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  خالصه
 مداخله به نيازمند ابعاد اين در تعادل به بيماران  دستيابي .گذارد مي تأثير اجتماعي و رواني جمله از انسان ابعاد بركليه كه است مزمني بيماري مغزي سكته سابقه و هدف:

مبتاليان اجتماعي رواني ابعاد سازگاري ميزان بر روي الگوي بر مبتني زيستي بعد از مراقبتي برنامه يك تأثير بررسي مطالعه اين از هدف لذا .است برنامه با و مناسب مراقبتي
 .اشدب مي 

 سال در ايران اصفهان، شهر آموزشي منتخب بيمارستانهاي در مغزي سكته به مبتال بيمار 50 روي بر باليني كارآزمايي صورت به مطالعه اين ها:مواد و روش
 محقق فرم از استفاده با ها داده. شد داده تخصيص گروه متساوي دو به تصادفي و انتخاب دسترس در صورت به پژوهش مورد واحدهاي .گرديد انجام 1392
 و اجرا آزمون گروه جهت و تدوين آنها هاي محرك و ناسازگار رفتارهاي اساس بر مراقبتي برنامه. گرديد آوري جمع روي الگوي بر مبتني شناخت و بررسي ساخته
  .شدند تحليل و تجزيه آماري هاي آزمون و 18 يشويراSPSS  آماري افزار نرم توسط ها داده .كردند دريافت روتين هاي مراقبت كنترل گروه .شد پيگيري
 اختالف) نقش ايفاي( اجتماعي و) وابستگي– استقالل خود از درك( رواني روحي سازگاري ابعاد در گروه دو در مداخله از قبل سازگاري نمره ميانگين ها:يافته
 ).P>0/ 001(  .آمد دست به داري معني اختالف مداخله از بعد كه حالي در نداشت داري معني

 است قادر بخشي، بين همكاري بر مبتني هاي مراقبت و نگر كل رويكرد با روي سازگاري مدل بر مبتني شده طراحي مراقبتي برنامه از استفاده گيري: نتيجه
  .دهد افزايش را مغزي سكته به مبتاليان اجتماعي رواني ابعاد سازگاري

 .مراقبتيبرنامه،اجتماعيروانيسازگاري، روييسازگار مدل، مغزي سكته : :هاي كليديواژه
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  مقدمه 
 ميانسالي سنين در عصبي كننده ناتوان هاي بيماري ترين شايع از مغزي سكته    
 و سرطان از بعد مير و مرگ شايع علت سومين همچنين.باشد مي سالمندي و

 مي افزايش سن افزايش با آن شيوع كه باشد مي عروقي قلبي هاي بيماري
 شوند، مي مغزي سكته دچار نفر 100000 هر در نفر 327 ساليانه ايران در.)1(يابد

 .)2( ميشود محسوب ايران بزرگساالن در ناتواني  عامل ترين شايع همچنين

  انسان ابعاد تمامي روي بر تواندمي مهم حادثه يك عنوان به مغزي سكته
  شناختي اختالالت يكسري موجب و  تاثيرگذار باشد  اجتماعي و رواني  همچون

 زمان، به آگاهي در اختالل و يادگيري مشكالت حافظه، كاهش وجه،ت عدم نظير
 بهبودي و تأثيرگذاشته شخص توانايي بر  اختالالت اين. )3 ( گردد افراد و مكان
 تا 20دهد مي نشان مطالعات ديگر، طرف از .) 4( سازدمي مدت طوالني را ايشان

 و استرس ،خلق تالالتاخ سكته، از بعد اول ماه 6 درافراد مبتال  از درصد 25

 با بيمار ارتباط روي بر منفي تأثيرات موجب كه )3(كنندمي تجربه را ناراحتي
 مبتاليان مشكالت ديگر از. )4(گرددمي اجتماع از فرد جدائي و خانواده و دوستان

 مي كه است )self concept(خودپنداره در اختالل و نفس به اعتماد كاهش
 جذاب احساس ،) body image( تصوير بدني از خود  در اختالل به منجر تواند
 انزواي )3،5( درعملكرد اختالل ، ظاهري وضعيت به نسبت نگراني  ، نبودن

 مغزي سكته .)6( شودافراد مبتال  در مير و مرگ افزايش و اجتماعي، افسردگي
 خود از فرد احساس كاهش و افراد در وابستگي احساس افزايش موجب همچنين
 شدن دروني موجب ديگران جانب از منفي بازخورد  صورت در كه گردد مي ارزشي

 ابعاد كليه بر تاثير با بيماري اين .مي گردد وابسته قبل از بيشتر فرد و گرديده  آن
 بر غلبه در را آنها توانايي و  گذاشته  تأثيرافراد مبتال  اغلب زندگي سبك بر زندگي
 بديهي .)7( كند مي اختالل ييرات دچارتغ با سازگاري و زندگي سبك تغييرات
 است فرايندي مغزي، سكته همچون مزمن بيماري يك با سازگاري فرايند است
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 افزايش با و گيرد مي قرار محيطي و فردي هاي محرك تاثير تحت دائماً كه
 به تواند مي) روانشناختي و  فيزيولوژيكي( مختلف ابعاد در بيمار ،سازگاري ميزان
  نمايدمي بيان روي.  )8( يابد دست خود بيماري از تري مطلوب كنترلي خود

 سازگاري مدل كارگيري به با تواند مي مزمن هاي بيماري در سالمتي به دستيابي
 ايفاي خود، از درك روانشناختي ابعاد و فيزيولوژيك بعد( سازگاري ابعاد كليه در

 بطور بيمار مدل، اين در زيرا. )9( گردد پذير امكان )وابستگي استقالل و نقش
 هاي محرك دستكاري و پرستاري اقدامات طي و قرارگرفته  ارزيابي مورد دقيق
 به بيمار نتيجه در و يافته افزايش سازگار رفتارهاي ناسازگار، رفتارهاي كننده ايجاد

 موزشيآ برنامه .)8( يابد مي دست بهتري روانشناختي و فيزيولوژيك سازگاري
 مختلف شرايط بررسي در پرستار تفكر جهت را چارچوبي روي، الگوي بر مبتني

 تحليل و تجزيه را شرايط بهتر بتواند پرستار تا نمايد فراهم تواند ميافراد مبتال 
 بيمار از مراقبت براي را تصميم بهترين و كند سازماندهي را خود تفكر نموده،
 بر مراقبتي برنامه بكارگيري با شودمي بيني پيش طرفي از نمايد اخذ خويش
باعث  درنهايت و يافته افزايش بيمار در) سالم(سازگار رفتارهاي روي، مدل اساس
 سكته متعاقب سازگاري فرايند بنابراين .)10( ناشي از بيماري شود عوارض كاهش
 و ندگيز وتغييرات هاتوانايي كاهش پذيرش مداخالت رواني جهت نيازمند مغزي،
 در اين برنامه، است. زندگي در جديد تغييرات با سازگاري و هااسترس مديريت

بايد افراد مبتال  از حمايتي هايوگروه دوستان خانواده، از اعم حمايتي هايگروه
لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير مراقبت از بعد  .)7( مورد توجه قرار گيرند

 .اجتماعي انجام شد –سكته مغزي در ابعاد رواني  جسمي بر سازگاري مبتاليان به

 
 

   هاروش مواد و 
اين مطالعه كارآزمايي باليني (گروه كنترل و مداخله) به روش قبل و بعـد مـي      

. شد انجام اصفهان شهر آموزشي منتخب بيمارستان دو در 1392 سال در باشد كه
 برنامـه  انجام اجازه داراي باال، به سال 18 سن: شامل مطالعه به ورود معيارهاي
 اشخاص، و زمان، مكان به نسبت كامل مربوطه، آگاهي پزشك جانب از مراقبتي

 اولين عضالني، مبتاليان به اسكلتي مشكالت شنوايي و يا بينايي نقص وجود عدم
 برنامـه  اجـراي  و آمـوزش  دريافـت  جهـت  توانايي و انگيزه مغزي، تمايل، سكته

 همچنين .بود گلوبال يا دركي آفازي وجود عدم و فارسي زبان به مراقبتي، آشنايي
 در جسله دو مدت به حداقل غيبت و مراقبتي برنامه ادامه بهافراد مبتال  تمايل عدم
حجم نمونه  .شدند گرفته نظر در مطالعه از خروج معيارهاي عنوان به مطالعه طول

 بطـور  نفـر  25 نفـر (  50درصد،  95 اطمينان ضريب به توجه در مطالعه حاضر با
 فـرم  از استفاده با مطالعه اين در .تعيين شد كنترل) و آزمون گروه دو هر در برابر

 اينترنـت  معتبـر  هـاي  سـايت  و اي كتابخانه منابع روي، الگوي پرستاري فرايند

pubmed,SID,SCOPUS,Elsevier,ovid، ــراد  مشــترك نيازهــاي اف
 فـرم  مـرتبط  ابزارهاي مطالعه نينهمچ با استفاده از فرم فرايند پرستاري ومبتال 
 سئوال 56 شامل پرسشنامه نيا .گرديد آوري جمع اطالعات و تهيه ساخته محقق

   مختلـــــــف ابعـــــــاد يســـــــازگار زانيـــــــم يبررســـــــ جهـــــــت
 دفع، ه،يتغذ استراحت، ت،يفعال با ارتباط در كيولوژيزيف بعد سوال 28 كه باشديم

 در سئوال 13، زير درون غدد و ها تيالكترول عات،يما ون،يژناسياكس خون، گردش
،  گرانيد با ارتباط در خود و يذهن خود ،يكيزيف خود با ارتباط در خود از درك بعد
 نقش(ي خانوادگ يها نقش خانواده، با ارتباط مورد در نقش يفايا بعد در سوال 8

 7 و مـار يب از خـانواده  انتظـارات  و) ماريب يهانقش ريسا و يمادر نقش ،يهمسر
 و مـار يب ياجتمـاع  و يفـرد  ارتباطـات  مورد در يوابستگ -استقالل بعد در سؤال
 بومي از پس سازگاري ميزان شناخت و بررسي ساخته محقق فرم .باشد يم عادات
 هيـات  اعضـاي  از نفر 10 اختيار در محتوايي و صوري اعتبار تعيين جهت سازي
 تغييرات ايشان، نظرات نقطه دريافت با و شد داده قرار پزشكي و پرستاري علمي
 ضـريب  احتسـاب  و پايلوت مطالعه با   نيز آن  پايايي تاييد جهت .شد داده  الزم
 5 از مقياس استفاده با .گرفت قرار تاييد مورد بيمار 10 در) 6/76( كرونباخ آلفاي

 مدتي« يك ،»وقت يچه« يها از صفر به معن ينهاز گز يكهر  ليكرت، يا ينهگز
 ينمـره گـذار   ،»يشـه هم« يبه معن 4 و »غالباً« سه ،»اوقات بعضي« دو ،»كوتاه

، 112صفر تا  يازامت يزيولوژيكاز نمونه ها در بعد ف يكهر  يبترت ينبد .گرديدند
 يوابسـتگ -بعد استقالل ،32 نقش صفر تا يفايبعد ا ،52 بعددرك از خود صفر تا

 .بـود  224در چهار بعد از صفر تـا   يمحاسبه و جمع كل نمره سازگار 28تا  صفر
 مـورد  واحـد  مشخصات داراي كه بيماراني پژوهش، محيط در حضور با پژوهشگر
 و مطالعـه  اهـداف  توضـيح  از پـس  نمود. انتخاب  آسان روش با را بودند پژوهش
 بـا  سپس .كردند كامل را دموگرافيك اطالعات آگاهانه، فرم رضايت فرم تكميل
 تخصيص كنترل و آزمون گروه دو در برابر طور به تصادفي اعداد جدول از استفاده

 پرسشـنامه  گرفته صورت قبل از يهماهنگ با ترخيص از پس هفته 2 .شدند داده
 برنامه سپس. ديگرد ليتكم گروه دو جهت هر يسازگار زانيم شناخت و  يبررس
 چهار در ها نمونه منظور نيبد. شد اجرا  آزمون گروه يبرا  يبرا يمراقبت يآموزش
 يپرسـتار  نـد يفرا مرحله شش يرو مدل اساس بر و گرفتند قرا نفره 6-5  گروه
 و سازگار يرفتارها مشاهده، و مصاحبه قيطر از ،يابيارز اول مرحله در .شد اجرا

 تيفعال انجام در اختالل مثال يبرا .ديگرد مشخص يسازگار مد چهار در ناسازگار
 محرك ؛يابيارز دوم مرحله در .شد مشخص ناسازگار رفتار عنوان به روزانه يها
 يباق محرك انواع به و ييشناسا يستيز بعد در ناسازگار يرفتارها از كي هر يها

 اختالل ناسازگار رفتار جهت مثال يبرا .شد يبند دسته يموضع و يا نهيزم مانده،
 يعوامل يا نهيزم محرك ،يمغز سكته ياصل محرك روزانه، يها تيفعال انجام در

 و بـدن  مـه ين يحسـ  يب بدن، طرف كي اي دست فلج زودرس، يخستگ همچون
 مانـده يباق محـرك  عنـوان  بـه  بـدن  طرفـه  كيـ  فلج وجود با يكار توان كاهش

   .شد مشخص
 اختالل مثال يبرا .ديگرد يپرستار يها صيتشخ نيتدو به اقدام سوم، مرحله در
 اءياش حيصح بردن كار به در ييتوانا عدم صورت به روزانه يها تيفعال انجام در

 در لگن از استفاده و كردن حمام دن،يپوش لباس در ييتوانا عدم سواك،م مانند
 كاهش متعاقب اندام يحس يب و ضعف ،يجسمان تحرك در اختالل با ارتباط

بطور مشرك افراد مبتال  و محقق چهارم مرحله در .ديگرد مطرح مغز به يخونرسان
 طبق مداخالت نجمپ مرحله در .پرداختند مدت بلند و مدت كوتاه اهداف يطراح به
 پزشك پژوهشگر، پرستار(  يمراقبت ميت توسط يآموزش پروتكل كي

 يعمل و يتئور صورت به برنامه. شد ) انجام روانشناس و هيتغذ مربوطه،كارشناس
 هفته2 يط در و يا قهيدق 90تا 60 يآموزش جلسه 4 در يآموزش جزوه همراه به

 مدت به(بار  يك اي هفته داومم صورت به جلسات انيپا از پس ضمنا .شد ارائه
 وضعيت خصوص در و برقرار تلفني تماس آزمون، گروهافراد مبتال  با) ماه يك

 در .شد داده پاسخ هايشان پرسش به حركتي هاي ورزش انجام نحوه ايشان،
 گروه دو هر جهت سازگاري ميزان شناخت و بررسي فرم مجددا ششم مرحله
 كنترل گروهافراد مبتال  مطالعه نيا در ).ترخيص از پس هفته 8(گرديد  تكميل
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اتمام مداخله،  از پس و داشتند قرار نيروت و معمول )تيحما و( مراقبتتحت
 اتمام از پس .گرفت قرار سنجش مورد يسازگار يبررس فرم توسطآنان  يسازگار
 جلسه كي در و شد داده قرار شانيا ارياخت در يآموزش جزوه مطالعه دوره
 شناخت و يبررس پرسشنامه هفته 8 از بعد .شد داده شانيا به الزم حاتيتوض
 نسخه SPSS آماري افزار و توسط نرم ليتكمگروه شاهد نيز  در يسازگار زانيم

 .شدند تحليل و تجزيه آماري هاي آزمون و 18

 

 

  يافته ها
دادند  تشكيل )درصد 64(هاي مطالعه را   نمونه نتايج نشان داد كه مردان اكثر   
 كنترل گروه در و 5/67±8/9 آزمون گروه در سن ميانگين. )1دول (ج
 و بيسواد كنترل گروه در درصد 88 و آزمون گروه در درصد 80.بودند 9/8±04/69

 گروه افراد درصد 80 و آزمون گروه افراد درصد 76 همچنين .بودند ديپلم زير
 هر در پژوهش واحدهاي درصد بيشترين سكونت محل نظر از .بودند متاهل كنترل

 مشخصات نظر از گروه بين دو كه داد نشان ها يافته. بودند شهرنشين گروه دو
  p =55/0 (مداخله از قبل مطالعه، در بر گذار تاثير اي زمينه متغيرهاي و فردي

آزمون،  گروه در كه نتايج نشان داد .نداشت وجود داري معني آماري اختالف) 
 وابستگي -استقالل نقش، هوم خود، ايفايمف بعد در سازگاري نمره ميانگين
 ميانگين خود از مفهوم بعد در.)2(جدول  )P>001/0(داشت داري معني افزايش
معني  تغيير بيانگر كه رسيد 86/32به 86/14 از آزمون گروه در سازگاري نمره
 1/21 به 1/7 از سازگاري نمره ميانگين نقش ايفاي بعد در ).P=000/0(بود  داري
 استقالل بعد در  همچنين ).P=000/0(بود  معني دار تغيير بيانگر كه رسيد

 تغييرات بيانگر كه رسيد 25/23 به 16/13از سازگاري نمره ميانگين وابستگي
  .)P=000/0(بود  معني دار

  
 آزمون و كنترل گروه دو در دموگرافيك مشخصات حسب بر مغزي سكتهافراد مبتال به  فراواني توزيع:1 جدول

  
  گروه

  دموگرافيك مشخصات
  معمول

  )درصد(
 بر مبتني
  روي الگوي

  )درصد(

P value 
 

  56/0  5/67 04/69 49-81 سن
   40 32 زن  جنس

  56/0  60 68 مرد
    80  88  ديپلم زير و بيسواد  تحصيالت سطح

 از باالتر و ديپلم
 ديپلم

12  20  96/0  

   24 20 بيوهمطلقه،مجرد،  تاهل وضعيت
 40/0  76 80 متاهل

   80 72 شهر  سكونت وضعيت
50/0  20 28 روستا  

  
 مداخله از بعد و قبل پژوهش مورد واحدهاي در سازگاري ابعاد ميانگين مقايسه:2 جدول

  
  مداخله از قبل  سازگاري ابعاد

X±SD 
  مداخله از بعد

X±SD  
P-value 

  >001/0  7/94±4/478/7±4/8 فيزيولوژيك
  >001/0  86/32±10/5 86/14±64/5 خودازدرك

  >001/0  25/23±19/2 16/13±34/4 وابستگي-استقالل
  >001/0  1/21±4/3 1/7±06/4 نقشايفاي

  
  و نتيجه گيريبحث 

 روي الگوي بر مبتني مراقبتي برنامه اجراي كه دهد مي نشان مطالعه اين نتايج  
خود،  از درك(اجتماعي -رواني بعد در مغزي سكتهافراد مبتال  سازگاري ميزان بر

 Bakan andمطالعه  نتايج. است موثر) وابستگي- استقالل و نقش فاياي

Akyol بر تواند مي الگو اين اساس بر آموزش و مراقبت كه مي دهد نشان نيز 
 فشارخون، چربي افزايش قبيل از قلب نارسايي به مبتاليان ناسازگار رفتارهاي
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  .)11( باشد موثر خواب اختالالت و زندگي كيفيت مراقبتي، بهبود باال، خود خون
و مبتاليان به ديابت  كليه مزمن نارسايي به نتايج مطالعات ديگر بر روي مبتاليان

) خستگي(ناسازگار  رفتار بر الگوي روي اساس بر آموزش و نشان داد كه مراقبت
در مطالعه  .است موثر )12( خون قند نامناسب كنترل و فعاليتهاي روزانه زندگي

 پذيرش نظير )رواني بعد(باردار  مادران رفتارهاي بهبود بر الگو ديگري، اين
 مثبت تاثير بودن خوب احساس همسر، همچنين با روابط زايمان، از بارداري، ترس

 .باشد مي دروني و محيطي متغير شرايط با امدن كنار توانايي سازگاري ).13(دارد
 خواسته با فرد آن در كه است روانشناختي فرايند عي،اجتما- رواني سازگاري

 خود كنترل در را آنها يا كند مي روزمره، مقابله زندگي هاي چالش و) تمايالت(ها
 به پاسخ در كه است برخوردار اجتماعي – رواني سازگاري از فردي .آورد مي در

 مي نتيجه دردهد.  مي نشان را تعامل شود، بهترين مي وارد او بر كه هايي محرك
 مشكالت جويد، با دوري تعرض و اضطراب كند، از فعاليت كافي ميزان به تواند
 لذت خود زندگي از و كند بگيرد، عمل فكر كند، تصميم آنها شود، درباره مواجه
 اعتماد و ذهني تصوير داشته، از كنترل خود احساسات و عواطف بر همچنين .ببرد
 رواني سازگاري در اختالل صورت در و )14( باشد برخوردار خوبي نفس به

 پذيري، عصبي قراري، تحريك خواب، بي در اختالل چون مشكالتي اجتماعي
 و احساسات و عواطف كنترل تمركز، عدم دادت دست بودن، خستگي، اضطراب، از

 و تعادل حفظ براي انسان روي نظر از كه زيرا .)15( كرد خواهد بروز شدن منزوي
 سازگار خود اطراف هاي محرك با بعد چهار در كه دارد نياز خود وجود تماميت

 و اي اصلي، زمينه محرك با تعامل فرايند در سازگاري ميزان اقعو در .شود
  .)16(شود  مي تعيين باقيمانده

 نمره ميانگين خود از مفهوم بعد در دهد مي نشان مطالعه نتايج همانطوريكه
 نمره ميانگين نقش ايفاي بعد در و 86/32به 86/14 از آزمون گروه در سازگاري
 ابعاد اين در معناداري تغيير بيانگر كه است رسيده 1/21 به 1/7 از سازگاري

در مديريت  مهم هاي جنبه از خودكنترلي ;است معتقد روي .)P=000/0(بود
 كنترل جهت رفتارهايي يادگيري نيازمندافراد مبتال  اين .است مزمن بيماري
 در وي رفتارهاي تغيير بر تمركز مزمن بيمار يك از مراقبت .هستند خود بيماري
 محركات يرتاث تحت خود رفتارها اين .دارد) سالم(سازگار  رفتارهاي ايجاد جهت

نها طي برنامه مراقبتي و آده) است كه دستكاري باقيمان و اي اصلي، زمينه(مختلف 
شود موزشي سبب افزايش ميزان سازگاري و در نتيجه كنترل بهتر بيماري مي آ
مي )  holisticداراي تماميت ( همچنين با توجه به اين كه انسان موجودي .)8(

 انسان .)9( مراقبت از يك بعد مي تواند بر ساير ابعاد نيز تاثير گذار باشد لذا ،باشد
 در كه است يافته تشكيل مادي غير و مادي مختلف يقوا و اعضاء اجزاء، از

 تنگاتنگي ارتباط هم با ابعاد اين. دهند مي تشكيل را واحد مركب يك مجموع
 و مادي ساحت دو كه معني بدين است ديگري نقص موجب يكي، نقص و دارند
 مي گذار تأثير ديگر بعد بر بعدي هر و باشند مي هماهنگ يكديگر با مادي غير
 از مراقبت و پرستاري كه است حقيقت اين دهنده نشان فرض، اين قبول .باشد
 به تنها نه پرستاري معني بدين.گيرد صورت يكپارچه صورت به بايستي انسان
 ارائه حين در كه است آن معناي به بلكه هاست، جنبه تمامي از مراقبت منزله

 مي توجه مورد انهمزم طور به نيز ها جنبه ديگر از جسماني،مراقبت هاي مراقبت
ابعاد مختلف بر  تأثيرات مراقبت،از و درمان امر در اساس اين بر پرستار لذا .باشد

يكديگر بهره مي برد نظير: مراقبت هاي روحي رواني در امر مراقبت جسماني و 
 بر مشاركتي مراقبتي برنامه اجراي با اي مطالعه در)2006( شوكتي .)17(  بالعكس

 به منجر بعد يك در مداخله كه داد نشان مغزي سكته به نمبتاليا زندگي كيفيت
 مبتال به سكتهافراد مبتال  در زندگي روزانه هاي فعاليت همچون ابعاد تمام بهبود
 توانست خواهد زيستي بعد از مراقبتي مداخله يك انجام بنابراين .مي شود مغزي

 و نقش وابستگي،ايفاي-استقالل بعد در سازگاري همچون ابعاد ساير بر
 كند مي مطرح) 2008( همكاران و Chen .)18( شود واقع موثر نيز خودمفهومي

وجود  روانشناختي و زيستي مهم هاي مغزي، چالش سكته از بهبودي دوره در كه
 كه رفتارهايي درك و مناسب رواني روحي و حمايتي مداخالت انجام لذا دارند،

فعال،  اي مقابله هاي روش لذا. دهستن حياتي و مهم دهندمي افزايش را سازگاري
 مطرح سازگاري در كننده كمك هاي روش عنوان به روانشناختي و اجتماعي
 نقش با درگيري و زندگي تغييرات پذيرش موجب مدت طوالني در كه هستند
 .باشند مي سكته از بعد سازگاري در اصلي فاكتورهاي و ها فعاليت و جديد هاي

 مبتاليان سازگاري ابعاد از كدام هر بر مداخالت جامان كه دهند مي نشان مطالعات
 موثرافراد مبتال  اجتماعي و  روانشناختي بعد بر  تواند مي  مزمن هاي بيماري به

 تأثير با هدف بررسي اي مطالعه در) 1390( همكاران و نژاد صادق .)19( باشد
راد مبتال اف روانشناختي سازگاري ميزان بر روي مدل اساس بر مراقبتي برنامه
داري در اجراي مدل روي باعث كاهش معني  كه ، دريافتند كه 2 نوع ديابتي

 نتايج  . )p( )20>05/0( وابستگي مي شود -استقالل بعد در ناسازگار رفتارهاي
 نوزادان بر آرام ماساژ زيستي تأثير بررسي با هدف) Modrcin )2003 مطالعه
اجراي  داد كه نشان روي الگوي از استفاده با) بارداري هفته 32تا 27( نارس

 پريشاني كاهش پذيري، تحريك كاهش باعث آزمون گروه در الكوي روي
  همچنين . )21( يافته مي شود افزايش آرام خواب و كم آلودگي خواب رفتاري،

 بعد در زيستي بعد از مراقبتي برنامه آموزش ;نتايج مطالعه حاضر  نشان داد
 سكته به مبتاليان اجتماعي -رواني سازگاري و بود رموث نيز وابستگي - استقالل

 به 16/13از سازگاري نمره با ميانگين  آموزش از قبل مرحله به نسبت بعد اين در
 – استقالل بعد).P=0(است بوده معناداري تغيير بيانگر كه است رسيده 25/23

 تمركز تارتباطا اين گسترش و افراد، اهداف، ساختار ارتباطات حوهن بر وابستگي
افراد مبتال  آموزش تأثير تعيين هدف با كه) 2012( Akyil مطالعه در .)22(دارد 
 ميزان بر روي سازگاري لگويا اساس بر ريوي انسداد مزمن بيمارهاي به مبتال

 اختالف وابستگي-استقالل بعد در شد، انجام فيزيولوژيكي و فيزيكي سازگاري
افراد  كه دهد مي نشان مطالعه اين نتايج .)p<05/0( نشد ديده داري معني آماري
 از بيشتري حمايت به نياز وابستگي-استقالل بعد در سازگاري افزايش برايمبتال 
افراد مبتال  از مراقبتي ريزي نامه بر در بايد امر اين كه دارند خود خانواده طرف
 مي باعث همچنين نشان داد كه آموزش  مطالعه نتايج .)23( گيرد قرار توجه مورد
 و قوت كنند، نقاط پيدا خود از بيشتري مغزي، شناخت سكته به مبتاليان كه شود

 در كه شوند نائل سيشنا خود از حدي به ترتيب بدين و بشناسند را خود ضعف
 نتيجه فرد در .كنند اقدام خود مثبت نقاط تقويت و ضعف نقاط اصالح جهت

 اين كه يابد مي سازش تري صحيح طور به آنها با و پذيرد مي بهتر را ها واقعيت
 و آراني زاده اكبر نتايج مطالعه .شود مي رواني فشار كاهش باعث خود نوبه به امر

 اجتماعي -رواني سازگاري بر آموزش تأثير بررسي نبا عنوا) 1389( همكاران
 از پس كه داد نشان روي تئوري براساس ذهني مانده عقب كودكان مادران
 را خود ضعف و قوت نقاط كردند، پيدا خود از بيشتري شناخت مادران مداخله،
 آن اصالح جهت در كه شدند نائل خودشناسي از حدي به ترتيب بدين و شناخته
  .)24( نمودند تقويت را خود مثبت نقاط
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 توانايي و نقش ايفاي تأثير منفي آن بر و مغزي سكته مزمن ماهيت به توجه با    
 بر مبتني استاندارد مراقبتي هاي برنامه از زندگي، استفاده روزانه هاي فعاليت انجام

 جهت در وي مشاركت و بيمار بودن خودمحور نقش بر تأكيد با پرستاري گوهايال
 جهت در وي هاي توانمندي افزايش نتيجه در و بيماري فرايند با سازگاري
 بهبود باعث ناسازگار، رفتارهاي آورنده بوجود هاي محرك با مقابله و شناخت
 كه است آن از حاكي امر اين. گردد ميافراد مبتال  اين زندگي روزانه هاي فعاليت

بيمار بيمار  نقش ايفاي و بعد  جسمي بعد از مراقبت هدف با پرستاري مداخالت
 به روي، قادر سازگاري الگوي كه داد نشان پژوهش اين نتايج .است تأثيرگذار
 اين كارگيري به لذا .است شناختي روان ابعاد در مددجويان سازگاري سطح ارتقاي
 از واستفاده هماهنگي ايجاد بخشي، امكان بين رويكرد اشتنبرد در واسطه به مدل
 عنوان به تواند مي نتيجه در .آورد مي فراهم را بهداشتي تيم اعضاي همه

 .گيرد قرار استفاده مورد مزمنافراد مبتال به بيماري  از مراقبت براي راهكاري
 دانش هبدن توسعه سبب بالين و تحقيقات در پرستاري هاي تئوري از استفاده

 همچنين .خواهد شد پرستاري پژوهش و پرستاري هاي مراقبت بهبود پرستاري،
 رواني و جسمي ابعاد بر بخش اثر نتايج به منجر تواند مي جامعيت لحاظ به

 اين سودمند اثرات از بتوان رسد مي نظر به مطالعه نتايج به توجه با .گردد بيماران
 شده ارائه هاي مراقبت .گرفت بهره مغزي تهسكافراد مبتال به  بهتر كنترل در الگو
 توسط مراقبتي پيگيري همچنين و بيماران نياز به توجه با الگو اين اساس بر

 بيماران سازگاري بيماري و افزايش كنترل بر بيشتري بتواند تاثير شايد پرستار
 .شود

 

  
 تقدير و تشكر
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  نماييم. قدرداني

 

26



 

  Quarterly Journal of Caspian Health and Aging1(1);Winter 2016 
Effect of  roys adaptation model… ,B. Maleki,  et al                       

 

  

Effect of a care  plan based on Roy’s adaptation model  on the  
Psychosocial adaptation of patients With CVA 

    
B.Maleki (MSc) 1, N. Ali Mohammadi 2(PhD), M. Shahriari3(PhD) 

 

1. Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,I.R. Iran 

2. Department of Intensive Care Nursing ,Faculty of Nursing and Midwifery , Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. 

Iran 

3.Department of Internal Medicine, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran 

 

Quarterly Journal of Caspian health and aging; 1(1); winter 2016; PP:22-29  

Received:May 31th2016, Revised: Aug 28 th 2016, Accepted: Sep 29 th2016 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Cerebrovascular accident (CVA) is a chronic disease which influences 

different aspects of human’s life such as the psychological and social dimensions. The patients’ recovery of balance in 

these dimensions needs proper and pre-planned care.The aim of this study was to biologically examine the effects of a 

care plan upon the extent of the patient’s adaptability with psychosocial dimensions in reference to Roy’s adaptation 

mod. 

Methods: In this clinical trial, 50 CVA patients in selected hospitals of Isfahan during 2014-2015 were selected 

through accessibility sampling and randomly assigned to two groups of similar size. The data were collected via 

researchers’ developed form of recognition and review of Roy’s Model. The care plan was developed based on the 

maladaptation behaviors and their stimuli which were implemented in the study group and follow-up study was also 

done.  The control group received routine cares. The collected data were analyzed using SPSS 18 and the statistical 

tests were analyzed. 

FINDINGS: The mean score of adaptation before intervention in two groups showed there was no significant 

difference between psychological adjustment (i.e. self-perception, independence-dependence) and social dimension 

(role-playing) while a significant difference  was found between two groups after intervention (P<0.001). 

CONCLUSION: The results of the present study showed that the designed care plan based on the Roy’s model with 

holistic approach and care based on cooperation among the units are able to enhance the adaptation of psychosocial 

dimensions among patients with CVA.  

KEY WORDS: Cerebrovascular accident, Roy’s Adaptation Model, Psychosocial adaptation, Care plan. 
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