بیشتر1به1زندگی1و1آینده

این1مهارت1با1توجه1به1اهمیت1خاصی1که1در1زندگی1افراد1به11ویژه1زندگی1شغلی1افراد1مورد1
مطالعة1پژوهش1دارد1در121جلسه1و1روش1آرام1سازی1عضالنی1به1فراگیران1نیز1آموزش1داده1شد.1
درنتیجه1فراگیران1توانستند1افکار1و1موقعیت1های1استرس1زا1را1در1خود1شناسایی1و1با1آن1مقابله1

کنند.

مهارت1مقابله1با1
استرس1و1فشار1روانی 12جلسه1بعدی

مهارت1چهارم:1مهارت1های1همدلی12و1همدردی1

اهداف1یادگیری1در1این1مهارت1به1شرح1زیر1است:

مهارت1های1ذهنی1شامل1آشنایی1با1مفهوم1همدلی1و1همدردی،1آشنایی1با1تفاوت1همدلی1و1
همدردی

مهارت1های1فیزیکی1شامل1کسب1توانایی1مناسب1در1ایجاد1برخورد1همدالنه1و1همدردانه1
با1افراد،1کسب1توانایی1در1تغییر1مکالمات1روزمرة1خود1با1دیگران1و1بیان1جمالت1در1قالب1

درخواست1ها1و1جمالت1سوم1شخص

مهارت1های1همدلی1و1
همدردی 11جلسة1بعدی

مهارت1پنجم:1مهارت1های1مقابله1ای

این131جلسه1ادامة1مهارت1های1آموزش1داده1شده1در1جلسات1۶1و171است1که1پس1از1میانجیگری1
جلسة1آموزش1»مهارت1های1همدلی1و1همدردی«1ادامه1پیدا1می1کند.1اهداف1یادگیری1در1این1

مهارت1بدین1شرح1است:

مهارت1های1ذهنی1شامل1آشنایی1با1مفهوم1مقابله،1آشنایی1با1انواع1مهارت1های1مقابله1ای1و1
شناسایی1انواع1ارزیابی1های1غیرمنطقی

مهارت1های1فیزیکی1شامل1کسب1توانایی1در1کنترل1و1مقابله1با1افکار1و1احساسات1غیرمنطقی،1
کسب1توانایی1در1مقابله1با1مشکالت1روزمره1و1کسب1توانایی1در1استفاده1از1سیستم1های1حمایتی1

در1مواقع1الزم

مهارت1های1مقابله1ای1با1
استرس 13جلسة1بعدی

مهارت1ششم:1آموزش1مدیریت1زمان،1نحوه1به1کارگیری1انواع1حافظه،1نحوه1تمرکز،1نحوه1
یادگیری1بهتر،1استفاده1از1فضا1و1مکان1و1برنامه1ریزی

مهارت1مدیریت1زمان،1
حافظه1و... 12جلسة1انتهایی

1. Coping skills and stress
2. Empathy skills

یافتهها
مداخله1 گروه1 در1 سنی1 معیار1 انحراف1 و1 میانگین1
3/48±117/24و1در1گروه1کنترل3/151±117/05گزارش1شد.1
در1این1باره1آزمون1t1مستقل1هیچ1اختالف1آماری1معنا1داری1را1
گزارش1نکردP<0/05(1(.1از1سوي1دیگر1با1توجه1به121می1توان1
گفت1دو1گروه1آزمون1و1کنترل1هیچ1اختالف1آماری1معناداری1
.)P<0/05(1در1مقایسة1متغیرهای1دموگرافیک1نشان1نمی1دهند

سطوح1 و1 روان1 سالمت1 کلی1 نمرة1 میانگین1 13 جدول1 در1
مختلف1آن1در1دو1گروه1مداخله1و1کنترل1آمده1است.

بر1این1اساس،1نتیجة1آزمون1t1زوج1اختالف1آماری1معناداری1
می1دهد1 نشان1 مداخله1 بعد1 و1 قبل1 مداخله،1 گروه1 در1 را1
)P>0/05(؛1بدین1ترتیب1که1به1طور1معناداری1در1گروه1مداخله،1
میانگین1نمرة1کلی1سالمت1روان1و1زیرمقیاس1های1آن1شامل1
اضطراب،1افسردگی1و1شکایات1جسمی1کاهش1یافته1و1میانگین1
نمرات1زیر1مقیاس1فعالیت1های1اجتماعی1افزایش1یافته1است.1

توصیفجلساتآموزشی عنوانمهارتمورد
آموزش

تعدادجلساتآموزشی
)مجموعجلسات:13جلسه(
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را1 معنا1داری1 آماری1 اختالف1 هیچ1 کنترل1 گروه1 درحالی1که1
1t آزمون1 نتایج1 دیگر،1 سوي1 از1 1.)P<0/05( نمی1کند1 گزارش1
و1 مداخله1 گروه1های1 نمرات1 میانگین1 بین1 داد1 نشان1 مستقل1

.)P>0/05(1کنترل1تفاوت1معنا1داری1وجود1دارد
تحصیلی1 معدل1 میانگین1 تحصیلی،1 پیشرفت1 درمورد1

نیمسال1 پایان1 در1 و1 مداخله1 اجرای1 از1 پس1 دانش1آموزان1
تحصیلی1به1طور1معنا1داری1روندی1روبه1رشد1را1گزارش1می1کرد1
1t آزمون1 نتایج1 نظر1گرفتن1 با1در1 از1سوي1دیگر،1 1.)P>0/05(
باالتر1 کنترل1 گروه1 از1 مداخله1 گروه1 تحصیلی1 معدل1 مستقل1

.)P>0/05(1بود

جدول2.مقایسةمتغیرهایدموگرافیکدرهریکازدوگروهمداخلهوکنترل

متغیرها
گروه

سطحمعناداریآمارۀآزمون مداخله
)40نفر(

کنترل
)40نفر(

جنس1)فراوانی(
2022مرد

0/201*0/۶54
2018زن

سابقة1خانوادگی1بیماری1)فراوانی(
2123بلی

0/202*0/۶53
1917خیر

مشکالت1اقتصادی1تأمین1هزینة1درمان1)فراوانی(

1017کم

4/141*0/12۶ 1810متوسط

1213زیاد

0/794**2/010/2۶2±2/0915/14±15/02معدل1نیمسال1تحصیلی1)میانگین(

بیشترین1سطح1تحصیالت1والدین1)فراوانی((

۶5بی1سواد

0/2۶7*0/992

7۶سیکل

1213دیپلم

77فوق1دیپلم

لیسانس1و1
89باالتر

0/۶99**2/290/388±2/333/23±3/03طول1مدت1ابتال1به1بیماری1)میانگین1سال(

1*1آزمون1کای1دو
1**1آزمون1t1مستقل

جدول3.میانگینوانحرافاستانداردپیشآزمونوپسآزمونسالمتروانوسطوحآندردوگروهمداخلهوکنترل

گروهمتغیرها
آمارۀآزمونtپسآزمونپیشآزمون

زوجی
tآزمون
زوجی انحرافاستانداردمیانگینانحرافاستانداردمیانگین

سطوح1
سالمت1
روان

اضطراب
10/375/44۶/712/82t =5/0430/001مداخله

10/554/7310/332/43t =0/551P >0/05کنترل

P =0/875P =0/001آزمون1t1مستقل

t =0/158t =۶/1۶1آمارة1آزمون1t1مستقل

افسردگی
15/437/3411/232/87t =5/7240/001مداخله

15/514/1915/932/32t =1/441P >0/05کنترل

P =0/953P =0/001آزمون1t1مستقل

t =0/059t =8/054آمارة1آزمون1t1مستقل

شکایات1
جسمی

8/99۶/184/822/24t =8/0310/001مداخله

8/974/318/915/14t =0/475P >0/05کنترل
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سطوح1
سالمت1
روان

P =0/98۶P =0/001آزمون1t1مستقل

t =0/017t =4/۶14آمارة1آزمون1t1مستقل

فعالیت1های1
اجتماعی

12/295/411۶/27۶/۶7t =9/4010/001مداخله

12/085/3112/0۶4/35t =0/338P >0/05کنترل

P =0/8۶2P =0/001آزمون1t1مستقل

t =0/17۶t =3/344آمارة1آزمون1t1مستقل

نمرة1کلی1
سالمت1روان

50/791۶/1434/7510/92t =13/5590/001مداخله

51/1411/۶251/2910/89t =0/499P >0/05کنترل

P =0/912P =0/001آزمون1t1مستقل

t =0/112t=1۶/784آمارة1آزمون1t1مستقل

جدول4.میانگینوانحرافاستانداردپیشآزمونوپسآزمونمعدلنیمسالتحصیلیدردوگروهمداخلهوکنترل

گروهمتغییر
پسآزمونپیشآزمون

tآمارۀآزمون
آزمونtزوجیزوجی

انحرافمیانگین
انحرافمیانگیناستاندارد

استاندارد

پیشرفت1تحصیلی

15/022/091۶/721/13t =4/52۶0/001مداخله

15/142/0115/0۶2/04t =0/177P >0/05کنترل

P =0/795P =0/001آزمون1تی1مستقل

t =0/2۶2t =4/502آمارة1آزمون1تی1مستقل

بحث
براساس1این1مطالعه1آموزش1مهارت1های1زندگی1اضطراب1
اضطرابی1 است.1 یافته1 کاهش1 همودیالیز1 تحت1 نوجوانان1 در1
که1نوجوانان1تحت1همودیالیز1با1آن1مواجه1هستند،1به1کمک1
تکنیک1ها1و1مهارت1های1زندگی1کاهش1پیدا1کرد.1این1یافته1با1
نتایج1مطالعة1Shabani1و1همکاران1هم1سو1]15[،1اما1با1مطالعة1
1Naseriو1همکاران1در1تضاد1است.1Naseri1و1همکاران1نیز1در1
استفاده1 زندگی1 مهارت1های1 آموزش1 مداخلة1 از1 خود1 مطالعة1
کردند1]19[.1با1این1حال1در1توجیه1تضاد1این1یافته1با1مطالعة1
روحی1 وضعیت1 مانند1 عواملی1 می1توان1 همکاران1 و1 1Naseri
شرکت1کنندگان1در1پژوهش،1شرایط1فرهنگی1و1اجتماعی1آنها1

و1تفاوت1میان1آموزش1دهندگان1را1مؤثر1دانست1]19[.
رنج1 و1 درد1 خود1 زندگی1 طول1 در1 همودیالیز1 تحت1 افراد1
تنیدگی1 زمینة1 درد1 این1 بروز1 می1شوند.1 متحمل1 را1 بسیاری1
در1 آنچه1 1.]23[ می1کند1 ایجاد1 را1 استرسور1 وجود1 از1 ناشی1
بیمار1تحت1همودیالیز1اهمیت1دارد1مقابله1با1تنیدگی1به1عنوان1
عاملی1است1که1براي1بازگشت1به1حالت1تعادل1و1کاهش1فشار1
بیماری1وی1عمل1می1کند.1بدین1معنا1که1معرفی1راهکاری1مؤثر1
عاملی1 همودیالیز1 تحت1 بیماران1 در1 اضطراب1 کاهش1 دربارة1
1.]24[ بود1 خواهد1 بیماری1 روان1 ارتقای1سطح1سالمت1 براي1
در1مطالعة1حاضر،1بخشی1از1مهارت1هایی1که1آموزش1داده1شد،1
تحت1 نوجوان1 به1طوری1که1 بود؛1 استرس1 با1 مقابله1 مهارت1های1

همودیالیز1بتواند1با1افکار1استرس1زا1مقابله1کند1و1تکنیک1های1
کاهش1استرس1را1بیاموزد.

از1دیگر1نتایج1این1مطالعه1می1توان1به1کاهش1افسردگی1در1
مطالعات1 با1 یافته1 این1 کرد.1 اشاره1 همودیالیز1 تحت1 نوجوانان1
1Jamaliو1همکاران1و1همین1طور1Shabani1و1همکاران1هم1سو1و1
1Mohamadipoor1هم1جهت1است1]15،16[.1حال1آنکه1مطالعة
و1همکاران1هیچ1تأثیر1مثبت1معنا1داری1در1این1راستا1گزارش1
توجیه1 این1گونه1 را1می1توان1 تناقض1 این1 ]18[.1علت1 نمي1کند1
کرد1که1مطالعة1حاضر1به1افرادی1مي1پردازد1که1مبتال1به1اختالل1
خلق1بودند؛1از1این1رو1به1نظر1می1رسد1بنا1بر1بیماری1زمینه1ای1
افراد1مورد1مطالعه،1آموزش1مهارت1های1زندگی1نتوانسته1باشد1

اختالل1زمینة1این1بیماران1را1تا1حد1مطلوب1جبران1کند.
خود،1 بیماری1 تشخیص1 متعاقب1 همودیالیز1 تحت1 فرد1
آینده1ای1تیره1و1تار1را1در1مقابل1خود1خواهد1دید1و1این1بیماری1
را1به1معنای1پایان1زندگی1تلقی1خواهد1کرد.1گاهی1این1موضوع1
تا1جایی1پیش1می1رود1که1فرد1مبتال1به1این1بیماری1به1سوی1
اختالالت1روانی1از1جمله1افسردگی1کشیده1خواهد1شد1]25[.
1Pakpourو1همکاران1در1مطالعه1ای1که1به1بررسی1ابعاد1کیفیت1
زندگی1)سرزندگی1و1شادابی1و1سالمت1روحی1و...(1در1بیماران1
نتیجه1 پرداختند،1 سالم1 افراد1 با1 مقایسه1 در1 همودیالیز1 تحت1
سطح1 معنا1داری1 به1طور1 همودیالیز1 تحت1 افراد1 که1 گرفتند1
پایین1تری1از1سرزندگی1و1شادابی1در1مقایسه1با1افراد1سالم1را1
دارند1]26[.1آموزش1مهارت1های1زندگی1روحی1از1امید1را1در1

گروهمتغیرها
آمارۀآزمونtپسآزمونپیشآزمون

زوجی
tآزمون
زوجی انحرافاستانداردمیانگینانحرافاستانداردمیانگین
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این1نوجوانان1خواهد1دمید1و1به1ارتقای1سالمت1روان1آنها1منجر1
خواهد1شد1]14-16[.

شکایات1 کاهش1 به1 می1توان1 حاضر1 مطالعة1 دیگر1 نتایج1 از1
این1 نتایج1 کرد.1 اشاره1 همودیالیز1 تحت1 نوجوانان1 در1 جسمی1
1Shabani11و1همکاران1وJamali1مطالعه1را1می1توان1با1مطالعات
]15،16[؛1درحالی1که1 و1همکاران1هم1سو1و1هم1جهت1دانست1
از1 بسیاری1 نشد.1 یافت1 راستا1 این1 در1 متناقض1 مطالعه1ای1
تنیدگی1ها1و1ناسازگاری1ها1در1ابعاد1روانی1این1بیماران1ناشی1از1
شکایات1جسمی1آنهاست.1فیزیولوژی1درد1ناشناخته11است،1اما1
مسلم1است1که1به1دنبال1تقویت1ابعاد1روانی،1ابعاد1فیزیکی1فرد1
نیز1متأثر1خواهد1شد1]27[.1از1سوي1دیگر1آموزش1مهارت1های1
زندگی1در1تقویت1سالمت1جسمی1و1روانی1افراد1مانند1تقویت1
مقابله1 جسمی،1 و1 روانی1 فشارهای1 با1 مقابله1 اعتمادبه1نفس،1
افسردگی،1 و1 اضطراب1 کاهش1 روانی،1 و1 فشارهای1محیطی1 با1
و1 فردی1 بین1 ارتباط1 تقویت1 خودکشی1گرایانه،1 افکار1 کاهش1
مواد1 سوءمصرف1 کاهش1 اجتماعی،1 مفید1 و1 سالم1 رفتارهای1
مخدر1و1پیشگیری1از1مشکالت1روانی،1رفتاری1و1اجتماعی1مؤثر1

قلمداد1می1شود1]19-28[.
آموزش1 مي1دهد1 نشان1 حاضر1 مطالعة1 در1 دیگر1 یافتة1
مهارت1های1زندگی1به1افزایش1فعالیت1های1اجتماعی1نوجوانان1
تحت1همودیالیز1منجر1خواهد1شد.1این1یافته1نیز1با1مطالعات1
راستا1 یک1 در1 همکاران1 و1 1Shabani و1 همکاران1 و1 1Jamali
بود1]15،16[.1مطالعه1ای1که1در1این1زمینه1نتایجی1متناقض1
افزایش1 اجتماعی1موجب1 فعالیت1های1 یافت1نشد.1 نشان1دهد1
اجتماعی،1 سازگاری1 اجتماعی،1 رفتارهای1 بهبود1 عزت1نفس،1
مهارت1های1 افزایش1 و1 خانوادگی1 سیستم1 رضایت1 افزایش1
مقابله1ای1خواهد1شد.1از1سوي1دیگر1به1دنبال1آموزش1مهارت1های1
اجتماعی،1افراد1مي1توانند1تعارض1های1خود1با1هم1ساالن1را1به1
بیشتری1 فردی1 بین1 محبوبیت1 و1 کنند1 حل1 سازنده1ای1 نحو1
به1دلیل1 یک1سو1 از1 همودیالیز1 تحت1 نوجوانان1 نمایند.1 کسب1
خواهند1 دور1 به1 هم1ساالن1 گروه1های1 از1 خود1 بیماری1 بحران1
در1 پذیرفته1شدن1 نوجوانی1 به1دلیل1دورة1 دیگر1 از1سوی1 و1 بود1
گروه1هم1ساالن1برای1آنها1مهم1تلقی1می1شود.1ترس1از1نپذیرفتن1
یک1نوجوان1در1گروه1دوستان1به1دنبال1بیماری،1فرایند1کاهش1
فعالیت1های1اجتماعی1را1آغاز1خواهد1کرد.1از1دیگر1سو1بیماری1
دیدگاه1 که1 مي1شود1 تلقی1 اجتماعی1 ایزوله1اي1 افراد،1 این1
متفاوت1بودن1و1نزدیک1شدن1به1پایان1زندگی1را1به1دنبال1خواهد1
به1 زندگی1 مهارت1های1 آموزش1 راهکار1 معرفی1 1.]29[ داشت1
نوجوانان1تحت1همودیالیز1می1تواند1انرژی1اجتماعی1الزم1را1در1

این1افراد1تأمین1کند.
به1طورکلی1با1توجه1به1مطالعة1حاضر1وضعیت1کلی1سالمت1
روان1بهبود1یافته1و1تمامی1ابعاد1سالمت1روان1با1بهبود1وضعیت1
همراه1است.1این1یافته1با1مطالعة1Shabani1و1همکاران1هم1سو1
و1هم1جهت1است؛1به1طوری1که1در1مطالعة1Shabani1و1همکاران1
تمامی1ابعاد1سالمت1روان1و1وضعیت1کلی1سالمت1روان1ارتقا1
جمله1 از1 مطالعات1 از1 دیگر1 برخی1 درحالی1که1 ]15[؛1 یافت1
ابعاد1 تمامی1 در1 ارتقا1 همکاران1 و1 1Mohamadipoor مطالعة1
سالمت1روان1را1نشان1نمی1دهند1]18[1که1توجیه1این1تناقض1

پیش1از1این1بررسي1شد.
این1مطالعه1همچنین1نشان1مي1دهد1که1آموزش1مهارت1های1
زندگی1بر1پیشرفت1تحصیلی1نوجوانان1تحت1همودیالیز1تأثیر1
1Aghajari مطالعات1 اساس،1 این1 بر1 دارد.1 معنا1داری1 و1 مثبت1
و1همکاران1و1Pakdaman1و1همکاران1بر1تأثیر1مثبت1آموزش1
21[ دارند1 تأکید1 تحصیلی1 پیشرفت1 بر1 زندگی1 مهارت1های1
،20[؛1درحالی1که1مطالعة1Khademi1و1همکاران1این1تأثیر1را1
نتایج1 تناقض1 توجیه1 در1 1.]22[ است1 نکرده1 گزارش1 معنا1دار1
مطالعة1Khademi1و1همکاران1با1مطالعة1حاضر1می1توان1گفت1
دانش1آموزان1 دربارة1 تنها1 همکاران1 و1 1Khademi مطالعة1 که1
دختر1انجام1شده1است؛1درحالي1که1مطالعة1حاضر1هر1دو1گروه1
جنسی1را1بررسی1کرده1است.1به1نظر1می1رسد1تفاوت1های1فردی1
در1 تضاد1 توجیه1کنندة1 حدي1 تا1 مطالعه1 مورد1 نمونه1های1 در1

نتایج1این1مطالعات1باشد.
از1جمله1محدودیت1های1مطالعة1حاضر1می1توان1به1وضعیت1
روحی1شرکت1کنندگان1در1پژوهش1در1زمان1شرکت1در1دورة1
پژوهشگران1 عهدة1 از1 آن1 کنترل1 که1 کرد1 اشاره1 آموزشی1
خارج1بود،1محدودیت1دیگر1مطالعه1را1می1توان1در1حساسیت1
نمونه1های1پژوهش1و1تحمل1نکردن1جلسات1آموزشی1از1جانب1
جلسات1 میان1 در1 شد1 سعی1 موارد1 این1 در1 که1 دانست1 آنها1

آموزشی1زمانی1برای1استراحت1در1نظر1گرفته1شود.

نتیجهگیری
به1طورکلی1مطالعة1حاضر1نشان1مي1دهد1آموزش1مهارت1های1
و1 روان1 سالمت1 مختلف1 ابعاد1 ارتقای1 سبب1 می1تواند1 زندگی1
این1 بر1 شود.1 همودیالیز1 تحت1 نوجوانان1 تحصیلی1 پیشرفت1
اساس1پیشنهاد1می11شود1برنامه1ریزی1های1الزم1دربارة1گنجاندن1
نوجوانان1 درمان1 سیر1 در1 زندگی1 مهارت1های1 آموزش1 برنامة1
بعد1 انسجام1 و1 ارتقا1 به1دنبال1 بگیرد.1 صورت1 همودیالیز1 تحت1
روان1شناختی1این1بیماران،1شاهد1ارتقای1هرچه1بیشتر1سالمت1
این1افراد1خواهیم1بود.1از1دیگر1سو1پیشنهاد1می1شود1دوره1های1
بیشتر1 هرچه1 آشناسازی1 به1منظور1 خدمت1 ضمن1 آموزشی1
پرستاران1و1کارکنان1درمان1با1ابعاد1مختلف1آموزش1مهارت1های1
زندگی1برگزار1شود.1بدون1شک1پرستار1می1تواند1مشاوری1عالی1
در1این1راستا1باشد1و1زمینة1ارتقای1هرچه1بیشتر1سالمت1این1

بیماران1را1فراهم1کرد.

سپاسگزاری
مطالعة1حاضر1حاصل1طرح1مصوب1دانشگاه1علوم1پزشکی1
فناوری1 و1 تحقیقات1 معاونت1 از1 اساس،1 این1 بر1 بود.1 کرمانشاه1
نهایت1 مالی1 بودجة1 فراهم1کردن1 به1منظور1 دانشگاه1 این1
دانش1آموزانی1 همة1 از1 و1 می1آید1 عمل1 به1 تشکر1 و1 سپاس1
و1 تشکر1 کردند1 یاری1 این1طرح1 انجام1 در1 را1 ما1 که1صمیمانه1
ثبت1 پایگاه1 در1 پژوهش1 این1 است1 گفتني1 می1شود.1 قدردانی1
کارآزمایی1های1بالینی1ایرانIRCT(1(1ثبت1شده1و1کد1ثبت1آن1

1IRCT201۶050727779N1است.
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