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مقدمه

چکیده
اهداف در بیمارانی که بیماری انسدادی مزمن ریه دارند افزایش عملکرد و سوالمتی بایود هودص ا ولی مراقبوت و
درمان باشد با این حال کیفیت زندگی بیماران انسدادی مزمن ریه اغلب پوایینتور از حود یبیعوی اسوت .هودص از
انجام مطالعة حاضر تعیین تأثیر آموزش به روش فیل آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه است.
مواد و روشها پژوهش حاضر مطالعهای نیمهتجربی است که روی  45نفور از بیمواران  COPDبسوتری در بخوش
داخلی بیمارستان شهدا شهرستان قاین در سال  9911-9910انجام گرفته است ،نمونوهگیوری بوه وور مرادعوة
مداوم به بخش داخلی بیمارستان شهدا قواین وور گرفوت .پرسشونامة کیفیوت زنودگی ( )SF-36و مشخصوا
دموگرافیک قبل و یک ماه بعد از ترخیص تکمیل شد .در نهایت ایالعا حا ل از پرسشنامهها از یریق نورمافوزار
 SPSSویرایش  55در سطح معناداری  5/50و یبق آزمونهای Wilcoxonو  pair T -testتجزیهوتحلیل شد.
یافتهها  59نفر ( 05/0در د) از نمونههای مورد مطالعه زن و  91نفر ( 47/0در د) مرد بودند که میانگین سونی
آنها  15/1بود .میانگین نمرة کل کیفیت زندگی و بعد روانی و دسمانی و تمامی هشت بعد کیفیت زنودگی ،قبول
و بعد مداخله اختالص معناداری نشان دادند ()p≥5/559
نتیجهگیری با توده به بررسی نتایج پژوهش می توان دریافوت کوه ادورای آمووزش باعوو بهبوود فعالیوت روزانوة
بیماران  COPDمیشود؛ بنابراین ضرور ادرای برنامهای مطرح میشود که همة ابعاد سوالمتی (دسومی ،روانوی،
ادتماعی و )...را بررسی کند..
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محمدرضا جانی و همکاران

مراقبت از خود بر آسایش ،تواناییهای عملکردی و فراینودهای
بیماری خود تأثیرگذار باشند .ارت ای رفتارهای مراقبت از خود
به بیماران کمک میکند تا بر زندگی خود کنترل داشته باشند
و بوا عووارن ناشوی از بیمواری خوود سوازگار شووند کوه ایون
سازگاری به ارت ا کیفیت زندگی بیماران میانجامد ].[95
امروزه بیماران بستری در بیمارستانهوا بوا تشخیصوی کوه
بستری باشند ،حین ترخیص آمووزشهوایی را کوه معمووالً در
مراکز درمانی معمول است دریافت میکننود ] .[99ازآنجواکوه
کمبود وقت یکی از عوامل ارائوة ناکوافی آمووزش بوه بیموار از
سوی پرستاران است ،در بسیاری از موارد ادرای این روشهای
آموزشی که بیشتر به ور شوفاهی و چهورهبوهچهوره انجوام
میشود ،فرایند آموزش را با مشکالتی مواده میسازد ].[95
اکثوور بیموواران پ و از موورخص شوودن از بیمارسووتان ،بووه
الگوهای زندگی قبلی خود در ارتباط با ورزش ،استعمال سیگار
و رژی غذایی برمیگردند و بوه عوامول مسوتعدکنندة بیمواری
خود تودهی ندارنود ] .[99از ایونرو الزم اسوت قبول و بعود از
ترخیص ،آگاهی های ضروری به بیمار و خانوادة وی داده شوود
] .[94ویدیو یکی از وسایل کمک آموزشوی اسوت کوه در امور
آموزش بیماران استفاده میشود .فیل ویودیویی ،بورای انت وال
مفاهی پایه برای آموزش به بیماران در زموان کوتواه اسوتفاده
می شود .از مزایای آن ،عدم اضطراب در زمان آمووزش ،اضوافه
کردن ایالعا به ایالعا قبلی و استفاده از رنو  ،حرکوت و
حنهها ی مختلف است که این موارد همراه با ودا و تصوویر
باعو آموزش بیشتر فراگیر میشود ] .[90بوا تودوه بوه اینکوه
شاخص کیفیت زندگی میتواند به ور هموهدانبوهای توأثیر
مراقبت انجام شوده را ارزیوابی نمایود و نیوز باهودص کواربردی
تو یه و توسعه ادرای برنامه ترخیص ،پژوهشگر بر آن شد توا
تأثیر آموزش به روش فیل آموزشی بر کیفیت زندگی بیمواران
 COPDرا بررسی نماید.

و

با خلط ،کاهش تحمل بوه ورزش ،ویزینو  ،کوتواهی تونف
بازدم یوالنی مد را تجربه می کننود ،تنگوی نفو از عالئو
بسیار شایع در بیماران مبتال است ] COPD .[5چهارمین علت
مرگ بوده و بیش از  95میلیون نفر را در آمریکا گرفتار کورده
است ] [9و یکی از علل ا لی ناتوانی مزمن در دنیا اسوت ].[9
در سال  COPD ،5599و بیماریهای تنفسوی مورتبط بوا آن،
 54میلیون بزرگ سال را تحت تأثیر قورار داد و سوومین علوت
ا لی مرگ در ایاال متحده بود .بهرغ اینکه دیگر علل عمودة
مرگومیر در حوال کواهش اسوت0 ،در ود افوراد بوزرگسوال
آمریکووا را تحووت تووأثیر قوورار داده اسووت ][9؛ و در ووورتیکووه
مداخال مناسب و بهموقع برای این بیماران انجوام نگیورد بوه
سومین علت مرگ در سال  5595خواهد رسید ] .[9در ایوران
در گروه سنی  90تا  41سال 99 ،استان کشور در سال 9995
تعداد مبتالیان به  COPDرا بوه ازای هور  955555نفور 950
نفر و در گروه سنی  05سال به باال ،به ازای هر  955555نفور
 9507نفر تخموین زدنود و بیشوتر مبتالیوان مورد و سواکنین
شهرها بودند ].[5
کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است و به ورتی پیچیده بوا
سوالمت دسوومانی ،وضووعیت روانشووناختی ،میووزان اسووت الل،
روابوط ادتمواعی ،باورهوای شخصووی فورد و همچنوین عواموول
محیطی در ارتباط است ] .[4کیفیوت زنودگی مفهوومی چنود
بعدی نسوبی و متوأثر از زموان و مکوان و ارزشهوای فوردی و
ادتماعی است ].[0
با توده به روند پیشرونده و موزمن اخوتالل عملکورد ریوه
ناشی از بیماری و تشدید نشانههای تنفسی ،این بیماران کاهش
تدریجی وضعیت سالمت را در یی سوالهوای زنودگی تجربوه
کرده و مکرراً زندگی ادتماعی ،عملکرد فیزیکی و فعالیتهوای
روزانه آنها مختل میشود ] [9،7،1در نتیجه بیماران کاهش یا
از دست دادن ن شهای ادتماعی و مشکال روانی متعددی از
قبیل ترس ،اضطراب ،افسردگی ،گوشوهگیوری و وابسوتگی بوه
دیگران را تجربه میکنند که در نهایت سوبب کواهش کیفیوت
میشود ].[1
آموزش برنامه هوای مناسوب در خصووص بیمواری و روش
درمان و مواردی که بیموار (خوودمراقبتی) بایود رعایوت کنود،
سووبب بهبووود عملکوورد دسوومی و سووالمت عمووومی بیمووار و
همینیور وضعیت عایفی و روانی و ادتماعی بیموار و کواهش
در محدودیت ن شها میشود ].[1
شواهد بسیاری حواکی از ایون اسوت کوه بیمواران هنگوام
ترخیص ایالعا کمی دربارة بیماری و نحوة مراقبوت از خوود
دریافت میکنند .بیمواران موی تواننود بوا کسوب مهوار هوای

مواد و روشها
این پژوهش مطالعه ای نیمهتجربی اسوت .دامعوة آمواری ایون
پژوهش شوامل تموامی بیمواران  COPDاسوت کوه در بخوش
داخلی بیمارستان شوهدا قواین در زموان انجوام پوژوهش (دی
 9910تا اردیبهشت  )9911بسوتری و تحوت درموان هسوتند.
حج نمونه بر اساس فرمول م ایسة میانگین بر اساس مطالعوة
مشابه برازپرددانی ] [91با سطح ایمینوان  10در ود و تووان
آزموون  95در ود  59نفور محاسووبه شود بوا احتموال ریووزش
نمونهها در م یاس وسیع  45نفر در نظر گرفته شد
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(سووؤال  59و  ،)55عملکورد ادتموواعی  5سووؤال (سووؤال  55و
 ،)95سالمت عایفی  0سؤال (سؤاال  59تا  50و  59تا ،)51
انرژی و خستگی  4سوؤال (سوؤاال  51توا  57و  95توا ،)99
سالمت عمومی  0سؤال (سؤاال  9و  99تا  )91اسوت و یوک
سؤال که در هیچکدام از م یاسها ودود نداشته و با نمرة کول
دمع میشود .هر بخش بین  5تا  955نمرهگذاری شده اسوت.
امتیاز فر نشاندهندة پایینترین سطح و  955باالترین سطح
کیفیت زندگی فرد است.
کیفیت زندگی بوه سوه دسوتة نوامطلوب (نمورا ،)05-5
نسبتاً مطلوب (نمرا  )70-05و مطلوب (نمرا بواالتر از )70
دستهبندی شد .همچنین این پرسشنامه شامل دو بخش ابعواد
دسمانی و روانی است .میوانگین اسوتاندارد ابعواد دسومانی و
روانی  05است که باالتر و پایینتر از  05به ترتیب نشاندهندة
میانگین عملکرد باال و پایین است زیور م یواسهوای عملکورد
دسمانی ،محدودیت ایفای ن ش بهواسطة مشکال دسومانی،
درد و سالمت عمومی مربوط بوه بعود دسومانی و سورزندگی،
عملکرد ادتماعی ،انرژی و خستگی و محدودیت ایفوای ن وش
بهواسطة مشکال روانی مربوط به بعد روانوی کیفیوت زنودگی
است.
پژوهشگر علوم بهداشتی دهاد دانشوگاهی کاشوان ،روایوی
نسخة فارسی پرسشنامة کیفیت زندگی  SF-36را تأییود کورده
است .برای تعیین روایی ،از آزمون روایی همگرا اسوتفاده شوده
که تمامی ضرایب همبستگی بیش از م دار تو یه شوده ()5/4
با دامنة تغییرا ( 5/90تا  )5/01بوده است ] .[97منتظوری و
همکاران ] [99نیز ایون ابزارهوا را بوه فارسوی تردموه کورده و
روایی آن تأیید شده است.
پژوهشگر علوم بهداشتی دهاد دانشوگاهی کاشوان ،پایوایی
نسخة فارسی پرسشونامة کیفیوت زنودگی  SF-36را بواا روش
همسانی درونی محاسبه کورده و ضوریب آلفوای کرانبوا بوین
 5/77تا  5/15به دست آمده است ] .[97همچنین این ابزارهوا
توسط مکی با ضریب آلفای کرانبا بین  5/15تا  ،5/14ابزاری
پایا معرفی شوده اسوت ] .[91منتظوری و همکواران] [99ایون
ابزارها را نیز به فارسی تردمه کرده و پایایی آنها تعیین شوده
است.
پژوهشووگر پ و از انجووام مطالعووا کتابخانووهای و کسووب
آمووادگی الزم بوورای انجووام تح یووق و اخووذ معرفووی رسوومی از
دانشکدة پرستاری و مامایی قاین به مسئوالن بیمارستان شهدا
قاین مرادعه و پ از کسب مواف ت آنهوا ،در بخوش داخلوی
بیمارستان آموزشی مذکور اقدام به دمع آوری دادهها کرد .کار
نمونووهگیووری از توواری  9910/99/9آغوواز شوود و تووا توواری
 9911/5/9ادامه یافت .بودین وور کوه پژوهشوگر هورروز از

n

S2= 0/00 S1=9/15

x1 =09/10
پ از کسب رضایت نامة آگاهانه کتبوی ،نمونوهگیوری بوه
روش در دسترس انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شوامل:
 COPDبا تشخیص متخصص داخلی و با تأیید عالئو بوالینی،
سن بین  55تا  11سوال ،بسوتری در بخوش در زموان ادورای
برنامة آموزشوی ،آموادگی دسومی و روانوی بورای آمووزش ،از
اعضای کادر بهداشتی درمانی یا فارغ التحصیالن و دانشوجویان
رشتههای علوم پزشکی و رشتههای وابسته نباشد ،عدم اختالل
شناخته شده روانی و معیارهای خروج شامل :تغییور عموده در
زندگی مثول مورگ یکوی از عزیوزان ،آتوشسووزی ،مهوادر ،
سانحه ،یالق و همچنین ابوتالی خویشواوندان دردوهیوک بوه
بیماریهای عبالعالج و ...در یوول مود مطالعوه ،ابوتال بوه
بیماری اعصاب و روان ،امکان برقراری تماس پ از تورخیص،
انصراص از ادامة شرکت در پژوهش و فوو بیموار اسوت شوود.
ابزارهایی کوه بوهمنظوور دموعآوری دادههوا در ایون پوژوهش
استفاده شد ،عبار اند از :فرم انتخاب واحد پژوهش :شامل 94
سؤال است کوه در آن معیارهوای ورود و خوروج منظوور شوده
است و در قسمت مشخصا واحد پژوهش به آنها اشاره شده
است و فرم بررسوی مشخصوا دموگرافیوک :ایون پرسشونامه
شامل سؤاال دن  ،سن ،تأهل ،تحصیال است .برای تعیین
روایی فرم انتخاب واحدهای پژوهش و ایالعا فردی از روایی
محتوا استفاده شد .به این ور که این فرمها پ از مطالعة
کتب مردع ،م اال و منابع معتبر داخلی و خاردی و استفاده
از سایتهای معتبر علوم پزشکی درزمینة مورد پژوهش تنظی
شووده و بوورای بررسووی و ا ووالح در اختیووار ده نفوور از اعضووا
هیئتعلمی دانشوکدة پرسوتاری قواین قورار و پو از منظوور
کردن ا الحا الزم بورای اسوتفاده در پوژوهش تودوین شود.
بووهمنظووور تعیووین پایووایی فوورم انتخوواب واحوودهای پووژوهش و
ایالعا فردی شامل سؤاالتی واضوح اسوت کوه بوهدفعوا در
دیگر تح ی ا مورد استفاده قرار گرفته ،بنابراین پایایی آنهوا
تأیید شده است.
پرسشنامة بررسی کیفیت زندگی  SF-36:ایون پرسشونامه
کیفیت زندگی را در هشت بخش میسنجد و شامل  91سوؤال
است 9 .بخش آن شامل :عملکرد دسمی  95سوؤال (سوؤال 9
تا  ،)95محدودیت ایفای ن ش مربووط بوه مشوکل دسومی 4
سؤال (سؤال  99تا  ،)91محودودیت ایفوای ن وش مربووط بوه
مشکل روحی  9سؤال (سؤال  97توا  ،)91درد بودنی  5سوؤال
91
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نمونهگیری و گردآوری دادهها فرمها کدگوذاری شوده و کودها
وارد رایانووه شوودند و پ و از کسووب ایمینووان از ووحت ورود
ایالعا  ،تجزیه وتحلیل دادهها توسط نرم افزار  SPSSویورایش
 55انجام و از روشهای آمواری ییول اسوتفاده شود .از ایونرو
توسط آمار تو یفی میانگین ،انحراص معیار ،در ود و فراوانوی
مشخصا دموگرافیک تعیین شد .بورای م ایسوه قبول و بعود
مداخله ،از آزمونهای  Wilcoxonو  Pair T-testاستفاده شود.
در تمام آزمون ها ضریب ایمینان 10در د و سطح معنواداری
 5/50مدنظر قرار گرفت ،ازاینرو در مواردی که  p>5/50بوود،
اختالص آماری معنوادار گوزارش شود .مالحظوا اخالقوی کوه
شامل رضایتنامة آگاهانه کتبی و ایمینوان از محرمانوه بوودن
ایالعا در هر مرحله است در مطالعه لحاظ شد .این مطالعوه
در دانشوووووگاه علووووووم پزشوووووکی بیردنووووود بوووووا کووووود
 IR.BUMS.REC.1395.269به ثبت رسیده است.

ساعت  9بح تا  95بعدازظهر و از ساعت  0الوی  7بعودازظهر
به بخش داخلی مرادعه کرده و بیماران مبتال به  COPDرا که
وادد شرایط نمونه پژوهش بودنود را انتخواب کورد .پژوهشوگر
پ از معرفی خود هدص از انجام پژوهش و چگونگی انجام کار
را به آنها توضیح داده و سپ فرم ایالعوا دموگرافیوک بور
اساس گفتوه هوای بیموار (مصواحبه) و پرونودة بیموار تکمیول
می شد .در مرحلة بعد پرسشونامة کیفیوت زنودگی  SF-36بوه
روش مصاحبه توسوط پژوهشوگر تکمیول مویشود .بوهمنظوور
ایمینان از پایدار شودن وضوعیت بیموار و پیشوگیری از بوروز
مشکال احتمالی و نیز رعایت ا ول اخالقوی تح یوق ،ضومن
شناسایی بیماران از بدو ورود به بخش داخلی ،پرسشنامههوای
فوق یی  54الی  49سواعت نخسوت بسوتری و پو از ثابوت
شدن وضعیت بیمار تکمیل میشود .آمووزش بوه وور فویل
آموزشی انجام می شد .محتوای کلوی برناموة آموزشوی شوامل:
تعریف بیماری و عالئ آن ،راهکارهای تسکین عالئو بیمواری،
نکا تغذیهای ،آموزش تکنیک تونف لوبغنچوهای ،آمووزش
استفاده از اسپری تنفسی و تو یههای درمانی است.
هنگووام بسووتری CD ،آموزشووی کووه شووامل تمووام مطالووب
آموزشی بود در اختیار بیماران قرار گرفت و از آنهوا خواسوته
شد که موارد آموزشوی را در منوزل بوه کوار گیرنود .در زموان
ترخیص بیماران ،کیفیت زندگی با ابزار بررسی کیفیت زنودگی
سنجیده شد و بهعنوان مبنایی برای م ایسه بوا  9مواه پو از
ترخیص استفاده شد.
به منظور ارزشیابی آموزش  9ماه پ از ترخیص به وور
تلفنی دوباره کیفیت زندگی مصواحبه سونجیده شود و سوپ
مووورد م ایسووه و تجزیووهوتحلیوول قوورار گرفووت .پ و از اتمووام

یافتهها
نتایج آزمون کولموگروص اسمیرنوص نشان داد که دادهها توزیع
غیرنرمالی دارند؛ بنابراین از آزمون های غیرپارامتریک اسوتفاده
شد .در این مطالعه مشخصا دموگرافیک دادهها در دودول 9
آمده است .نتایج ددول  5نشوان مویدهود کوه بعود از  9مواه
مداخلووه سوورزندگی بووا میووانگین نمووره  17±99/99و سووالمت
عمومی با میانگین نمره  09/15±99/49به ترتیب بیشوترین و
کمترین نموره را کسوب کردنود .میوانگین نموره کول کیفیوت
زندگی و بعد روانی و دسومانی و تموامی هشوت بعود کیفیوت
زنوودگی ،قبوول و بعوود مداخلووه اخووتالص معنوواداری نشووان داد
(.)p≥5/559

جدول  .2توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک بیماران

گروه
متغیر
دن

شغل

تحصیال
وضعیت تأهل

زن
مرد
خانهدار
بیکار
آزاد
فاقد سواد خواندن و نوشتن
باسواد
متأهل
مجرد
91

فیل آموزشی
تعداد (در د)
(59)50/0
(91)47/0
(9)55
(95)50
(55)00
(50)15/0
(90)97/0
(99)77/0
(1)55/0
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بررسی تأثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران...

جدول  .1مقایسة ابعاد کیفیت زندگی قبل و بعد مداخله در گروه فیلم آموزشی

گروه
زمان
ابعاد کیفیت زندگی
عملکرد دسمی
اختالل ن ش به خایر سالمت دسمی
اختالل ن ش به خایر سالمت عایفی
انرژی/خستگی
سرزندگی
عملکرد ادتماعی
درد بدنی

فیل آموزشی

آزمون ویلکاکسون

قبل مداخله
میانگین (انحراص معیار)
41±99/14
59/97±55/51
99/11±94/00
91/97±91/09
05/15±97/49
97/70±995/95
91/70±97/09

بعد مداخله
میانگین (انحراص معیار)
19±94/70
05/05±59/70
10/99±51/17
01/97±94/19
17±99/99
15±99/99
19/01±95/09

م
p≥5/559
p≥5/559
p≥5/559
p≥5/559
p≥5/559
p≥5/559
p≥5/559

سالمت عمومی

91/50±99/11

09/15±99/49

P≥5/559

بعد دسمانی
بعد روانی
نمره کل

90/11±95/41
45/01±90/74
97/94±99/90

07/17±95/49
19/95±95/59
01/19±99/99

P≥5/559

دار P

P≥5/559
p≥5/559

نریمانی] [55تحت عنوان «بررسوی توأثیر آمووزش مراقبوت از
خود بر کیفیت زندگی بیمواران همودیوالیزی» و همچنوین در
مطالعة براز پردنجانی] [91کوه تحوت عنووان «توأثیر آمووزش
مراقبت از خود از یریق فیل ویودیویی بور کیفیوت زنودگی و
عملکرد دسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز» انجام شود،
تأثیر آموزش بر عملکرد دسمی بین دو گروه مداخله و کنترل
معنادار بود و بهترتیب ( )p≥5/559و ( )p=5/599که همسوو و
مطابق با پژوهش حاضر است.
در ارتباط با م ایسوة میوانگین نموره محودودیت در ن وش
ناشووی از مشووکال روانووی در بیموواران  COPDنتووایج نشووان
میدهد که قبل و بعد از مداخله اختالص معناداری ودوود دارد
( )p≥5/559در نتیجووه آموووزش بووه روش فوویل آموزشووی بوور
محدودیت در ن ش ناشی از مشوکال روانوی بیمواران COPD
مووؤثر بوووده اسووت و باعووو بهبووود آن شووده اسووت .در مطالعوة
ویندوست] [59که تحوت عنووان «توأثیر فویل آموزشوی بور
کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران تراکئوسوتومی» و توأثیر
آموزش بر محدودیت در ن ش ناشی از مشکال روانی بوین دو
گروه مداخله و کنترل معنوادار بوود ( )p=5/559کوه همسوو و
مطابق با پژوهش حاضر است.
در ارتباط با م ایسة میوانگین نموره فعالیوت ادتمواعی در
بیماران  COPDنتایج نشان می دهد که قبل و بعود از مداخلوه
اختالص معناداری ودود دارد ( .)p≥5/559در نتیجوه آمووزش
به روش فیل آموزشی بور فعالیوت ادتمواعی بیمواران COPD
مؤثر بووده اسوت .در مطالعوة دووادی] [59کوه تحوت عنووان
«بررسی تأثیر آموزش مهار های زنودگی بور کیفیوت زنودگی

بحث
این پژوهش باهدص تعیین بررسی تأثیر آموزش به روش فویل
آموزشی بر کیفیت زنودگی بیمواران موزمن انسودادی ریوه در
شهرستان قاین انجام شد .میانگین نمرة کل کیفیوت زنودگی و
بعد روانی و دسمانی و تمامی هشت بعد کیفیت زندگی ،قبول
و بعد مداخله اختالص معناداری نشان دادند ()p≥5/559
در ارتباط با تعیین و م ایسة میانگین نمرة سالمت عمومی
در بیماران  COPDنتوایج نشوان مویدهود کوه قبول و بعود از
مداخلة اختالص معنواداری ودوود دارد ( )p≥5/559در نتیجوه
آموزش به روش فیل آموزشوی بور سوالمت عموومی بیمواران
 COPDمؤثر بوده و باعوو بهبوود آن شوده اسوت .در مطالعوة
قلیزاده ] [55کوه تحوت عنووان «ارزیوابی اثربخشوی آمووزش
مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبوان بیمواران مبوتال بوه
سووکتة مغووزی کارآزمووایی میوودانی تصووادفی» و همچنووین در
مطالعه دوادی] [59که تحت عنووان «بررسوی توأثیر آمووزش
مهار های زندگی بر کیفیت زندگی پرستاران بیمارستانهوای
خرمآباد» انجام شد .تأثیر آموزش بر سوالمت عموومی بوین دو
گووروه مداخلووه و کنتوورل معن وادار و ب وهترتیووب ( )p≥5/559و
( )p=554بود که مطابق با پژوهش حاضر است.
در ارتبوواط بووا تعیووین و م ایس وة میووانگین نموورة عملکوورد
دسمی در بیماران  COPDنتایج نشان میدهد که قبل و بعود
از مداخله اختالص معناداری ودود دارد ( )p≥5/559در نتیجه
آموزش به روش فیل آموزشوی بور عملکورد دسومی بیمواران
 COPDمؤثر بوده و باعوو بهبوود آن شوده اسوت .در مطالعوة
93
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در ارتباط با م ایسة میوانگین نموره انورژی و خسوتگی در
بیماران  COPDنتایج نشان می دهد که قبل و بعود از مداخلوه
اختالص معناداری ودود دارد ( )p≥5/559در نتیجه آموزش به
روش فیل آموزشی بر انرژی و خستگی بیماران  COPDموؤثر
بوده است و باعو بهبود آن شده است .در مطالعة ویندوسوت
و مصطفوی و دانی ] [59،50،51نتایج نشان داد تأثیر آموزش
بر میانگین نمورة انورژی و خسوتگی بوین دو گوروه مداخلوه و
کنترل معنوادار بوود و بوه ترتیوب ( )p≥5/559( ،)p=5/559و
( )p=5/59که همسو و مطابق با پژوهش حاضر است.
در ارتباط با م ایسة میانگین نمورة سورزندگی و نشواط در
بیماران  COPDنتایج نشان میدهد که قبل و بعود از مداخلوه
اختالص معناداری ودود دارد ( )p≥5/559در نتیجه آموزش به
روش فیل آموزشی بر سرزندگی و نشاط بیماران  COPDمؤثر
بوده است و باعو بهبود آن شده است در مطالعه دووادی][59
که تحت عنوان «بررسی تأثیر آموزش مهار هوای زنودگی بور
کیفیت زندگی پرستاران بیمارستانهای خرمآباد» انجام شود و
همچنین در مطالعه حیدری ] [57که تحوت عنووان «بررسوی
تووأثیر برنامووه آموزشووی خووود مراقبتووی بوور کیفیووت زنوودگی
سالمندان» انجام شود .توأثیر آمووزش بور سورزندگی و نشواط
معنادار بود و به ترتیب ( )p=5/551و ( )p≥5/559که همسو و
مطابق با پژوهش حاضر است.
در ارتباط با م ایسة میانگین نمرة ابعاد دسومانی و روانوی
در بیماران  COPDنتوایج نشوان مویدهود کوه قبول و بعود از
مداخله اختالص معنواداری ودوود دارد ( )p≥5/559در نتیجوه
آموزش بوه روش فویل آموزشوی بور ابعواد دسومانی بیمواران
 COPDمووؤثر بوووده اسووت و باعووو بهبووود آن شووده اسووت .در
مطالعه سلیمی و همکاران] [59نتایج نشان داد توأثیر آمووزش
بر میانگین نمرة ابعاد دسمانی و روانی در گروه مداخله قبول و
بعد مداخله و معنادار بود ( )p≥5/559که همسوو و مطوابق بوا
پژوهش حاضر اسوت .در مطالعوة دهانشواهی و همکواران][51
تحت عنوان تأثیر آموزش همتا بر کیفیت زندگی مبتالیوان بوه
نارسایی قلبی نتایج نشان داد آموزش بور میوانگین نمورة ابعواد
دسمانی در گروه مداخله قبل و بعود مداخلوه معنوادار نبوود و
همسو با پژوهش ما نیست که بیماران انتخابی و میانگین سنی
متفاو و نوع آموزش میتواند دلیل این تفاو نتایج باشد.
نتایج نشان داد که کیفیت زندگی بیماران پو از ادورای
برنامووه آموووزش مراقبووت از خووود بووه روش فوویل آموزشووی
ارت اءیافته است .مطالعا متعددی نشان دادهاند که شرکت در
برنامه های آموزشی باعو ارت ای کیفیت زنودگی مویشوود .در
مطالعه داودی که به منظور تأثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر

پرستاران بیمارستانهای خرمآباد» انجوام شود و همچنوین در
مطالعه براز پردنجانی ] [91کوه تحوت عنووان "توأثیر آمووزش
مراقبت از خود از یریق فویل ویودئویی بور کیفیوت زنودگی و
مشکال دسمی بیمواران تحوت درموان بوا همودیوالیز ،توأثیر
آموزش بر فعالیت ادتمواعی بوین دو گوروه مداخلوه و کنتورل
معنیدار بود و به ترتیب ( )p≥5/559و ( )p=5/590که همسوو
و مطابق با پژوهش حاضر است.
در رابطه با م ایسة میانگین نموره درد در بیمواران COPD
نتایج نشان می دهد که قبل و بعد از مداخله اختالص معناداری
ودووود دارد ( )p≥5/559در نتیجووه آموووزش بووه روش فوویل
آموزشی بر درد بیماران  COPDموؤثر بووده اسوت در مطالعوه
ویندوست ] [59که تحت عنووان «توأثیر فویل آموزشوی بور
کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران تراکئوسوتومی» و توأثیر
آموزش بر محدودیت در ن ش ناشی از مشکال روانی بوین دو
گروه مداخله و کنترل معنیدار بوود ( )p=5/559کوه همسوو و
مطووابق بووا پووژوهش حاضوور اسووت ولووی در مطالعووه بووراز
پردنجانی] [91که تحت عنوان «تأثیر آموزش مراقبوت از خوود
از یریق فیل ویدیویی بر کیفیت زندگی و مشوکال دسومی
بیماران تحت درمان با همودیالیز» انجام شد .تأثیر آموزش بور
درد بوودنی ایوون دو گووروه مداخلووه و کنتوورل معنووادار نبووود
( )p=5/951که همسو و مطابق با پوژوهش حاضور نیسوت کوه
بیماران انتخابی و میانگین سنی متفاو مویتوانود دلیول ایون
تفاو نتایج باشد.
در ارتباط با م ایسة میانگین نمرة محدودیت در ن ش ناشوی
از مشکال دسمانی در بیماران  COPDنتایج نشان میدهد که
قبل و بعد از مداخله اختالص معناداری ودوود دارد ()p≥5/559
در نتیجه آموزش به روش فیل آموزشی بر محودودیت در ن وش
ناشی از مشکال دسمانی بیماران  COPDموؤثر بووده اسوت و
باعو بهبود آن شده است .در مطالعة ویندوست] [59که تحوت
عنوان «تأثیر فیل آموزشوی بور کیفیوت زنودگی و رضوایتمندی
بیماران تراکئوستومی» و تأثیر آموزش بور محودودیت در ن وش
ناشی از مشکال روانی بین دو گروه مداخلوه و کنتورل معنوادار
بود ( )p=5/559که همسو و مطابق با پوژوهش حاضور اسوت .در
مطالعة یوافیان و همکاران] [54تحت عنوان بررسی میزان تأثیر
برنامه آموزشی مدون بر کیفیت زندگی زنوان مبوتال بوه کموردرد
مزمن نتایج نشان داد آموزش بر میانگین نمره ابعواد محودودیت
در ن ش ناشی از مشکال دسمانی در گروه مداخله قبل و بعود
مداخله معنادار نبود که همسو با پژوهش ما نیست که از دالیل
غیرهمسو بودن می توان به بیماران انتخابی و نوع آمووزش نوام
برد.
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.زندگی میشود که این مطالعه با پژوهش حاضر همخوانی دارد
،90 ،94] ریاریو و پیتا، در مطالعههایی دیگر که توسط یوهان
[ دربارة بررسی برنامه توانبخشی ریوه بور کیفیوت زنودگی91
 انجام شد نشان داده شد که برنامة توانبخشیCOPD بیماران
.باعو بهبود عملکرد و ارت ای کیفیت زندگی میشود

کیفیت زندگی بیمواران سوریان معوده بعود از عمول دراحوی
گاسترکتومی انجام شد نشان داد که پ از یک ماه نموره کول
کیفیت زندگی قبل و بعد از آموزش تفواو معنواداری داشوته
 در مطالعوة بووراز.[95] اسووت کووه بامطالعووهی مووا همسووو بووود
[ که به منظور توأثیر آمووزش مراقبوت از خوود از91]پردنجانی
یریق فیل ویدیویی بور کیفیوت زنودگی و مشوکال دسومی
بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد نشوان داد پو از
دو ماه نمره کل کیفیت زنودگی قبول و بعود از مداخلوه دارای
تفاو معنا داری بوده است؛ و همچنین در مطالعة ویندوست
[ که بهمنظور تأثیر فیل آموزشوی بور کیفیوت زنودگی بور59]
 مواه5 ،رضایتمندی بیماران تراکئوستومی انجام شد نشان داد
استفاده از فیل آموزشی می تواند باعو ارت ای کیفیت زنودگی
.و افزایش رضایتمندی بیماران شود؛ که بامطالعة ما همسو بود
[ نشوان داد برناموة تووان بخشوی ریووی5]ولی مطالعة دوکوار
مبتنی بر منزل باعو کاهش میزان خستگی بود ولی بر ارت واء
 این مطالعه با پژوهش حاضر.کیفیت زندگی اثر کمتری داشت
 در، شاید علوت ایون نواهمخوانی.در این زمینه همخوانی ندارد
[ نتوایج نشوان99] در مطالعه عرب.نوع ارائة آموزش بوده است
داد که آموزش باعو ایجواد تغییورا مطلووب در کلیوه ابعواد
.کیفیت زندگی میشود که بامطالعة حاضر همسو بوده است
COPD [ در مطالعه ای که روی بیمواران مبوتال بوه95] یو
 نشان داد به دنبال آموزشهای خود مودیریتی ابعواد،انجام داد
 مطالعوه.کیفیت زندگی به میزان قابل تودهی بهبود یافته بوود
[ نیووز نشووان داد آموووزش باعووو ارت ووای کیفیووت99] الشوویاب

نتیجهگیری
بر اساس این پژوهشها و م ایسة نتایج آنها با پژوهش حاضور
می توان نتیجه گرفت که آموزش از یریق فیل آموزشی باعوو
 بوا. میشوودCOPD بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتال به
توده به نتایج پیشنهاد میشود برای بهبود کیفیت زنودگی در
. دیگر بیماریهای مزمن از آموزش استفاده کنی

تشکر و قدردانی
این مطالعه حا ل یرح پژوهشی است کوه در دانشوگاه علووم
 بوه ثبوتIR.BUMS.REC.1395.269 پزشکی بیردند با کود
رسیده و بوا حمایوت موالی معاونوت پژوهشوی دانشوگاه علووم
پزشکی بیردند و کمیتة تح ی ا دانشکدة پرستاری و مامایی
 نویسوندگان ایون م الوه از معاونوت.قاین به انجام رسیده است
پژوهشی دانشگاه علووم پزشوکی بیردنود و کمیتوه تح ی وا
.دانشووکده پرسووتاری و مامووایی تشووکر و قوودردانی موویکننوود
همچنین از تمامی کارکنان بخوش داخلوی بیمارسوتان شوهدا
قاین و بیمواران شورکتکننوده در ایون پوژوهش سپاسوگزاری
. میکنی
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Abstract
Background The curing of patients with a Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD) is not a realistic goal. Maximizing
patients’ function and well-being should be a primary objective of
care. However, quality of life in COPD patients is lower than normal.
Hence, well examined the effect of educational film on quality of life
on patients with COPD was the aim of this research.
Materials & Methods The present research is a semi-experimental
study that conducted on 40 individuals in inner ward Qaen Shohada
Hospital in 1395-1396 academic year. Sampling was done in frequent
references to inner ward of the hospital. Life quality questionnaires
(Sf-36) and demographic features before and one month after the
discharge were completed. Finally, the data obtained from
questionnaire was analyzed by means of spss software version 20 at a
significant level of 0.05 based on Wilcoxone, pair T- test.
Results 21 (52.5%) female and 19 (47.5%) men with an average age
of 62.6 were the sample of this research. The mean score of total
quality of life, physical and mental dimensions, and all eight
dimensions of quality of life, before and after intervention, were
significantly different. (p<0.001).
Conclusion By considering the results, it is found that education
improves the daily activities of COPD patients, so it poses the
necessity to make plans for all health dimensions (physically,
mentally, socially, etc.)
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