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 دودو  ا  رديا گ يقلب صورت م ونديپ 5222 انهيسال زيجهان ن

سا  بعد از پيوند قلب زنده  25اند كه  بيمار شناسايي شده 122

 [.3،6] هستند

در زمينه پيوند عضو معحوف  ريسا  اخ ستيب يها پژوهش

و  يسازشا  يهاا  سام يمكان ،يزنادگ  تيفياصلي ك حهيبه سه  

، اماا  [0] باوده اسات   وناد يكنناده پ  افات يدر مااران يتجاار  ب 

، مشاكالت  عضاو  ونديافراد پس از پ نيا ساسات و عواطف ا

افاراد و   نيا ا يهاا  ينگرانا  وناد، يپاس از پ  ياجتمااع  يزندگ

ها، موانا  موجاود    با آن نيريطرز برخورد سا شان،يها خانواده

 اناد  تر ماورد توجاه قارار گرفتاه     كم يفرد يها شرفتيپ يبرا

[12،5.] 

 تيفيك ي( با هدف بررس2223) و همكارانش نيگر محالعه

قلب  ونديكنندگان پ افتيگذار بر آن در درريو عوامل تاث يزندگ

نشان داد كه كودكان  يمحتو ليتحل كرديمدرسه با رو نيدر سن

 نيا . با انمودند فيتوص "خو  عمدتاً"خود را  يزندگ تيفيك

 . بار باود  "تنا  ساهل و مم "شان  ي ا  گزارش كردند كه زندگ

چاه   عوامل در سه مضامون آن  نيا ييمعنا يها اساس شباهت

دهد، باودن باا دوساتان و خاانواده و كاودک       يكودک انجام م

توانناد   يما  نيمضام نيشدند. ا بيكننده قلب بودن ترك افتيدر

 ينظار گرفتاه شاده بارا     ماداخالت در  يبرا يديمف يراهنما

 [.11] باشند لبق ونديكودكان پس از پ يزندگ تيفيك يارتقا

( به منظور شناسايي 2223) بالک و همكارانش يد قيتحق

قلااب بااا رويكاارد  ونااديسااا  او  بعااد از پ 1-2مشااكالت 

ي باه ناام زنادگي    دهنده يک مضمون مركاز  فنومنولوژي نشان

اي  كنندگان شرح دادند كه ايان دوره، دوره  جديد بود. مشاركت

مشكل به لحاظ جسماني و رو ي و خط باريک باين زنادگي   

بود. در مقايساه باا دوره پايش از پيوناد،     مرگ  خحرجديد و 

به عنوان يک زندگي جدياد تجرباه   ها دوره بعد از پيوند را  آن

آورد ولاي   ها امكاناتي را به ارمغاان ماي   كردند كه براي آن مي

ننادگان در ايان   ك مشااركت  هايي به هماراه داشات.   محدوديت

 ناز هاي تحابقي متعددي نظيار اجتناا  و ط   محالعه از مكانيسم

هاا اساتفاده    ا و محادوديت ها  اي رويارويي باا ايان چاالش   بر

كنندگان پيوند  اند كه دريافت گيري كرده كردند. محققان نتيجه مي

قلب بعد از سا  او  پيوند هنوز مستعد مشكالت جساماني و  

 [.12] رو ي هستند

 و همكاااران وارسااونيمحالعااه ا يهااا داده ليااتحل جينتااا

 وناد يدر خصوص تجار  بستگان قبل و بعاد از پ  زي( ن2214)

دهناده ساه طبقاه     نشاان  يمحتاو  ليبه روش تحل هير ايقلب 

 "ونديدر سراسر سفر پ ليتسه" ،"خاص يها تيموقع تيهدا"

باااود.  "تياااتجاااار  قاااوت و ضاااعف داناااش و  ما"و 

 تيا  ما وناد، يپ يبرا ميبودن در تصم ريكنندگان درگ مشاركت

را گازارش   ياطالعات، فشاار و ساازگار   يجستجو ان،يهمتا

در  تار  شيبا  يكردند كاه آگااه   يريگ جهيكردند پژوهشگران نت

مناساب و تبااد     تيا  ما ييمورد تجار  بستگان با شناساا 

داشاته و   تيا و بستگان اهم يمراقبت ميت ياعضا نياطالعات ب

 يهاا  هاا و ساازمان   مااران، خاانواده  يب يبارا  يديتواند فوا يم

 [.13] داشته باشد يمراقبت

 ياغلب در چالش يجد يها يماريدچار ب مارانيواق  ب در

 يستيو بهز يزندگ تيفيبه منظور  فظ ك يسازگار يمداوم برا

مزمن  يها يماريدچار ب مارانيو تجار  ب [14] باشند يخود م

در  يپرساتاران نقاش مهما    يتينشان داده است كه رفتار  ماا 

 نيا از ا يلذا پرستاران با آگااه ، با روند درمان دارد يسازگار

داشته  مارانيبا ب يمناسب يتيموارد قادر خواهند بود رفتار  ما

از  يما يمحالعه نشاان داده اسات كاه ن    کي جينتا .[15] باشند

هساتند كاه    ريفراگ سترسيقلب دچار د ونديكنندگان پ افتيدر

كنند  يدر درمانگاه از آن صحبت نم يا دوره ناتيدر هنگام معا

 يزندگ يها از جنبه يكه برخ دان محققان خاطر نشان ساختهو 

اساتاندارد   يها نامه و پرسش يكم قيتحق قياز طر ونديبعد از پ

 [.16] ستين يابيقابل دست يزندگ تيفيك

است  شيرو به افزا يپرستار قاتيكه در تحق يفيك قيتحق

تواند باه طار     شود كه واقعيت مي يفرض انجام م شيپ نيبا ا

تفسير شود و محققين كيفي به دنباا  درک رفتارهااي   مختلف 

 پردازناد  هاا ماي   اجتمااعي آن  ياجتماعي افراد، به تبيين زندگ

توانناد   يكه افراد بهتار از هماه ما    معتقدند يفي. محققان ك[13]

ها و ا ساسات دنياي خويش را تشري  كنند و دنياي  موقعيت

كه پويا بل ست،ياجتماعي، منجمد در لحظه يا موقعيت خاص ن
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تواند باا مشااهده ماردم و      ا  تغيير است. لذا محقق مي و در

ا فرايندي كه باه وسايله آن   ه هاي آن دغدغه گوش فرا دادن به

هاا را   كه اعماا  آن  اعديكنند و قو كنندگان رفتار مي مشاركت

. بادين منظاور در محالعاه    [10] كند را درک نمايند هدايت مي

كننادگان از   كشف و آشكار شدن تجار  مشاركت ي اضر برا

قلب، از رويكرد تحليل محتواي كيفي  ونديبعد از پ يها چالش

استفاده شد. تحليل محتوا عبارت از ياک رويكارد تحقيقاي و    

 يو ارتقاا  ديا جد ينشا يكسب ب ورابزار علمي است كه به منظ

ها و مشخص شدن راهبردهاي عملاي در   درک محقق از پديده

 [.15] شود ينجام ما ندهيآ

 ونديپ يمراكز مجر ديبا توجه به آمار به رو به تزا نيبنابرا

 يبقاا  اريع شيانجام شده در هر سا  و افزا يوندهايقلب و پ

 يزيا ر و برناماه  قيا قلب لزوم انجام تحق ونديكنندگان پ افتيدر

شود و از  يا ساس م تر شيهر چه ب مارانيگروه از ب نيا يبرا

 ياز برخا  رانيا ا شاور اعضاا در ك  ونديانجام پجا كه قدمت  آن

تار اسات و باا توجاه باه       رابحه كم نيدر ا شگاميپ يكشورها

و عادم انجاام    رانيا ماردم ا  يدتيا عق -يفرهنگا  يهاا  تفاوت

 تار  شيب قاتيرابحه، ضرورت انجام تحق نيدر ا يكاف قاتيتحق

رسد. لذا پژوهش  اضر با  يبه نظر م يخصوص ضرور نيدر ا

كنندگان  افتيدر در ونديبعد از پ يزندگ يها چالش نييهدف تب

 .صورت گرفته است رانيقلب در ا ونديپ

 

 هامواد و روش
 يهاا  مارساتان ياز ب يكا يپژوهش  اضر، درمانگاه  طيمح

 هيا قلب در تهاران و جامعاه پاژوهش شاامل كل     ونديپ يمجر

بود. در اين پاژوهش   رانيقلب در ا ونديكننده پ افتيدر مارانيب

تاا اشابا     يريا گ گيري هدفمند استفاده شاد و نموناه   از نمونه

 12مصااا به بااا   16. در مجمااو  افااتيهااا ادامااه   داده

محالعاه را   نيا كنندگان در ا شركت .ديكننده انجام گرد كتمشار

سا  داشتند  10 يقلب كه سن باال ونديكننده پ افتيدر مارانيب

دادناد.   يما  ليها گذشته بود، تشاك  آن ونديماه از پ 6و  داقل 

 يكااهش اساترس و كساب ساازگار     اريا مع نيانتخا  ا ليدل

از  ناان يطمو ا [21،22] وناد يبعد از پنج مااه از پ  يشناخت روان

 يياز زندگي با قلب پيوندي و تواناا  يفرصت كسب تجربه كاف

هاي غني در اين زمينه بود. عاالوه بار    به اشتراک گذاشتن داده

كننادگان در پاژوهش در هنگاام     الزم بود كاه مشااركت   ن،يا

مصا به از سالمت كامال برخاوردار باشاند و در مر لاه رد     

محالعاه   نيكنندگان در ا مشاركت هيقرار نداشته باشند. كل ونديپ

اي و دريافت نسخه داروهاي خود هار دو   براي معاينات دوره

كردناد   ميكشور به اين درمانگاه مراجعه  ماه يک بار از سراسر

كنندگان براي اولين بار تحت پيوند قلب  مشاركت هيكل نيچن هم

 .با جرا ي ارتوتوپيک قرار گرفته بودند

دي اياان محالعااه، پژوهشااگر از طريااق مصااا به فاار  در

 نيا ا يساختار يافته اطالعاات الزم را كساب نماود. بارا     نيمه

 يمنظور، پژوهشگر بعد از تاييد كميته اخال  دانشكده پرستار

هاي مجاري   به يكي از بيمارستان ران،يا يانشگاه علوم پزشكد

 را اي پيوند قلب در تهران مراجعه و با  ضور در درمانگاه ج

كنندگان پيوند قلب كه از قبال   قلب به انتظار مالقات با دريافت

نشست يا از  ها را در اختيار داشت، مي اسامي و مشخصات آن

ها قارار   حقيق با آنطريق تماس تلفني و معرفي خود و هدف ت

 كاه  نيا مالقات پس از ا نيكرد. سپس، در اول يمالقات تعيين م

 پژوهشگر، شخصااً  اهيكنندگان به دنبا  توضيحات شف شركت

ا نامه آگاهانه را قرائات و در صاورت موافقات با     فرم رضايت

ها درخواسات   كردند، از آن ژوهش، آن را امضا مي شركت در پ

 نياي مصاا به را باه دلخاواه خاود تع    شد تا زمان و مكان  مي

ها  آن اناتيشد كه ب يها گفته م مصا به به آن ي. در ابتداندينما

و  هيكلمه به كلمه مورد تجز كردن سينو ضبط و دست قياز طر

شاد كاه اطالعاات     يگفته م نيچن ر خواهد رفت. همقرا ليتحل

ها بدون نام مورد استفاده قرار خواهاد گرفات و هار     مصا به

 نيچن توانند از محالعه خارج شوند. هم يباشند م ليه مازمان ك

 ليا ميقرار دادن شماره تلفان و ا  اريدر اخت قيپژوهشگر از طر

 .داشت يكنندگان باز نگه م را با مشاركت يخود راه ارتباط

پشات درمانگااه    يخصوصا  يهاا در فضاا   مصاا به  اكثر

هاا در اتاا  مصاا به     از مصاا به  يكيانجام شد.  مارستانيب

كنناده و   مصا به در مناز  مشااركت   کي ،يدانشكده پرستار

بااز   يكننده در فضا ها به درخواست مشاركت از مصا به يكي
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پژوهشگر بر خود فارض   نيچن هم فرودگاه مهرآباد انجام شد.

و  يدانست كاه در هنگاام مصاا به، دچاار سارماخوردگ      يم

 هيااداد تااا كل يفعااا  نباشااد و اجااازه ماا   يعفااون يماااريب

شوند، نسخه خاود   نهيكنندگان ابتدا توسط پزشک معا مشاركت

كارد تاا    يصابر ما   يماوارد  تا   يكنند و در برخا  افتيرا در

آراماش باا    طيو در شارا  رناد يبگ ليا تحو زيرا ن شانيداروها

 .نمود يم صا بهها م ندهشو مصا به

دقيقاه باود    112تاا   45ها باين   هر يک از مصا به زمان

يقه دق 12-15ابتداي هر مصا به، (. در قهيدق 11/63)ميانگين 

كنندگان، معرفي مجدد هادف   صرف برقراري رابحه با مشاركت

و نحوه انجام مصا به و نيز مرور سري  علت انجام پيوند قلب 

قلاب   صايص و اهم مشكالت در دوره انتظار، نحوه يافتن و تخ

 MP3 شد. سپس با كسب اجازه، دساتگاه  ها مي به آن يونديپ

ها قارار   كنندگان و در محل قابل رويت آن تدر نزديک مشارك

شد  ب اجازه براي ضبط مصا به روشن ميشد و با كس يداده م

در  نيچن گرديد. هم انجام و اتمام مصا به يادداشت ميو زمان 

كننادگان ماورد    اركتمش يجانيمصا به رفتار و  االت ه يط

 يهاا  لميو فا  ريموارد تصااو  يا گرفت و در پاره يتوجه قرار م

ها كه مرباو  باه دهناده     تلفن همراه آن يشده در گوش رهيذخ

قبل و بعد خودشان بود، در صورت اظهاار و   تيوضع اي ونديپ

 .ديگرد يكنندگان، مشاهده م مشاركت ليتما

كننادگان   شارو  بحاا از مشااركت    يمحالعه بارا  نيا در

قلب صحبت  ونديخود بعد از پ يخواسته شد تا در مورد زندگ

هاا در ماورد    در راساتا باا هادف پاژوهش از آن    سپس  كنند.

شاد. باه    يساوا  ما   ونديبعد از پ يها و مشكالت زندگ ينگران

استفاده شد  ياو  از سواالت كل يها در مصا به گريعبارت د

اساتخراج شاده از    مياسااس مفااه   بار  يبعاد  يها صا بهو م

بر سب ضرورت،  ن،يچن شد. هم يم تيهدا هياول يها مصا به

 ريا كننده نظ يريگ يو رف  ابهامات، سواالت پ يساز روشن يبرا

شاد شاما چكاار     يما  طاور  نيا ا يوقتا  د،يده  يتوض تر شيب

 .شد آن پرسيده مي ريو نظا ديكرد يم

آوري  ن باا جم زماا هاا هام تجزياه و تحليال داده نديفرا

هاا و باا توجاه باه      ا و باه صاورت مقايسه ماداوم داده ه داده

 يدر طا  بي( به ترت2224گرانهيم و الندمن )مرا ل پشنهادي 

 [.22] انجام شد ريبه شرح ز يمرا ل متوال

ها كاه توساط پژوهشاگر     از مصا به کيابتدا متن هر  در

از  ي، به منظور اساتنبا  كلا  شده بود ادهيكلمه به كلمه پ ياصل

مرتبه خوانده  نيكل چند کيها به عنوان  ها، متن مصا به داده

هاا باه عناوان     از مصا به کيشد. الزم به ذكر است كه هر  يم

هر مصاا به   متنشد و خواندن  يدر نظر گرفته م ليوا د تحل

شاد. در مر لاه    يانجام م يساز ادهيبعد از پ يدر فاصله كوتاه

 ييمعناا  يوا ادها  ييها با تمركز بر شناساا  بعد متن مصا به

 يله بعدشد. سپس در مر  يمرتبط با هدف پژوهش خوانده م

ها  شده كه عبارت از كلمات، جمله ييشناسا ييمعنا يوا دها

كنناادگان بودنااد در  مشاااركت اناااتياز ب ييهااا پاااراگراف اياا

شد. به  ي( ميساز )فشرده يساز ثبت نوشته و خالصه يها برگه

باه   دنيشده باا رسا   يساز خالصه ييمعنا يدنبا  آن وا دها

هااا و  مااداوم شااباهت سااهيسااح  انتاازا  و بااا توجااه بااه مقا

و  يبناد  طبقاات گاروه   ريا به صورت كدها و ز شانيها تفاوت

 ساه يشدند. در مر له آخار باا تامال و تادبر و مقا     ينوشته م

و  ميمحالعاه تنظا   ياصال  يهاا  هيدرون ما گر،يد کيطبقات با 

 .ديگرد يمعرف

كلن و صحت و اعتبار محالعه از معيارهاي لين نيتضم يبرا

پذيري، قابليت تاييد و قابليت انتقا   اعتمادگوبا يعني مقبوليت، 

اعتبار، پژوهشگر در  تيقابل نيتام ي. برا[24،23] استفاده شد

مصاا به،   ريا مختلاف نظ  يهاا  يها از استراتژ داده يآور جم 

جهت كشف بهتر ابعاد  قيقها و مشاهده د نوشته استفاده از دست

پژوهشاگر در تماام طاو      نيچن هم استفاده كرده است. دهيپد

 قيا كننادگان از طر  تعامل مستمر خود را باا مشااركت   قيتحق

باه طاور    ليا ميو ا امکيپ ،يمالقات در درمانگاه، تماس تلفن

 اصل از محالعاه   يها افتهيمستمر  فظ نموده است. به عالوه 

 يبا همكاران طرح به بحا و بررسا  ها داده يليرا در روند تحل

شاده از   ادهيها از بحن متون پ هيما گذاشته تا از استخراج درون

او  يها دانسته شيتفكرات و پ دهييها زا آن كه نيها و ا مصا به

اعتمااد از   تيا قابل نيتاام  يبرا .دي اصل نما نانياطم ستند،ين

كننادگان و كنتار     مشااركت  از يهاي كنتر  توسط برخ روش
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ساتفاده شاد. در كنتار     ا كيفي قيهمكاران آشنا به تحق طتوس

هاا هماراه باا     كنندگان، بخشي از متن مصا به توسط مشاركت

ن رساانده  كننادگا  اوليه به رويت چند نفر از مشااركت كدهاي 

ها توساط   هاي استخراج شده از داده شده و ميزان تجانس ايده

. در روش ديا گرد يكننادگان مقايساه ما    محقق با نظر مشاركت

ها باه   فاهيم و طبقات ايجاد شده از دادهكنتر  توسط همكار، م

شاد و ميازان تناساب     ران آشنا به تحقيق كيفي ارايه ماي همكا

اختالف نظر، پژوهشگر شده و در صورت وجود  يها بررس آن

هاا   دوباره به آن ديپردازي جد ها را تحليل و مفهوم مجدداً داده

 به اجماا  نظار   دنيو رس دكار تا تأيي نيا .شد عودت داده مي

 هيا انتقاا  پژوهشاگر باا ارا    تيقابل نيتام ي. براافتي يادامه م

 يرا بارا  ناه ينماوده اسات كاه زم    يمبسو  ساع  يها فيتوص

پژوهشگر  نيچن خوانندگان فراهم آورد. هم يابيقضاوت و ارز

در  يبا  فظ مستندات مربو  به مرا ل مختلف پژوهش ساع 

 .نموده است هشپژو نيا دييتا تيقابل نيتضم

 

 نتايج
پاژوهش، دو نفار زن و    نيكننده در ا نفر شركت 12 نياز ب

سااا  بودنااد. اولااين  6/31يساان نيانگياانفاار ماارد بااا م 12

ه شاركت  محالعا  نيا در ا زيكننده پيوند قلب در ايران ن دريافت

كنندگان )دو مارد و دو زن( قلاب    داشت. چهار نفر از مشاركت

 وهمجنس خود دريافت كارده بودناد    پيوندي را از فردي غير

 يكاشاتن  التاور يبريها قبل از پيوند، از دستگاه دف سه نفر از آن

 ن،يچنا  كردناد. هام   ( براي تداوم زندگي استفاده ميICDقلب )

ها متاهل بودند كه از اين عده يک نفار بعاد از    شش نفر از آن

زند شده بود. يكاي  پيوند قلب ازدواج كرده بود و داراي دو فر

پيوند قلاب صاا ب ياک     ازكنندگان نيز بعد  يگر از مشاركتد

 فرزند شده بود.

باود كاه  «ييبايمواجهه و شك»محالعه  نينهايي ا درونمايه

باه   ازيا و ن وناد يبعاد از پ  يها ظهور مشكالت و چالش انگريب

هاا در   چاالش  نيها بود. ا چالش نيا تيريتالش در جهت مد

فارد شاكل    يو تكاامل  يزندگ طيبستر زمان و با توجه به شرا

دهنده قلب  هكننده قلب و خانواد افتيگرفته و فرد، خانواده در

 گرفت.  يرا در بر م

محالعه به بروز مشكالت بعد  نيكنندگان در ا مشاركت هيكل

 يعا يبا فرد سالم، ماان  از ا سااس طب   سهيكه در مقا وندياز پ

 نيا باا ا  ديا شد، اشاره داشتند و معتقاد بودناد كاه با    يبودن م

رابحه  نيكنندگان در ا از مشاركت يكيمشكالت رو به رو شد. 

تاازه بعاد از    ونه،م يقلمه زدن درخت م نيع ونديپ" كرد: انيب

تالش بشاه تاا    يليخ دياد كه بايم شيپ يدياون مشكالت جد

 يش بار تاو بحار مشاكالت    ي. اگاه بخاوا  يش كنا  فظ يبتون

 ."ياريدوام ب يتون ينم

 وناد يبعد از پ يكردند كه زندگ قيتصدها  آن گريطرف د از

 يهاا  جنباه  ياما بر تمام وند،يقبل از پ يقلب نه به اندازه ناتوان

 ديا با نيب نيافكنده و در ا هيسا شانيها ها و خانواده آن يزندگ

خاود،   يعالوه بر دست و پنجه نرم كردن با مشاكالت شخصا  

باار  يانو جساام يمااال ،يوارده ا ساساا يشاااهد فشااارها 

كننادگان   افات يخود باشند. در واقا  خاانواده در   ياه خانواده

 هيا نظاام ارا  ياز سو يو مال يرو  يها تي ما ازمندين ونديپ

 ايا فراماوش شاده    ازهاين نيا بوده اما معموالً يخدمات مراقبت

 يهاا  از مصاا به  يكا ي يمحقق در ط شود. يانگاشته م دهيناد

از  وناد يكننادگان پ  افات ياز در يكيبود كه پدر  نيخود شاهد ا

انگاه به خاوا  رفتاه   درم يجلو مكتين يرو يشدت خستگ

كاه   نيا ا"كرد كه  يكننده محالعه  اضر اظهار م بود و مشاركت

مجباوره   داره. يضا يخودش چند تا مر پدرمه. دهيخواب جا نيا

 تا بتونه دنبا  دوا درمان مان باشاه.   ستهيفشرده وا يها فتيش

 . "كشم يمن از روش خجالت م

باا   ديا نمودناد كاه با   انيمحالعه ب نيكنندگان در ا مشاركت

ا ساسات مختلف خود در رابحه با دهنده قلب كناار آماده و   

كاه   يا . مسااله ندينما تيريروابط خود با خانواده دهنده را مد

 يا نداشاته و در پااره   يكااف  يروبه رو شدن با آن آمادگ يبرا

باه   وناد يپ دگانكننا  افتيدر يبرا يروان -يموارد تبعات رو 

اساتخراج شاده از محالعاه باا      يينها هيما دنبا  دارد. لذا درون

مواجهاه و  "هاا   از داده افتاه يظهاور   يتوجه به سه طبقه اصال 

 شود.  يسه طبقه اشاره م نياست كه در ادامه به ا "ييبايشك
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كنندگان به دو بخش قبل و بعاد از   افتيدر يواق  زندگ در

كه گذشته و اگر چاه تماام شاده     يشود. دوران يم ميتقس ونديپ

آن بار جسام و روح فارد و     يهاا  زخام  قياست، اما آثار عم

و  ازهايرو است و ن شيكه پ ياست، و دوران داياش هو خانواده

محالعه  نيها در ا دغدغه ني. ا[26،25] دارد يخاص يها دغدغه

دست و پنجه نرم كردن با مصاائب بعاد از   " در قالب سه طبقه

 ،يزنادگ  ياخاتال  در كاركردهاا  " طبقاه  ريا ز با چهار "ونديپ

باار فشاار    ريا و ز وناد يدرمان، عاوارض پ  يريگ يپ يدشوار

فشاار   "طبقه ريبا سه ز" خانواده يري، تداوم درگ"داروها بودن

باا دهناده و    تعاملو " يو تبعات جسمان يمال ي، تنگنايرو 

تعلق خاطر باا دهناده و رواباط    " طبقه ريبا دو ز "اش خانواده

 (.1)جدو  افتيظهور  "با خانواده دهنده ديجد

 ياز مشااكالت جساامان يقلااب اگاار چااه برخاا  ونااديپ

عده به دنبا  پشات   نيكند، اما ا يكنندگان را برطرف م افتيدر

كه در انجام  ابندي يدر م ونديسر گذاشتن دوران نقاهت بعد از پ

 ،ييازدواج، رواباط زناشاو   ريا نظ يفرد يها و كاركردها نقش

 يكالتبا مشا  ليكار مناسب و ادامه تحص افتنيدار شدن و  بچه

من " كنندگان گفت: از مشاركت يكيچه  رو به رو هستند. چنان

. عمار دسات   ستيام فقط ازدواج كردنه. نه، مردن مهم ن ينگران

 بچاه ماثالً   هي. ازدواج كنم. خوام مثالً ي. فقط مگهيخدا است د

 ريا پ وقت مثالً هي. اون وقت گهيره باال د يداشتم. چون عمرم م

 ."كمک كنه نام بزرگ شه به م بچه شدم. اقالً

 يمنا يكنناده ا  ساركو   يمصارف داروهاا   گر،يطرف د از

شاده و   وناد يكاه پ  يفارد  نيبا  يتواند بر ارتباا  زناشاوئ   يم

بعد " كنندگان گفت: از مشاركت يكيگذار باشد.  ريهمسرش تاث

 ريآره، تااث  يمقادار  هيخورم  يكه م ييها قرص نيا يزندگتو 

خاورم،   يقرصا رو ما  نيكه ا ي. از روزييزناشو يذاره رو يم

 . "داره ريهمه تاث نايا آره

 ادود   يتا مدت يونديپ مارانيب يدار شدن برا بچه معموالً

 يكاه مارد   كننادگان  از شاركت  يكا يشاود.   يسه سا  من  ما 

پزشک معالجش  هيرغم توص ياست محرح كرد كه عل سا  انيم

خانم دكتر به من گفات بچاه   " صا ب فرزند شده است گفت:

ام گفت كاه   بار به خودم و به خانواده 3 ادمهيدرست نكن. من 

 . "كنن يدارو مصرف م ناي. چون اكنبچه درست ن

و  ق هر فرد است  ياز شئونات زندگ گريد يكي ليتحص

از  يكا يداشاته باشاد.    ياديا ز ريافراد تاث ندهيتواند بر آ يو م

هاا گفاتن تاو     رفتم كالس چهارم بچه" كنندگان گفت: مشاركت

ش گفات  يكا ي ه،يا جور نيا ا ش گفت مثالًيكي ،يهست يونديپ

. نمتونستم درس بخاو  ي. من هم اعصابم خرد شد، نمهيجور اون

 ."گفتم ولش كن

از  يفارد اسات. برخا    يكاركردهاا  نياز ا گريد يكي كار

 يانجام هر كار يبرا يشوند، توان كاف يقلب م ونديكه پ يافراد

 گاه، يتو كار د" كنندگان عنوان كرد: كتاز مشار يكيرا ندارند. 

بماونم كاار كانم. قادرت      جاا  نيتونم از صب  تا شب ا يمن نم

 يوندي، پمثالً كه ستميآدم سالم ن ني. عگهيشم ديندارم. خسته م

 ."نكن نيهستم. اون موق  هم دكتر گفته كه كار سنگ

از برناماه   ديكنند، با يم افتيقلب در ونديكه پ يانيمددجو

كاه در   آن ليافراد به دل ني. اندينما تيدرمان تبع يريگيمنظم پ

 يريا گيپ يبارا  ديا كنناد، با  يما  يزندگ يگريد يها شهرستان

انجاام   ،يدرماان  ميدرمان خود، مالقات با پزشک معاالج و تا  

 کيا خود  داقل هر دو ماه  يدارو نيو تام شاتيآزما يبرخ

اعما  ممكن است  نيخود مراجعه كنند و ا يبار به مركز درمان

از  يكااي. رديااهااا را بگ تااا چنااد روز وقاات آن  کياا نيباا

هم كه  شيمن االن اونجا هستم، آزما" كنندگان گفت: مشاركت

 يخاون بارا   شيآزماا  هيكنه.  يدكتر قبو  نم جا نيا ارميبدم ب

كناه، مجباور    يانجام بدم، دكتر با شک نگاش م نيكلوسپوريس

برم تهران دوباره انجام بدم مشاكل برگشاتمون هسات.     شميم

 ."دو روز عالف شدم يكي. بارها شده من ستين طيبل

اومادن  " گفات:  يكنندگان شهرستان از مشاركت گريد يكي

باه   كاه  نيا ابگم كه مثل  طور نيمن ا يبرا اصالً گهيرفتن كه د

كشم. باه قاو  خاودم مثال اساب       يزجر م يلي. خاميزندان م

امنا،  ئتيبرم ه مارستانياز ب مارستان،يب اميم بايدوم. تهران م يم

 13امنا هال  ا مر. هال  ا مار نشاد، بارم     ئتيامنا. ه ئتيه

 ."افتم ياز پا م اصالً نايآبان. ا
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 ياعضا با عوارض ريسا ونديقلب مثل پ ونديپ گريطرف د از

قابال   يو برخا  ريناپاذ  ها اجتناا   از آن يهمراه است كه برخ

زدن  و امكان پاس  شاتيآزما جهينت يبرا يكنتر  هستند. نگران

از  يكاايچااه  هااا اساات. چنااان آن نيتاار از مهاام يكااي ونااديپ

 ادخوام فكرمو آز يها كه م وقت يبعض" كنندگان گفت: مشاركت

 ماثالً  پس بزنه، وندميافتم كه نكنه پ يفكر م نيدفعه به ا هيكنم، 

 يا هفتاه  هيا  ميكنن تا جوابشو نشون دكتر باد  يم يبردار نمونه

 ."نه؟ اياش خوبه  جهيكنه كه نت يفكر ما رو مشغو  م

بعد از عمال   يمربو  به دوره بستر زياز عوارض ن يبرخ

موارد  يمدت است. در برخ يعوارض طوالن ايو  مارستانيدر ب

 اديا باه   ماار يب يلحظاات را در زنادگ   نيتار  به عنوان ساخت 

 :ديگو يكنندگان م از مشاركت يكيمانند.  يم

همون آ  اومده بود دور قلبم.  يعنيدفعه خون  هيروز  هي"

. شبش فكار  ارنيب رونيبعد از ظهرش شلنگ گذاشتن آ  رو ب

اون شالنگ از   كاه  نيا بود. مثال ا  ميشب زندگ نيتر كنم سخت

داخله بدنم در اومده بود. خونم كه مكش داشته. اونو داده باود  

دكتر اومد  ال.  ايچيبه كل بدن من. كل بدنم كه خون بود كه ه

بزنه باه پوساتم.    هيزد كه اون رو دوباره بخ ي س يآمپو  ب هي

 گهي س نشده بود، سوخت، كه چشمامو بستم. د ي اال چون ب

شابم تاو    نيتر از ا . سختيچيه گهيگفتم. د يم نايا ريفقط تكب

 ."نبود يشب ميزندگ

از  يكا يفارد و   ناده يگذار بر آ ريعوارض تاث نياز ا يبرخ

خواهاد   يكاه ما   يشوند. دختار جاوان   ياو م يذهن يها دغدغه

 وناد ياسكار عمل پ کيپالست يازدواج كند و تحت عمل جرا 

 كارد:  انيطور ب نيموارد را ا نياز ا يكيقلب قرار گرفته بود، 

كاردم.   يفكر م يليخ ام مثالً هيبخ نيمدت كه آره به هم هيمن "

خاواهرم باود.    يعروسا  خواد بپوشاه ماثالً   يم لباس، آدم مثالً

 نشيا كانم. ا  دايباشه من پ پياش ك قهيلباس كه  هيبگرد، بگرد 

 يطاور  نيا مان را ا  يچا  يكرد ... گفتم برا ينارا تم م يليخ

 ناا يا اديبودم. گفتم اگه خواستگار ب ا يخ يها ب او  مثالً د؟يكرد

 ."كنم يواسش م يكار هيرم  يشد م ياگه  تم

روزاناه   ديا كنناد، با  يم افتيقلب در ونديكه پ يانيمددجو

 يها داروها آن نيتر يكه اصله كنند مختلف مصرف يچند دارو

 ازمندياست، اما در كنار آن ن ونديو  فظ پ يمنيكننده ا سركو 

ار خاون و در صاورت فعاا  شادن     كنتر  فش يبرا ييداروها

زونا و ...  روس،يو تومگالويس ليطلب از قب فرصت يها عفونت

 ه،يا باشاند. ته  يما  زيا ن يگار يد ياساتفاده از داروهاا   ازمندين

داروهاا فشاار    نيا و مصارف و تارس از عاوارض ا    ينگهدار

 آورد.  يوارد م انيمددجو نيبر ا يرو 

مشاكل   نيتار  تهران عمدهكنندگان ساكن  از مشاركت يكي

واال " داند و عنوان كارد:  يدارو م هيرا ته يقلب ونديپ ماريب کي

باار   کيا داروها است. ما هر دو ماه  هياز مشكالت ما ته يكي

انگاار   اصاالً  ميا ر يهر دو ماه كه ما  يعني. ميكن يكه مراجعه م

از  ينگسا  هيا  كاه  نيا ا يبه جا شه؟يعوض م شونيكار كليس

 ."ذارن يچرخ م يهم ال يچوب هيما بردارن،  يپا يجلو

كنندگان در رابحه با تعاداد و نحاوه    از مشاركت گريد يكي

باود. بارام    اديز يليهام خ قرص" :ديگو يداروها م نيمصرف ا

 يها  تا قرص بود. بعاد  22تا  15 يعذا  شده بود برام. روز

بد بود.  يليخ نشيمختلف. ا يها كردم. تو ساعت ينصف م ديبا

 ."ورهبخ ديتا قرص آدم با 3222 دي سا  كردم در سا  با

اعضاء توسط موسساات   ونديپ يجرا  نهيكه هز ي ال در

 ناه يهز ريا متفرقه نظ يها نهيهز ريشود، اما سا يپرداخت م مهيب

در داخل شهر،  ايو ذها  از شهر محل سكونت به تهران  ا يا

 ايا از دسات دادن شاغل    م،يمق ريغ مارانيب ياقامت برا نهيهز

 يهاا  يريا گيپ ايا  ييعدم تواناا  ليتر شدن درآمد فرد به دل كم

 ماار، يكاه عاالوه بار ب    يمراقبت مداوم و درد و رنجا  ،يدرمان

تواند ا ساسات تناد و   يم يشوند، همگ يمتحمل م زيخانواده ن

ه خاانواد  يو اعضا ماريرا در ب يا كننده سرد موارد د  يدر برخ

 ضيكاه مار   يكسا  واقعااً " گفت: يا كننده مشاركت كند. جاديا

بارا خاانوادش هام     ه،كشا  يخودش كه دردسر م يشه، برا يم

 ."شه يخانواده م يشه. كل اعضا يم

 يهمسر هيخداوند " كنندگان گفت: از مشاركت گريد يكي

ما داره  يها يها و بدبخت يسخت نيبه ما داده، بنده خدا با تمام ا

كاه مان    ييوقتاا غاذاها   يمن بعضا  يسازه.  ت يمسوزه و  يم
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 تيا واقع ناو يخاورن. خادا سرشااهده، ا    يخورم، اونا هم م يم

 ."ما هم سوخت يگم. با سخت يم

كننده بار   افتيمستمر از در يها قلب مراقبت ونديدنبا  پ به

گاذارد. رفات و    يما  ريخانواده تاث ياعضا ريسا يسبک زندگ

 ليا كنناده قلاب، تحم   افات يباا در  يماداوم و همراها   يآمدها

نداشتن اوقات فراغت، كمبود  ،ي وصلگ يب ،ياضاف يها نهيهز

هاا و خاود، تارس از     بچه ريمراقبت از سا يبرا يوقت و انرژ

و  افتاه يانتقاا    زيا ن نيريكننده به سا افتيو مشكالت در ندهيآ

از  يكااي كنااد. يهااا وارد ماا باار آن يو جساام يفشااار رو اا

 .ميجدا درست كنا  يغذا ميونت يما نم" كنندگان گفت مشاركت

 بخاورن.  يما ينماک و رژ  كام  ياز  اال غذا ديها با بچه يطفل

 يگريو د "گنينم يزيبه خاطر پدرشون چ يبراشون سخته ول

 هيا  يوقته  تا  يليما خ كنه. يرانندگ ديدكترا گفتن نبا" افزود

اش رو بارا درماانش كناار     ناه يخاب هام هز   .ميمسافرت نرفت

 يبارا  يگااه  .ميهسات  زايچ نيو ا يهم نگران آلودگ م،يذار يم

  ."خورم يهام غصه م سرنوشت بچه

االن پدرم اعصاابش خارده...   " ها گفت از آن گريد يكي و

خسته  گهيسالته د 32 گهيگفت. االن م ياز او  كه نم گهيآره د

. برو كار كان پاو  در   اريكن خودت پو  درب يشدم. برو زندگ

كانم، پاو     يم تهران با پدرم دعوا ما ايم من االن هر موق  .اريب

 ."رميگ يپو  م يزور جا نيم اايم رميگ يم

 

اشاتند كاه بعاد از    كنندگان در اين محالعه اذعان د مشاركت

فكاري نسابت باه دهناده پيوناد       ها مشاغوليت  پيوند تا مدت

پيوناد و  رو ي با دهنادگان  اند و برخي  تي از ارتبا   داشته

ه زندگي خود را ك چنين، از اين ها هم هايشان گفتند. آن خانواده

عالقاه و   ساساز ا  نيچن هم .دانند گفتند مرهون دهندگان مي

هاا و   گان قلاب و  فاظ سامبل   كنناد باه نسابت باه اهدا    نيد

هاا عكاس دهنادگان     از آن يها گفتند. برخ از آن ييادآورهاي

ها را  آن ريتصو يند، برخكرد يم يقلب را در اتا  خود نگهدار

و قرائت  يخوان به فاتحه زين يخود داشتند و برخ ليموبا يرو

 نيطارف  يرو  طيشرا ليدادند. به دل يها ادامه م آن يقرآن برا

قلاب باه    وناد يساا  بعاد از پ   کيا تاا   معموالً گريد ليو دال

به او  يشود چه كس ياش گفته نم و خانواده ونديكننده پ افتيدر

 کيا موارد،  يش چه بوده است اما در برخحيداده و شرا ونديپ

كار شاتا    نيا يمختلف برا ليبنا به دال هيهر دو طرف قض اي

واال از همه طرف كه " كنندگان گفت: مشاركت زا يكيكنند.  يم

نبوده؟ دختار باوده،    يك ايبوده  يخودم دوست داشتم بدونم ك

گن يكاه ما   ناا يهستش و ا طيشرا يسر هيپسر بوده؟ باالخره 

 بگن ماثالً  كه نيا ايباشه.  يباشه، عاطف يدختر باشه، ا ساسات

 مخواسات  يخب باالخره م يباشه... ول يدونم چ يپسر باشه، نم

 ."هيبدونم ك

كند دهنده را قبال از   يا ساس م ونديكننده پ افتيدر يگاه

و باا او صاحبت    دهيا د ايا بعد از عمل در خوا  و رو ايعمل 

هاا   موق  يليخ" كنندگان عنوان كرد: از مشاركت يكياند.  كرده

شاوهرمم   دميا د يباهاش ازدواج كردم. خوا  م نميب يخوا  م

. هماش  مهسر سفره عقد نشستم. لباس تن نيمن با ا يهستا ول

گم من زن  يبرد(. بهش م يگم غالم )نام شوهرش را م يبهش م

 بيا ع گاه يكنم. بعد شوهرم م يازدواج م نيتوام. چرا دارم با ا

 .  "نداره بينداره. ع

اسات كاه    يكنندگان كه دختر جوان از مشاركت گريد يكي

عكسش رو هام  " اند، گفت: زده ونديرا به او پ يقلب مرد جوان

 يمشاكل  يكننده قلب(. هار سار   )منظور اهدا ميتو خونمون زد

كناه.   يكمكام ما   گميكنم. م يد، نگاه عكسش مايم شيپ يزيچ

كت  با... دميبار خوابشو د هي. نميدوست دارم خوابشو بب يليخ

 يشاون داشاتن ناذر   . تاو خون يو ناوران  زيتم يليو شلوار، خ

دساته   هيا بود كه با  دهييه بار هم مامانش خوابشو د دادن... يم

رو كاه   يگل رز اومده بود كاه ماماان غصاه نخاور تاو كسا      

 )دهنده قلب مجرد باوده اسات(. ماثالً    يبرام گرفت يخواست يم

 ."منظورش به من بوده

 يوناد يبا قلب پ يكنندگان كه خانم از مشاركت گريد يكي

 نيچندبار اومد تاو خاوابم. اولا   " گفت: از جنس مخالف بود،

 نيا خاوام فقاط ا   يازت نم يچيهم كه اومد گفت من ه يخواب

كه  يدار. چون من به همه گفتم فقط تنها كار گهقلب رو پاک ن

 نيا خاونن. ا  يدم براش قارآن ما  يكه م نهيتونم براش بكنم ا يم

باه   شاو يزندگ هيهد نيتر تونم براش بكنم. چون بزرگ يكارو م
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قلاب رو   نيا خوام، فقط ا يگفت ازت نم يچي. هگهيمن داده د

 ."تو خوابم اومد يعنيمن نگهدار. آره  يسالم برا

با خانواده دهنده و مواجهه  رندهيرو به رو شدن گ يطرف از

 کيا  زيا مارگ عز ها و زنده بودن به واساحه   با ا ساسات آن

و ا ساس گناه از زنده ماندن به واساحه مارگ    گريخانواده د

آزارد. در اكثر  يكنندگان قلب را م افتيروح و روان در يگريد

مادر و  يبرا ابه خانواده دهنده، تقاض نيد يموارد ا ساس ادا

باه گاوش كاردن باه      ليدهنده و تما نيپدر خحا  كردن والد

دهناده باه    يبارا  يمور معناو قلب فرزندشان و انجام ا يصدا

 .ابدي يم يالزام تجل يعنوان نوع

 باود گفات:   يكننادگان كاه پسار جاوان     از مشااركت  يكي

ها رو مادر و پدر صادا كارد.    كم سخته اون هيباالخره اولش "

من  يبرا طيشرا ني. خب اميديرو د گريبعدش بار دوم كه همد

اون بازنم. البتاه   صاداش   يسخت بود كه اون طاور  لياون اوا

باه   ميمساتق  ريا دو بار به طاور غ  يكي. خودش دوست داشت

دلاش   يعنا ي نادارم.  يگفت كه اگه بخواد من مشاكل  يممادرم 

 باشه واقعااً  طيشرا نيآدم تو ا خواست كه من صداش بزنم. يم

باار دهانش    هيا و  فتاه يبار دهنش ب هيممكنه آدم  يعني سخته.

كم عاادت   كم يچيبعدش ه يهستش. ول ي الت نيچن هي. فتهين

 ."دست داد يشد و بعدش همون  س مادر فرزند

و خانواده  ي فظ تعاد  در روابط با خانواده اصل نيچن هم

محساو    دشاان يها خاانواده جد  آن تياكثر انيدهنده كه به ب

كناد.   يهاا وارد ما   بر روح و روان آن يشوند، فشار مضاعف يم

بعد مراسم " رابحه عنوان كرد: نيكنندگان در ا از مشاركت يكي

ارتباا    (دهناده ها )خانواده  چهلم دهنده قلب( تونستم با اون)

كه  ستين يروز يعنياس ام اس كه هر روز هست.  برقرار كنم.

 اال كه داداشام هام    هيآره  س خوب اس نباشه.دو تا اس.ام.

كاار رو   نيا خب من ا يول آشنا بشم. گهيخانواده د هيمرده با 

در خودم بفهمند كه من از ارتبا  باا  ذارم پدر و ما يكنم. نم ينم

 گاه ي. خب باالخره پدر، مادرن دارمد يخانواده اون  س خوب

 ."ممكنه نارا ت بشن

 ضيوقتا توق  دارن هر وقت مر يبعض" گفت گريد يكي و

 طيرفتم اماا خاو  شارا    يم لياوا برم. دنشونيمن به د شنيم

 يساع  گهيد .ستيكه برا من خو  ن هيخونشون جور يبهداشت

بار كه چند وقات   هي" عنوان كرد گريد يكيو  "نرم اديكردم ز

 ايا گفات ب  هيا ازشون خبر نداشتم خواهرش بهم زنگ زد با گر

  ."آره يرو آدم فشار م نايمرده ا درتما
 

 ها افته از دادهير طبقات ظهور يو ز يطبقات اصل .1جدو 

 ت در ازدواجيمحدود

 مشكل در بچه دار شدن

 ت در پرداختن به شغل مورد عالقهيمحدود

 و از كار افتاده شدن يكاريب

 ليمشكل ادامه تحص

 يفرد ياختال  در كاركردها

 
 شات يو آزما يوپسيب يمشكالت و دردسرها

 درمان  يريگ يپ يبرا ياجبار يرفت و آمدها

 ا نبودن دكتر يدغدغه بودن 

 مارستان ها يرفت و آمد مادام العمر تو ب

 كمر شكن  ينه هايهز

 مه ها يب يپوشش ناكاف

 ندهيمراقبت ها در آ يريگ يپ ييترس از عدم توانا

 درمان يريگ يپ يدشوار
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 رات در بدن و صورت ييبا تغ يريدرگ

  ييجاد عوارض دارويترس از ا

 ض شدن در هر لحظه يمر يآمادگ

 وند بودن يمنتظر پس زدن پ

  يونديمار پيدشوار تر بودن اداره كردن مشكالت ب

 ونديعوارض پ

 داروها يمصرف شبانه روز

 سر وقت دارو خوردن

 اد بودن قرص هايز

 به داروها يزندگ يوابستگ

 بت  مل داروها يمص

 ه مشت قرص يمصرف  يسخت

 بودنر بار فشار داروها يز

 ن يغصه خوردن والد

 خانواده يرو يفشار عصب

 سوختن و ساختن خانواده

 تداوم مراقبت ها  يسخت

 يفشار رو 

 

 بر خانواده  يفشار مال

 درمان يباال ينه هايپرداخت هز

 ر اعضاينه سايكم گذاشتن از هز

 يمال يتنگنا

 خانواده ير بر سالمتيتاث

 خودشان غافل شدن ياز سالمت

 شان يكم شدن توجه به سالمت

 ر شدن پدر و مادريزود پ

 يتبعات جسمان

 ا يبا دهنده در رو يمشغول د 

 از دهنده يالزام به قدردان

 كنكاش در مورد دهنده 

 يادآور قلب امانتيتپش قلب 

 تعلق خاطر با دهنده 

  
 به خانواده دهنده يدلبستگ

 با خانواده دهنده يا ساس ارتبا  رو 

 معاشرت با خانواده دهنده يفه برايا ساس وظ

 به توقعات خانواده دهنده ييپاسخگو

 د با خانواده دهندهيروابط جد
 

 

 گيريبحث و نتيجه
قلاب،   وناد يبعد از پ يمرور متون موجود در رابحه با زندگ

قلاب   ونديكنندگان پ افتيدر در يزندگ تيفيدهد كه ك ينشان م

اما باه ماوازات ايان ارتقاا در كيفيات       [26،11] ابدي يارتقا م

و مشكالت خاص خود را به همراه قلب نگراني  ونديزندگي، پ

سار   پشات را  وناد يپ يكاه اساترس جرا ا    يمارانيآورد. ب مي

 کيا هاا از   آن تيكاه وضاع   ابناد ي يدر م ياند، به زود گذاشته

باه   وناد يپ يدهنده و تمركز بر جرا  افتني يبرا دياسترس شد

توان گفت  شده است. مي ليمزمن تبد يماريبا ب ياسترس زندگ

 يناد ياسات، فرا  نديفرا کي ادثه، بلكه  کيقلب نه  ونديكه پ

. پيوناد عضاو   رديا گ يما  كننده را در بار  افتيعمر در يكه مابق

رغام دساتيابي باه موفقيات،      عليي پر استرس است كه فرايند



 1356(، بهار 66ي)پياپ 2، شماره 15جلد                                                                                                        كومش

 

 

ناي نظيار فرساوده شادن از     هاي متعادد اجتمااعي روا   چالش

درمااني، لازوم    ميگيري بعد از جرا ي، تبعيت از رژمراقبت پي

 .[20،23] تحابق، تهديد هميشگي به رد پيوند را به همراه دارد

محالعه دست و  نيدر ا افتهيظهور  ياصل يها از طبقه يكي

كننادگان در   بود. شركت ونديمصائب بعد از پ پنجه نرم كردن با

باا باروز    وناد يبعاد از پ  يكردند كاه زنادگ   قياين محالعه تصد

خاص خود همراه است كه به صورت اختال  در  ديمصائب جد

مشات   کيبا  يو زندگ ونديبروز عوارض پ ،يفرد يكاركردها

 يدارو و پشت سر گذاشتن مشكالت و موان  ادامه درمان تجلا 

همساو   افتهي نيها هستند. ا با آن ييارويبه رو ريو ناگز ابدي يم

رابحاه   ني( است كه در ا2225) و همكارانش Tong با محالعه

اند و اشاره  كرده ادي "بقا يبرا ارانهيهوش يبند يپا"از عبارت 

 ليدر اوا ژهيقلب، به و ونديكننده پ افتياند كه نوجوانان در كرده

 يبرا يدرمان ميقاط  به رژ يبند يكه پا ابندي يم در ونديدوره پ

 متيتواند به ق يانحراف مختصر از آن م ياست و  ت ياتيبقا  

ها با گوش به زنگ بودن  آن ل،يدل نيجانشان تمام شود. به هم

 يانبودن برنامه درما  دهيچيبا وجود سخت و پ ي ت ا ،يو ا ت

 Shapiroقيهم سو با تحق نيچن هم .[25] كنند يم تياز آن تبع

 فيقلب بر شاغل، انجاام وظاا    ونديپ رياست كه به تاث (1552)

 يزنادگ  ،يرواباط خاانوادگ   ،ياجتماع يمربو  به خانه، زندگ

و برگشات باه مدرساه     التيتعح ق،يها و عال يسرگرم ،يجنس

شارو    ياا  قبلي)در مورد اطفا ( اشاره كرده و برگشت به كار 

در محالعاه   هاي بعد از پيوند قلب به كار جديد يكي از نگراني

 [.32] او بوده است

ه دنباا   كنندگان در اين محالعه اظهار كردند كه با  مشاركت

شان در كل بهباود يافتاه اسات، اماا     پيوند اگرچه كيفيت زندگي

لاه  مختلف زندگي از جم يزندگي با قلب پيوندي بر كاركردها

افكند و هر يک از اين ماوارد   كار، تحصيل، و ازدواج سايه مي

چالش رو باه رو   باها را  ها آن ز زندگي براي مدتدوراني ا در

و  يجسام  يهاا  يتمركز بر ناتوان ونديكند. در واق  قبل از پ مي

 يروانا  يسااز  عدم آمااده  ليدهنده مناسب است و به دل افتني

عادم انجاام    زيا و ن وناد يبعاد از پ  يها در رابحاه باا زنادگ    آن

و  وناد يپ جهياز نت نانهيب واق  ريو انتظارات غ يبعد يها تي ما

و اقتضاائات هار دوره از    يتكاامل   ال گاذر از مرا  نيچنا  هم

شاود   يم جاديكنندگان قلب ا افتيدر يبرا ييها چالش ،يزندگ

 به آن فكر نشده است. اينبوده  تيفرد در اولو يبرا كه قبالً

محالعاه   نيا در ا افتاه يظهاور   ياز طبقات اصل گريد يكي

طبقاه   ريا ها در سه ز يريدرگ نيخانواده بود. ا يريتداوم درگ

 نيا . اافات ينمود  يو تبعات جسمان يمال يتنگنا ،يفشار روان

( 2213) و همكااران  Araujo sadalaهمسو باا محالعاه    افتهي

 تارک پس از پيوند قلب، اجبار باه   ياست كه به مشكالت مال

 افراد اشاره كرد است نيا يبرا يشغل خود و قبو  نقش مراقبت

 و همكااارانش Ivarssonهمسااو بااا محالعااه  نيچناا هاام .[31]

 وناد يكننادگان پ  افات يدر يها ( است كه در آن خانواده2214)

همچنان تاا  اد    ونديكردند كه بعد از پ يا ساس م هيقلب و ر

 ياجتماعو  يروان ،يجسم يازهاين نيتحت فشار سنگ ياديز

 كه نياز ا زيمحالعه جوناسون ن مارانيب .[13] هستند زانشانيعز

كردناد،   يما  ليا اي بر همسر و پدر و مادرشاان تحم  بار اضافه

 زيا ( ن2212و همكااران )  Linمحالعاه   نيچن . هم[32] اند گفته

بار   يقلاب از باار   وناد يكنندگان پ افتياز آن بود كه در ي اك

اناد   نشان داده رياخ قاتيقدوش خانواده شدن نگران بودند. تح

 راتييا عضو متحمال تغ  ونديكنندگان پ افتيدر هياول نيكه مراقب

 يو تعهاد  ازهاياز ن يشوند كه ناش يخود م يدر زندگ يفا ش

. [33] كنناد  يتجرباه ما   زانشاان ياست كه در اثر مراقبت از عز

كنند،  يعضو تحمل م ونديكنندگان پ افتياز در نيكه مراقب يبار

مازمن   يهاا  يماار يافراد دچار ب نيكه مراقب است يمشابه بار

مراقبات ماداوم از    رينظ يابعاد گوناگون كنند و شامل يتحمل م

خانواده و  يزندگ يها نيمختل شدن روت ،يمشكالت مال مار،يب

نقاش افاراد خاانواده اسات. اگار       رييبا آن و تغ افتنيسازش 

مراقبت دهنده خانوادگي كمک خارجي دريافت نكناد، دچاار   

اد باا مناافعي اسات كاه نصايب      شاود كاه در تضا    ماي  سيبآ

 . [31] شود پيوند ميكننده  دريافت

محالعه تعامل با دهنده و  نيا ياز از طبقات اصل گريد يكي

و  Abbeyهاام سااو بااا محالعااه  افتااهي نياااش بااود. ا خااانواده

كننادگان قلاب    افات ي( اسات كاه در آن در  2211همكارانش )

 يهاا  اش و چاالش  در مورد دهنده و خانواده يشگيهم ينگران



 و همكاران نيره رئيس دانا                                                  

 

 

 [16] را گزارش كردند ييقلب اهدا رشيپذ يعاطف -يا ساس

( 2215) و همكاارانش  Monemian هم سو با محالعه نيچن مه

كننده قلب و خانواده  افتيدر نيب التيتما يريگ است كه شكل

 محالعه باوده اسات   نيدر ا افتهيظهور  نياز مضام يكيدهنده 

دو  "اساتحكام رواباط  "و  "يالزام باه قادردان  " نيچن هم [34]

 ضاو تجرباه نوجواناان از ع   کيساتمات يدر مرور س هيدرون ما

دهنادگان   نيمداوم از والد يبوده است. الزام به قدردان يونديپ

و  Tongدر محالعاه   يوناد يكنندگان عضاو پ  افتياعضا در در

 . [25] گزارش شده است زي( ن2225) همكاران

 وناد يكنندگان پ افتيمحالعه نشان داد كه در نيمجمو  ا در

خاود رو باه رو    يآتا  يدر زندگ ييها با چالش رانيقلب در ا

ها  رو به رو شدن با آن يشوند كه ممكن است از قبل آمادگ يم

هاا   به آن يا دوباره يشدن اگر چه زندگ ونديرا نداشته باشند. پ

هاا   آن يخانوادگ و يشخص يابعاد زندگ يبخشد اما بر تمام يم

و  هيا لزوم ته گر،يو عوارض د ونديافكنده و ترس از رد پ هيسا

خاود در  العمر داروها، كنار آمدن باا ا ساساات    مصرف مادام

بر دوش خانواده  ياش و ا ساس بار رابحه با دهنده و خانواده

 آزارد. يها را م بودن روح و روان آن

مساتمر و   يهاا  پژوهش ضارورت مراقبات   نيا يها افتهي

و  ونااديكنناادگان پ افااتياز در يرواناا -يرو اا يهااا تيا  ما

دهناده قلاب را نشاان     يهاا  خاانواده  زيها و ن آن يها خانواده

د با اتخااذ  اندركاران تيم پيوند باي رسد دست دهد. به نظر مي يم

هاااي الزم در خصااوص چگااونگي  تاادابير و ارايااه آمااوزش

نحاوه برقاراري    وناد، يبعاد از پ  يبا مشكالت زندگ ييارويرو

 هيا ارا كننده قلب و خانواده دهنده و افتيارتبا  صحي  بين در

زميناه و   وناد، يكنناده پ  افات ياز خانواده در يروان يها تي ما

و   افتهيارتقا  ونديبعد از پ يزندگ تيفيبستري فراهم آورند تا ك

اش و  و خاانواده  قلاب كننده  افتيهايي براي بازگشت در برنامه

 .ديخانواده دهنده به زندگي بهتر فراهم آ زين

تعاداد  تار باودن    پاژوهش كام   نيا يها تياز محدود يكي

ها نسبت به مردان بوده اسات   كنندگان زن در مصا به مشاركت

قلب در مردان نسابت   يهاونديبودن تعداد پ تر شيب ليكه به دل

كه  يبه زنان در كل جهان است و پژوهشگر در فرصت محدود

 تر شيب ادهداشت، قادر به استف اريمحالعه در اخت نيانجام ا يبرا

 .دياز تجربه زنان نگرد

 

 و قدردانیتشكر 
اين محالعه بخشي از نتايج رساله مصو  دكتراي پرستاري 

باشد كه توسط كميته اخال   مي رانيا يدر دانشگاه علوم پزشك

ه ماورد تأيياد قارار گرفتاه     دانشكده علوم پزشكي آن دانشگا

 نيپژوهشگران مراتب سپاس خود را از مسائول  نيچن است. هم

 نياااكننادگان در   و مشاااركت رانيا ا يدانشاگاه علاوم پزشااك  

 .دارند يپژوهش اعالم م
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Introduction: In spite of improvement in quality of life after heart transplantation, this procedure can 

cause some new challenges and problems for heart recipients. Identifying these problems can help to the 

increasing numbers of these patients. This study was done with the aim of exploring challenges of living 

after heart transplantation in Iranian heart recipients.  

Materials and Methods: This study was done with content analyzing approach. We used purposive 

sampling methods with 12 heart transplant recipients that were referred to one of the active heart 

transplantation hospitals in Tehran. We used semi-structured interview until data saturation ensured. All 

interviews was recorded and transcript verbatim and analyzed with deductive content analysis method.  

Results: Three major themes emerged form data analysis, which explore challenges of living with 

transplanted heart.Meaningly, these themes were “buckle with post-transplant issues” with four category: 

derangement in personal functions, difficulty of follow up treatment, transplantation complications and 

being under pressure of drugs, “Continuing family involvement” with three category: psychological 

tension, financial hardship and physical consequences and “interaction with donor and their family” with 

two category: engagement with donor and new relationship with donor family that depicted full challenges 

life after heart transplantation. 

Conclusion:  Findings of this study showed that heart transplant recipients in Iran experiences few 

challenges related to their personal life, about their families and about donor and donor's family that 

necessitate giving support and counseling from health care providers.  
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