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روش :در این مطالعه همبستگی1٦١ ،بیمار استومی عضو انجمن استومی ایران که کمتر
از  ٦ماه از جراحیشان گذشته بود داوطلبانه شرکت کردند و با پرسشنامههای کیفیت
زندگی بیماران استومی ،حالت-صفت بیان خشم اسپیلبرگر و سالمت عمومی گلدبرگ
و هیلر اطالعات موردنیاز جمعآوری شد .دادهها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن
و رگرسیون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
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معنیدار دارند .بعد روانی نیز با اضطراب و بیخوابی و افسردگی رابطه معنیدار دارد.
بعد معنوی با اضطراب و بیخوابی ،نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی و کیفیت کلی
زندگی نیز با نشانه بدنی و افسردگی رابطه دارد .بین خشم درونریز با نشانههای بدنی،
اضطراب و بیخوابی و افسردگی ،خشم برونریز با نشانههای بدنی و اضطراب و
بیخوابی و خشم کلی با نشانههای بدنی ،رابطه معنیدار وجود دارد .با توجه به نتایج،
دو متغیر شاخص خشم و کیفیت زندگی ،باهم  ٠/٨٥درصد واریانس سالمت عمومی
را پیشبینی کردهاند.
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بیماران پرداخته و سالمت جسم و روانشان را بهبود بخشید.
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Abstract
Objective: The present research was fulfilled aiming on study of
relation between life quality and anger indices with the mental
health in Tehran ostomy patients.
Method: In this research which was of correlation type, 169
ostomy patients member of Ostomy Association were selected
that less than 6 months of their surgery has been passed, they
participated voluntarily and with (COH-QOL), trait- state
Spilberger Anger Expression (STAXI-2) and general health
(GHQ) Golberg and Hillier, the required information were
collected and Spearman correlation and regression tests were
used.
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Results: The results show, corporal and social dimensions have
a significant correlation with all the mental health indices. mental
dimension with anxiety and insomnia, and depression,
intellectual dimension with anxiety and insomnia, social
insufficient interaction, and depression, life quality with physical
signs and depression, introvert anger with physical signs,
anxiety, insomnia and depression, extrovert anger with physical
signs and anxiety and insomnia, general anger with physical
signs have significant correlation. In prediction discussion the
amount of fixed adjustment coefficient was calculated 58%. This
means that two variables, anger index and life quality have
predicted 58% variance of general health variable.
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Conclusion: With consideration to relation of anger and life
quality with the general health of Ostomy Patients, it is better to
improve the health of their body and mind by education of life
skills and anger control to promote the life quality of these
patients.
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مقدمه

 ٪5٠ایلئوستومی و  ٪1٠یوروستومی بوده و از کل

استومی 1بیماری مزمنی است که به دالیل مختلفی

بیماران یادشده نیز  ٪1٠موقتی و بقیه دائمی هستند

ازجمله سرطان روده ،محل دفع از مقعد به کیسهای

که هرساله به علل مختلف تحت عمل جراحی قرار

خارج از بدن انتقال مییابد .جراحی استومی

میگیرند (انجمن استومی ایران.)11٥١ ،٦

صرفنظر از نوع یا دلیل آن ،باعث آسیب دائمی و

سرطان ضمن ایجاد مشکالت جسمی برای

تغییر بهداشت فردی شده و اثر بزرگی بر سبک

مبتالیان ،سبب بروز مشکالت متعدد اجتماعی و

زندگی ،روابط شخصی ،ازدواج و اعتمادبهنفس

روانی نیز برای آنان میشود که در این میان

افراد دارد ،درنتیجه باعث میشود بیماران مشکالت

واکنشهایی مانند انکار ،خشم و احساس گناه در

متعددی را در ابعاد مختلف کیفیت زندگی و

این افراد مشاهده میشود.

سالمت روان تجربه کنند (وو 5و همکاران.)5٠٠٢ ،

رابطه خشم با تهاجم و خشونت ،اختالالت

این بیماران با فشار روحی بزرگی مواجه میگردند .

قلبی و عروقی ،ناسازگاریهای فردی و سرطان

درواقع عدم دفع کنترل ،از بین رفتن فرم عادی بدن،

تأیید شده است (اسپیلبرگر .)1١١١ ،٢خشم واکنش

نداشتن اعتمادبهنفس الزم جهت حضور در اجتماع،

رایجی است به موقعیت تنش که میتواند به

مشکالت خانوادگی و شغلی ،هزینه گزاف وسایل

پرخاشگری نیز منجر شود .برحسب فرضیه ناکام

موردنیاز ،مشکالت روانی ناشی از اصل بیماری و

پرخاشگری وقتی راه بر دستیابی به هدف بسته

قبول استومی در ایجاد بحران روحی آنها مؤثرند

باشد ،سائق پرخاشگری حاصله ،انگیزهای برای

(محجوبی و درخشانی.)11٥1 ،

آسیبرسانی به شخص یا شیء ناکام کننده میشود.

بیش از یکمیلیون نفر از مردم ایاالتمتحده

هنگامیکه راه بر حمله مستقیم به خواستگاه ناکامی

آمریکا (آگاروال و ارلیک )5٠1٠،1و  1٠5هزار نفر

بسته باشد ،ممکن است پرخاشگری جابهجا شود.

،)5٠٠5

به این معنا که محل پرخاشگری بهجای علت واقعی

استومیرودهای دارند و هرساله بر تعداد این افراد

متوجه شخص یا شیء بیتقصیر گردد (اتکینسون

٥

افزوده میگردد ،بهطوریکه ساالنه 1٠٠هزار نفر در

و همکاران.)11٥1 ،

از

جمعیت

انگلستان

(برچ،1

استومی وجود ندارد ،اما برخی گزارشها نشان

منجر به افسردگی ،ناامیدی و تالش در راستای

میدهد که تعداد استومیتها در ایران حدود

خودکشی شود .بسیاری از بیماران سرطانی مبتال

 1٠٠٠٠نفر است که از این تعداد  ٪٢٠کلستومی٬

به افسردگی بوده و در سطح تمرکز و میزان توجه

1. Ostomy
2. Wu
3. Agarwal
4. Burch

5. Williams
6. Iranian Ostomy Association
7. Spielberger
8. Etkinson
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در ایران آمار مستند و دقیقی از تعداد بیماران

امکان وجود دارد که به درون فرد جهت یابد و
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(ویلیامز )5٠٠٢ ،٨گرفتار استومی میشوند .گرچه

بیماران سرطانی ،به درستی ابراز نگردد ،این
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ایاالتمتحده آمریکا و  11٨٠٠نفر در انگلستان

درمجموع چنانچه خشم به وجود آمده در

محمد اورکی ،مریم امیرآبادی ،شیما حیدری

خود ،کاهش نشان میدهند ،بهبیاندیگر پیشگیری

بگذارد (نیوا و تیلور1١١5،1؛ به نقل از نائینیان و

از بروز اختالالت عاطفی ازجمله افسردگی در

همکاران.)11٥1 ،

مبتالیان به سرطان ضروری است ،زیرا افسردگی

لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین

سبب تنزل کیفیت زندگی آنها خواهد شد و

کیفیت زندگی و شاخصهای خشم با سالمت روان

مداخله جهت کاهش افسردگی میتواند به بهبود

در بیماران استومی تهران است.

کیفیت زندگی آنها منجر شود (جوور و ورکوسا،1
.)5٠٠٥
بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت ،کیفیت
زندگی ،ادراک افراد از موقعیت خود در زندگی
ازنظر فرهنگ ،سیستم ارزشی که در آن زندگی
میکنند ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها

و

اولویتهایشان است ،پس کامالً فردی بوده و
توسط دیگران قابلمشاهده نیست و بر درک افراد
از جنبههای مختلف زندگیشان استوار است
(بونومی5٠٠٦ ،5؛ به نقل از نجات و همکاران،
 .)11٥٨در این تعریف ٬کیفیت زندگی مفهومی
فراگیر است که از سالمت فیزیکی ،رشد شخصیتی،
حاالت روانشناختی ،سطح استقالل ،روابط
اجتماعی و روابط با نهادهای برجسته محیط ،تأثیر
میپذیرد و نیز بر ادراک فرد مبتنی است .درواقع
کیفیت زندگی گسترهای است دربرگیرنده ابعاد
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عینی و ذهنی که در تعامل با یکدیگر قرار دارند .از

11

سوی دیگر باید توجه داشت که کیفیت زندگی
مفهومی پویاست ،چراکه ارزشها و خود
ارزشیابیهای زندگی ممکن است در طی زمان در
واکنش به رویدادها و تجارب زندگی و سالمتی
دگرگون شوند ،همچنین هر حوزه از کیفیت زندگی
میتواند آثار قابلمالحظهای بر دیگر حوزهها

1. Juver & Verçosa
2. Bonomi

روش
پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی است .جامعه
آماری پژوهش کلیه بیماران استومی عضو انجمن
استومی ایران بود که کمتر از ٦ماه از تاریخ جراحی
آنها میگذشت و در زمان انجام پژوهش (تیرماه
 )11١5تعداد کل بیماران انجمن بالغبر  511نفرمی
شد .از بین جمعیت این انجمن تعداد  1٦١بیمار
استومیت با روش نمونهگیری داوطلبانه انتخاب
شدند.
برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر
استفاده شد:
- 1پرسشنامه حالت-صفت بیان خشم 5

1

( :)STAXI-2این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر
مشتمل بر  ٨٢ماده در سال  1١١١ساخته شد که
شامل  ٦مقیاس ٨ ،خرده مقیاس و یک شاخص کلی
بیان خشم است .مقیاسها عبارت است از حالت
خشم،

صفت

خشم،

برون ریزی

خشم،

درون ریزی خشم ،کنترل برون ریزی خشم و
کنترل درون ریزی خشم .خرده مقیاس ها نیز
عبارت است از احساس خشم ،نیاز شدید به بیان
کالمی خشم ،نیاز شدید به بیان فیزیکی خشم،
خلقوخوی خشمگین و واکنش خشمناک.
آزمودنی ها به هنگام پاسخ دادن به هر یک از ٨٢

3. Newa & Taylor
4. State and Trait Anger Expression Inventory2
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ماده پرسشنامه ،وضع خود را بر روی یک مقیاس

غربالگری اختالالت روانشناختی غیر پسیکوتیک

لیکرت چهاردرجه ای ،از تقریباً هرگز ( )1تا تقریباً

طراحی گردید .این فرم دارای چهار مقیاس فرعی

همیشه ( ،)1رتبهبندی میکنند و بدین وسیله شدت

بوده و هر مقیاس فرعی هفت پرسش دارد که

احساسات خشم خود را در یک زمان معین و نیز

عبارت است از عالئم جسمانی ،عالئم اضطراب،

فراوانی تجربه ،بی ان ،سرکوب یا کنترل خشم

کارکرد اجتماعی و عالئم افسردگی .گلدبرگ و

خودشان را اندازه گیری می کنند .کل ابزار دارای

بکدون پایایی ضریب همبستگی نمرات را با نتیجه

محدوده  ٨٢ - 551و در شاخص کلی بیان خشم

ارزیابی شدت اختالالت بالینی ٠/٥٠گزارش کردند.

دارای دامنه ٠تا  ١٦است .ضرایب آلفا برای

تحقیقات بهعملآمده در ایران نیز اعتبار این

مقیاس ها و خرده مقیاس های ناظر بر حالت خشم

پرسشنامه را در حد خوب و عالی به دست آوردهاند

و صفت خشم ،باالتر از  =٠ /٥٥ (٠ /٥1میانگین) و

(منتظری و همکاران .)11٥1 ،تقوی ()11٥٠

برای مقیاسهای بیان خشم (برون ریزی خشم،

ضریب پایایی آن را با سه روش دوباره سنجی،

(کنترل

تنصیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب  ٪١1 ،٪٢٠و

درون ریزی

خشم)،

کنترل

خشم

برون ریزی خشم ،کنترل درون ریزی خشم) و

 ٪١٠گزارش کرده است.

شاخص کلی خشم باالتر از =٠ /٥5(٠/٢1

 -1پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران استومی

میانگین) گزارش شده است (اسپیلبرگر.)1١١١ ،

( :)COH-QOLاین پرسشنامه توسط محققان

در ایران ،تحلیل عاملی نمایانگر وجود عوامل

مرکز ملی سرطان شهر هپ از ایالت کالیفرنیای

چندگانه همسان با فرم اصلی در هر یک از

امریکا طرح ریزی شده است و مجموعاً دارای

بخش های سیاهه خشم صفت -حالت است .

١٠سؤال در سه بخش جداگانه است .بخش اول

سیاهه ابراز خشم صفت  -حالت 5اسپیلبرگر از

شامل  11سؤال بوده و در رابطه با مشخصات

روایی و اعتبار مناسبی جهت سنجش خشم در

دموگرافیک و بیماری است که بر اساس اهداف،

جوانان ایرانی برخوردار است ( خدایاری فرد و

جامعه و معیارهای ورود به مطالعه ،برخی سؤاالت

همکاران.)11٥٦ ،

این بخش تغییر داده شد .بخش دوم دارای 11سؤال

نشانههای خفیف روانی از قبیل افسردگی،

بخش فاقد امتیازبندی است و صرفاً برای توصیف

اضطراب ،عالئم جسمانی و کارکرد اجتماعی در

نمونهها استفاده میشود .بخش سوم پرسشنامه که

موقعیتهای مختلف بهکاربرده شده است .فرم

دارای  11سؤال در زمینه ابعاد سالمت جسمی

اصلی این پرسشنامه دارای  ٦٠سؤال است .در این

(سؤاالت1تا ،)11روانی (15تا ،)51اجتماعی (5٨

پژوهش از فرم کوتاه شده 5٥سؤالی استفاده گردید.

تا ،)1٦معنوی (1٢تا )11است .سؤاالت این قسمت

این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر ( )1١٢١برای

بر اساس مقیاس ارزشگذاری لیکرت از  ٠تا 1٠
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 1١٢5تنظیم و بهطور وسیعی بهمنظور تشخیص

غذایی است .در این پژوهش پاسخ سؤاالت این
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پرسشنامه برای اولین بار توسط گلدبرگ در سال

بیمه درمانی ،مراقبت روزانه از استومی و گروههای

1٨

روانشناسی سالمت

 -5پرسشنامه سالمت عمومی ( :)GHQاین

با پاسخهای یککلمهای در زمینه شغل ،وضعیت

محمد اورکی ،مریم امیرآبادی ،شیما حیدری

امتیازدهی شده و در محاسبه میانگین نمره کیفیت

در پژوهش ناصح و همکاران ( )11١1میزان

زندگی به کار میروند .در برخی از سؤاالت امتیاز

آلفای کرونباخ ٠/١٨و مقدار ضریب همبستگی

بیشتر نشاندهنده کیفیت زندگی باالتر است .برای

برای ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی

محاسبه نمره کیفیت زندگی ابتدا با اعمال تغییرات

کیفیت زندگی به ترتیب٠/٢٥ ،٠/٥1 ،٠/٠،٥٥/٥5

معکوس برای سؤاالت با سویه منفی سؤاالت (-1

بهدستآمده است.

15،1٨،1٥،1١،55تا 1٠،15تا  11و )1٢میانگین نمره
کیفیت زندگی در هر یک از ابعاد آن ،حداقل نمره
صفر (ضعیفترین) و حداکثر نمره (1٠بهترین) در
نظر گرفتهشده و سپس با توجه به میانگین نمرات
کسبشده توسط نمونهها در مورد بدتر یا بهتر بودن

یافتهها
با توجه به نتایج جدول  ،1ابعاد مربوط به متغیر
کیفیت زندگی و خشم با برخی ابعاد مربوط به متغیر
سالمت روان در سطح  ٠/٠٨معنیدار شدهاند.

کیفیت زندگی آنها قضاوت میشود (ناصح و
همکاران.)11١1 ،

روانشناسی سالمت
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جدول  .١ضریب همبستگی بین مؤلفههای کیفیت زندگی و خشم با سالمت روان

1٦

متغیر

نشانه بدنی

اضطراب و بیخوابی

نارساکنشوری اجتماعی

افسردگی

بعد جسمی

*R=-٠/٢٤

*R=-٠/٢٤

*R=-٠/٠٠

*R=-٠/٠٠

بعد روانی

R=-٠/٠٠

*R=-٠/٠٠

R=-٠/٤٤

*R=-٠/٢٤

بعد اجتماعی

*R=-٠/٢٢

*R=-٠/٠٤

*R=-٠/٤٠

*R=-٠/٤٠

بعد معنوی

R=-٠/٢٤

*R=-٠/٠٠

*R=-٠/٤٤

*R=-٠/٢٤

کیفیت زندگی کلی

*R=-٠/٠٤

R=-٠/٤٢

R=-٠/٢٠

*R=-٠/٢٢

خشم درونریز

*R=٠/٢٤

*R=٠/٢٤

R=٠/٢٤

*R=٠/٤٠

خشم برونریز

*R=٠/٢٤

*R=٠/٤٤

R=٠/٠٢

R=٠/٤

خشم کلی

*R=٠/٤٢

R=٠/٢٠

R=٠/٠٠

R=٠/٠٢
**P<٠/٠٠* - n=1٦١

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،از

و بیخوابی و افسردگی رابطه معنیدار دارد .بعد

میان مؤلفههای کیفیت زندگی ،ابعاد جسمی و

معنوی با سه مؤلفه اضطراب و بیخوابی،

اجتماعی با تمامی مؤلفههای سالمت روان رابطه

نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی و کیفیت کلی

معنیدار دارند .بعد روانی نیز با مؤلفههای اضطراب

زندگی نیز با دو مؤلفه نشانه بدنی و افسردگی رابطه

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با ...

دارد .همچنین خشم درونریز با نشانههای بدنی،

معنی که هر چه نمرات شاخصهای خشم باالتر

اضطراب و بیخوابی و افسردگی و خشم برونریز

رود ،نمرات سالمت روان نیز باالتر میرود؛ یعنی

با نشانههای بدنی و اضطراب و بیخوابی و خشم

هر چه خشم بیشتر باشد سالمت روان کمتری را

کلی با نشانههای بدنی ،رابطه معنیدار دارد .بدین

تجربه خواهند کرد.

جدول  .٢خالصه مدل رگرسیون و ضرایب
مدل

ثابت
کیفیت
زندگی

ضرایب استاندارد
نشده
B

خطای
استاندارد

٢/٠٤

٢/٢

٠/٤٠

٠/٠٠

ضرایب
استاندارد
شده
Beta

-٠/٢٧

مدل
t

معناداری

٢/٠٠

٠/٠٠

٤/٤

٠/٠٠

٢

R
square

R

٠/٤٠

*-٠/٢٧

Adjusted
R square

٠/٤٢

انحراف
معیار
خطای
تخمین
زدهشده
٠/٤٢

*پیشبینی شونده :سالمت عمومی * پیشبینی کننده کیفیت زندگی

با توجه به مندرجات جدول  ،5ضریب

واریانس (تغییرات) متغیر سالمت عمومی را

همبستگی بین دو متغیر کیفیت زندگی و سالمت

پیشبینی کرده است و درمجموع ،متغیر مستقل تأثیر

عمومی  -٠/1٢است .همچنین میزان ضریب تعدیل

نسبتاً قوی بر روی متغیر وابسته دارد (از جهت

تعیینشده برابر با  ٠/51است که این بدان معناست

پیشبینی واریانس آن).

که متغیر کیفیت زندگی بهتنهایی  ٠/51درصد
جدول  .٣خالصه مدل رگرسیون و ضرایب

مدل

ضرایب استاندارد
نشده

٢/٠٢

٠/٠٠

٠/٤

٠/٠٠

٢

*٠/٠٠

٠/٤٤

٠/٢٠

٤/٤

*پیشبینی شونده :سالمت عمومی *پیشبینی کننده شاخص خشم

بر اساس نتایج جدول  ،1ضریب همبستگی

معناست که متغیر شاخص خشم بهتنهایی ٠/1٥

بین دو متغیر مذکور٠/1٥است .همچنین میزان ضریب

درصد واریانس متغیر سالمت عمومی را پیشبینی

تعدیل تعیینشده برابر با  ٠/1٥است که این بدان

کرده است .درمجموع متغیر مستقل ،تأثیر نهچندان

فصلنامه علمی پژوهشی /شماره  -1٦زمستان 11١1

شاخص
خشم

٠/٢٢

٠/٢

٠/٠٠

t

معناداری
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ثابت

٢/٠٤

٢

Beta

مدل

R

R
square

Adjusted
R square

1٢

روانشناسی سالمت

B

خطای
استاندارد

ضرایب
استاندارد
شده

انحراف
معیار
خطای
تخمین
زدهشده

محمد اورکی ،مریم امیرآبادی ،شیما حیدری

قوی نسبت به شاخص کیفیت زندگی بر روی متغیر

مشکالت عدیدهای پس از جراحی استوما شود .با

وابسته دارد (از جهت پیشبینی واریانس آن).

توجه به رابطه کیفیت زندگی و سالمت روان در
این بیماران و پایین بودن کیفیت زندگی به دلیل

نتیجهگیری و بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که بین سالمت روان و
کیفیت زندگی بیماران استومی رابطه معنیداری
وجود دارد که با نتایج پژوهشهای کانداسامی 1و
همکاران ( ،)5٠11هاپاماکی 5و همکاران (،)5٠1٠
پوپک 1و همکاران) ،)5٠1٠کارلسون،)5٠1٠( 1
بوسینگ ٨و همکاران ( ،)5٠٠١هسیند ٦و همکاران
( ،)5٠٠١هاشمی ( ،)11١٠انصاری ( ،)11١٠عفتی
دیوشلی ( )11١٠و خورسندی و همکاران ()11٥١
همسو است.
در نتایج مشخص شد که هرچه کیفیت زندگی
بیماران استومی باالتر باشد سالمت روان باالتری
خواهند داشت .درواقع کیفیت زندگی مفهومی
چندبعدی و پیچیده دارد و دربرگیرنده عوامل عینی
و ذهنی است و اغلب بهعنوان درک مشخصی از
رضایت در زندگی ،سالمت جسمی ،سالمت
اجتماعی و خانوادگی ،امیدواری ،آداب معاشرت و
سالمت روانی بیمار است (حسنپور دهکردی و
آذری .)11٥٨ ،مشاهدهشده است که کیفیت زندگی

روانشناسی سالمت
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بیماران استومی در جوامع اسالمی پایینتر از دیگر

1٥

جمعیتهاست (هولزر

٢

و همکارانش،)5٠٠٨،

چراکه مسلمانان عقاید خاصی درباره عملکردهای
دفعی بدن دارند و به مسئله نجاست و طهارت
توجه خاصی داشته و بنابراین تمایلی به مراقبت از

عقاید خاص مذهبی ،الزم به نظر میرسد که ازنظر
شرعی و مذهبی ،آموزشهای خاص در جهت
کاهش تنشهای روانی و باال بردن کیفیت زندگی
به این بیماران داده شود تا با بهبود کیفیت زندگ ی
بهسالمت روان و جسم آنها نیز کمک شود.
در بررسی رابطه بین شاخصهای خشم و
سالمت روان نیز نتایج حاکی از آن است که خشم
درونریز با نشانههای بدنی و اضطراب و افسردگی
ارتباط معنیدار دارد که نشاندهنده آن است که هر
چه خشم درونریزی بیشتری داشته باشد نشانههای
بدنی ،اضطراب و افسردگی نیز بیشتر خواهد شد.
همچنین خشم اگر برونریزی شود نیز فرد در
نشانههای بدنی و اضطراب نمرات باالیی خواهد
داشت و ازنظر جسمی نشانههای نامطلوبی را تجربه
خواهد کرد؛ اما مؤلفه خشم کلی تنها با نشانههای
بدنی رابطه نشان داد .درمجموع نشان داده شد که
خشم با نارسا کنش وری اجتماعی هیچ رابطهای
ندارد اما با نشانههای جسمانی رابطه قوی و
مستقیمی دارد ،یعنی هرچه میزان خشم تجربهشده
باالتر باشد ،بیمار ازنظر بدنی و روانی دچار
مشکالت و صدمات بیشتری خواهد شد .این نتیجه
با نتایج پژوهشهای الگوته ٥و همکاران (،)5٠11
بارت ١و همکاران ( ،)5٠11گونزالز 1٠و همکاران

استوما ندارند که این مسئله میتواند باعث ایجاد
1. Kandasamy
2. Haapamäki
3. Popek
4. Carlsson
5. Büssing

6. Hsien
7. Holzer
8. Laguette
9. Barrett
10. Gonzalez

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با ...
5

از محدودیتهای این پژوهش استفاده از

( ،)5٠15روبن 1و همکاران ( ،)5٠15نوواکو

( ،)5٠15تراست 1و همکاران ( ،)5٠15حسینی

نمونههای در دسترس است که به دلیل شرایط

( ،)11١٠افروز و همکاران ( ،)11٥١مسعودنیا

خاص جسمانی و روانی این بیماران ،همکاری

( ،)11٥١پورجوزی ( )11٥١و علی بخشی و

زیادی با پژوهشگر نداشتند .به دلیل محدود بودن

همکاران ( )11٥١همسو است .پژوهشهای آنها

نمونهها ،تفکیک سنی آنها امکانپذیر نبود که این

در نمونههای مختلف نشان داد که بین خشم و

مسئله میتواند بر روی نتایج پژوهش تأثیر داشته

سالمت رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج

باشد .پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن سن بیماران،

این پژوهش نشان داد که خشم میتواند پیشبینی

این پژوهش با همین متغیرها انجام شود .همچنین

کننده سالمت روان باشد .مکاسکیل )5٠15( 1و

توصیه میشود برای بهبود کیفیت زندگی این

گونزالز ( )5٠15نیز به همین نتیجه دست یافتند.

بیماران ،مسائل شرعی و دینی به شکلی آموزش

نتایج نشان داد که چنانچه خشم به وجود آمده

داده شود که اضطراب و استرس این افراد کمتر

در بیماران سرطانی ،بهدرستی ابراز نگردد ،این

شود .همچنین با آموزش مهارتهای زندگی ،در

امکان وجود دارد که به درون فرد جهت یابد و

جهت بهبود کیفیت زندگی تالش شود.

منجر به افسردگی ،ناامیدی و تالش در راستای
خودکشی شود .بهبیاندیگر پیشگیری از بروز
اختالالت عاطفی ازجمله افسردگی در مبتالیان به
سرطان ضروری است ،زیرا افسردگی سبب تنزل
کیفیت زندگی آنها خواهد شد و مداخله جهت
کاهش افسردگی میتواند به بهبود کیفیت زندگی

سپاسگزاری:
در پایان ،پژوهشگر مراتب سپاسگزاری خود را به
مسئولین انجمن استومی و کلیه بیماران استومیت
که با حضور و مشارکت خود امکان اجرای این
پژوهش را فراهم ساختند صمیمانه ابراز مینماید.

آنها منجر شود (جوور و ورکوسا.)5٠٠٥ ،٨
افروز ،غالمعلی؛ کاکابرایی ،کیوان؛ صیدی ،مریم؛

منابع

شاملو؛ نیسان گاهان؛ یوسف کریمی و کیانوش

(روانشناسی کاربردی) ،سال ،٨شماره،1٥

هاشمیان ،جلد اول و دوم ،تهران ،انتشارات

ص.٥٢-١٨

رشد.

1. Reuben
2. Novaco
3. Trost

4. Macaskill
5. Juver & Verçosa
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هلیگارد ،ارنست ( ،)11٥1زمینه روانشناسی

رابطه سبکهای دلبستگی با نحوه مدیریت

1١

روانشناسی سالمت

اتکینسون ،ریتال؛ اتکینسون ،ریچارد ،سی؛ و

قنبری ،نیک زاد و مؤمنی ،خدامراد (،)11٥١

محمد اورکی ،مریم امیرآبادی ،شیما حیدری

انصاری ،حبیباله ( ،)11١٠بررسی رابطه کیفیت

مرتبط با سالمتی کارکنان ستاد و بیمارستانهای

زندگی بیماران پوستی با سالمت روان آنها و

تابع دانشگاه علوم پزشکی اراک ،مجله دانشگاه

مقایسه با افراد سالم ،پایاننامه کارشناسی ارشد

علوم پزشکی اراک (رهآورد دانش)  ،سال،11

روانشناسی بالینی.

شماره( ،1پیاپی .1٠-1٥،)٨٠

پورجوزی ،بهنام ( ،)11٥١بررسی تحلیلی رابطه

عفتی دیوشلی ،مرضیه ( ،)11١٠کیفیت زندگی

خصومت و خشم و شدت انسداد عروق کرونر

وابستگان به مواد و ارتباط آن با سالمت روانی،

قلب ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت

پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،

مدرس.

دانشگاه گیالن.

تقوی ،سید محمدرضا ( ،)11٥٠بررسی روایی و

علی بخشی ،سیده زهرا؛ بشارت ،محمدعلی و

پایایی پرسشنامه سالمت عمومی بر روی

موحدی نسب ،علیاکبر ( ،)11٥١تأثیر

گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز ،مجله

واسطهای نشخوار خشم بر رابطه بین ابعاد

روانشناختی.1٥1-1،1١٥،

خشم و مهار خشم با سالمت و بیماری جسمی،

حسنپور دهکردی ،علی و آذری ،س،)11٥٨( .
کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران
مبتال به سرطان ،بهبود.11٠-11١،)5(1٠،
حسینی ،سید مهدی ( ،)11١٠اثر بخشی آموزش

روانشناسی سالمت
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گروهی هوش هیجانی (حل مسئله و کنترل

1٠

روانشناسی معاصر ،سال ،٨شماره ،5ص-11
.1
محجوبی ،بهار و درخشانی ،سعید ( ،)11٥1مراقبت
از استومی ،کلستومی و ایلئوستومی ،تهران،
انتشارات اشتیاق.

خشم) برسالمت روان جوانان مجرم زندان

مسعودنیا ،ابراهیم ( ،)11٥١خصومت ،خشم و خطر

عادل آباد شیراز ،پایاننامه کارشناسی ارشد

بروز آترواسکلروز عروق کرونر ،مجله دانشگاه

روانشناسی تربیتی.

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید

خدایاری فرد ،محمد؛ غالمعلی لواسانی ،مسعود؛
اکبری زرد خانه ،سعید؛ و لیاقت ،سمیه

صدوقی یزد ،سال  ،1٥شماره( ٦پیاپی ،)٢٢
ص٨1٠-٨٨1

( ،)11٥٦استانداردسازی سیاهه ابراز خشم

منتظری ،علی؛ حریرچی ،امیر محمود؛ شریعتی،

صفت حالت 5اسپیلبرگر برای دانشجویان

محمد؛ گرمارودی ،غالمرضا؛ فاتح ،ابوالفضل و

ایرانی ،طرح تحقیقاتی ،دانشکده روانشناسی و

عبادی ،مهدی ( ،)11٥1ترجمه ،تعیین پایایی و

علوم تربیتی دانشگاه تهران.

روایی پرسشنامه  15سؤالی سالمت عمومی،

خورسندی ،محبوبه؛ جهانی ،فرزانه؛ رفیعی ،محمد
و فرازی ،علیاصغر ( ،)11٥١کیفیت زندگی

فصلنامه پایش ،سال  ،1شماره ،1ص 1١-1٦

... بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با

 مجله دانشکده،زندگی سازمان جهانی بهداشت

 رحیم علی، فروغ و شیخی، الدن؛ رفیعی،ناصح

،1  دوره،بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

 کیفیت زندگی بیماران دارای استوم ی،)11١1(

.1-15 ص،1شماره

 نشریه جراحی،رودهای و عوامل مرتبط با آن
.1  شماره،5٠  دوره،ایران

 مقایسه کیفیت زندگی و،)11١٠(  اعظم،هاشمی

، محمدرضا؛ روشن، محمدرضا؛ شعیری،نائینیان

سبکهای دلبستگی در دانش آموزان عادی و

 زهره، کبرا و خلمی،رسول؛ صیدمحمدی

 پایاننامه کارشناسی،کم توان ذهنی شهر شیراز

 مطالعه برخی ویژگیهای روانسنجی،)11٥1(

 دانشکده روانشناسی و،ارشد روانشناسی

 دوماهنامه،)QLQ( پرسشنامه کیفیت زندگی

.علوم تربیتی تهران

 پژوهشی دانشگاه شاهد (دانشور-علمی

 درباره بیماری استومی و،انجمن استومی ایران
 موجود در،انجمن استومی ایران بیشتر بدانیم
http://iranstomy.persianblog.iسایت
.11٥١/5/1 ، r/archive

-٨١ ص،11  شماره، دوره جدید15 سال،)رفتار
.1٢
، علی؛ هالکویی نائینی، سحرناز؛ منتظری،نجات
 سید رضا، کاظم و مجدزاده،کوروش؛ محمد
 استانداردسازی پرسشنامه کیفیت،)11٥٨(
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