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چکیده
زمینه و هدف:

نارسایی قلبی به عنوان یکی از بیماریهای مزمن و پیشرونده ،برای بیمار چالش جدّی ایجاد کرده و کیفیّت زندگی آنان را

تحت تأثیّر قرار میدهد.آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی ،سبب موفّقیّت در خود مراقبتی شده و تأثیّر مثبت بر کیفیّت زندگیآنان
دارد.مطالعهی حاضر باهدف بررسیتأثیّر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیّت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلب انجام گرفته است.

موادّ و روش

ها:در این مطالعهی تجربی  421بیمار مبتال به نارسایی قلب در بخش قلب بیمارستان قایم (عج) مشهد در سال 39به صورت

نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی کنترل ( )n= 01و مداخله ( )n= 01تقسیم شدند .در گروه مداخله
برنامهی آموزشی مبتنی بر نیازهای خود مراقبتیبرگزار گردید .هر دو گروه قبل و یک ماه پس از اجرای مداخله،پرسشنامهی کیفیّت زندگی SF-36
را تکمیل کردند .در نهایت اطّالعات با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار ( spssنسخه  )40در سطح معنی داری  p< 1/15تجزیه ،تحلیل
و تفسیر گردید.

یافته

ها:نتایج نشان داد بین نمره ی کیفیّت زندگی دو گروه قبل از مداخله اختالف آماری معنی دار نبود( .)p= 1/04امّا ،پس از مداخله

میانگین و انحراف معیار نمرهی کلّی کیفیّت زندگی در گروه کنترل و مداخله به ترتیب  09/02± 9/39و 22/02 ± 9/54بود و آزمون تی مستقل
بین دو گروه اختالف آماری معنی داری نشان داد (.)p<1/114
نتیجهگیری:آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی سبب بهبود کیفیّت زندگی بیماران مبتال بهنارسایی قلب می گردد.

کلید واژه ها :آموزش ،خود مراقبتی ،کیفیّت زندگی ،نارسایی قلب.

کیفیّت زندگی را چنین تعریف می کند :کیفیّت زندگی

مقدّمه
با پیشرفت و ارتقای سطح بهداشت جوامع

عبارت است از تصوّرات افراد از موقعیّت خود در زندگی

انسانی ،توجّه به مسائل ذهنی و عینی در مورد رفاه اهم ّیت

با توجّه به محتوای فرهنگی و ارزشهای نظامی که در آن

زیادی پیدا کرده است ( .)1سازمان جهانی بهداشت

زندگی میکنندو در رابطه با اهداف ،استانداردها و
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تأثیر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی

نگرانیهای آنها .)2( .در حال حاضر کیفیّت زندگی

سدیم نیز یکی از جنبههای درمان غیر دارویی میباشد.

بهعنوان شاخصی برای اندازهگیری وضعیّت سالمت در

یکی از علل شایع بستری شدن افزایش حجم مایعات در

تحقیقات بهداشتی ،ارزیابی روشهای مختلف درمانی و

بدن است که در اغلب مواردناشی از جذب زیاد سدیم از

تغییرات دراز مدّت در افراد و سیستم ارایه خدمات

رژیم غذایی میباشد(.)14پارلیش ( )Parlishو همکاران

بهداشتی شناخته شده است ( .)3در واقع کیفیّت زندگی

معتقدند تجربیات ورزشی منجر به بهبود عالیم کلینیکی

در افراد بیمار به حالتی از خوب بودن اطالق میشود که

در مبتالیان به نارسایی قلب میشود که سهم مه ّمی در

شامل دو جزو است :توانایی انجام کار روزانه که منعکس

کاهش هزینههای بهداشتی ،مرگ های زودرس و بهبود

کننده وضعیّت جسمی ،روانی و اجتماعی فرد است و

کیفیّت زندگی دار( .)15این بیماریبهجز از پیش آگهی

رضایت فرد از کنترل بیماری و عوارض درمان( .)4ابعاد

ضعیف،محدودیّت در فعّالیّت جسمی ،قطع تعامالت

کیفیّت زندگی در بیماریهای مزمن دستخوش تغییر

اجتماعی ،دیسترسهای روانی و کاهش نشاط ،افزایش

فراوان میشود( .)5بیماریهای قلبی -عروقی از جمله

وابستگی ،بازنشستگی زودرس و تأثیّر منفی بر کیفیّت

بیماریهای مزمن و شایعترین ع ّلت مرگ و میر در

زندگی را تحمیل میکند( .)16در بیشتر مطالعات که

کشورهای صنعتی ودر حال توسعه و همچنین ،یکی از

کیفیّت زندگی هم توسّط ابزارهای عمومی و هم ابزارهای

جدّیترین عوامل تهدید کنندهی حیات در کشورهای

اختصاصی اندازه گیری شده است،این بیماران نمرات

توسعه یافته است ( .)6نارسایی مزمن قلب اختالل

پایینیرا در تمام جنبههایکیفیّتزندگیبهدست آوردند( .)17به

ساختاری و عملکردی قلب در حال استراحت است .

منظور ارتقایکیفیّت زندگی بیماران ،یادگیری رفتارهای

( .)7در آمریکا نزدیک به پنج میلیون بیمار مبتال به

مراقبت از خود از جمله آموزش و حمایت در ارتباط با

نارسایی قلب وجود دارد و سالیانه حدود پانصد و پنجاه

رژیم دارویی ،نحوهی مصرف داروها ،رژیم غذایی،

هزار مورد جدید گزارش میشود( .)8در ایران نیز طبق

فعّالیّتها ،تشخیصعالیمعود بیماری و انجام اقدام مناسب

آمار مرکز مدیریّت بیماریها در سال  1388تعداد مبتالیان

در هنگام بروز عالیمباید صورت گیرد( .)18همچنین،

به نارسایی قلب در  18استان کشور حدود  3/3نفر در

آموزش ناقص و عدم آگاهی بیماران و خانوادهیآنها

یکصد نفر جمعیّت بوده است( .)9در ایاالت متحدّه

میتواند تأثیّر منفی بر کیفیّت زندگی آنها بگذارد.

هزینهی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از این بیماری رقمی

حکمت پور و همکاران نشان دادند که آموزش ناقص از

حدود  3448بیلیون دالر در یک سالتخمین زده شده

موانع کنترل بستری مجدد در بیماران نارسایی قلب

است( .)11در ایران نیز  25درصد از بیماران بستری در

میباشد.)19(.پرستاران در جهت آموزش به بیماران مبتال

بخشهای قلب مبتال به این بیماری میباشند که خود

به نارسایی قلبی ،نیازمند کسب اطّالعات از بیماران هستند

هزینههای بسیاری را در پی دارد(.)11درمانهای انتخابی

تا بتوانند مداخالت آموزشی اثر بخش متناسب با نیاز

در بیماران مبتال به نارسایی قلب بر اساس شرایط

بیمار و خانواده طراحی کنند(.)21امروزه بحث دربارهی

بیمارشامل تغییرات سبک زندگی ،دارو درمانی و اقدامات

آموزش به بیمار و خانواده آنها در جهت تقبّل مراقبت از

جراحی مانند پیوند قلب میباشد(.)12به علّت تعداد زیاد

خود مطرحمیباشد و باید شرایطی فراهم نمود تا بیماران

داروهای مورد نیاز در درمان نارسایی قلب و همچنین،

بتوانند از خود مراقبت کنند( .)21لذا،با توجّه به مزمن

عوارض جانبی داروها ،این بیماران در پیگیری رژیم

بودن این بیماری و ماه ّیت پیشروندهی آن ،این مطالعه

دارویی دچار مشکل میشوند ( .)13رژیم غذایی کم

باهدف تعیین تأثیّر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی
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فتحانی و همکاران

بر کیفیّت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلب انجام شده

محدودیّت ایفای نقش مربوط به مشکل روحی ،درد بدنی،

است.

عملکرد اجتماعی ،سالمت عاطفی ،انرژی و خستگی،
سالمت عمومی میباشد .هر بخش بین  1تا  111نمره

موادّ و روش ها

گذاری شده است .امتیاز صفر نشان دهنده پایینترین

پژوهش حاضر یک مطالعهیتجربی با طرح دو

سطح و صد باالترین سطح کیفیّت زندگی فرد میباشد.

گروههی پیش آزمون -پس آزمون است .جامعهی این

این پرسشنامه توسّط ویر و شربورن در سال  1992ساخته

پژوهش را بیماران نارسایی قلب در بخش قلب بیمارستان

شده ( )22و اعتبار و پایایی آن در جمعیّت ایرانی مورد

قایم(عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال

تأیید قرار گرفته است(.)23همچنین،جهت تعیین ثبات

 1393تشکیل دادند .جهت تعیین حجم نمونه یالزم با

درونی این پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده

سطح اطمینان 95درصد و توان آزمون  ./81و مطابق با

شد ( .)α=1/86پرسشنامهی مذکور قبل از مداخلهی

تعداد نمونه در مطالعات مشابه،تعداد  121بیمار مشخص

آموزشی توسّط دو گروه به شیوهیمصاحبه تکمیل گردید.

شد که پس از کسب مجوز و دریافت کد اخالق از

سپس در بیماران گروه مداخله ،ابتدا نیازسنجی آموزشی

دانشگاه و اخذ رضایت نامه آگاهانه از بیماران ،وارد

در زمینهی خود مراقبتی صورت گرفت.سپس عالوه بر

مطالعه شدند .نمونهگیری در این پژوهش به صورت

مراقبت معمول بخش ،برنامهی آموزشی مبتنی بر نیازهای

مستمر و نمونهها به روش در دسترس انتخاب و با

خود مراقبتی برای بیمار تهیه شد که بین یک تا چهار

تخصیص تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی در

جلسه و هر جلسه حدوداًنیم تا یک ساعت برگزار گردید.

دو گروه کنترل ( )n=61و مداخله ( )n= 61قرار گرفتند

آموزش به صورت چهره به چهره ،سخنرانی و همرا با

واطّالعاتمورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت .از

پاسخگویی به سؤواالت احتمالی انجام گرفت .محتوای

معیارهای ورود به مطالعه ،داشتن حدّاقل سواد خواندن و

کلی برنامهی آموزشی شامل :ماه ّیت بیماری ،نوع و میزان

نوشتن ،محدودهی سنّی بین  31تا  71سال ،تشخیص

فعّالیّت و ورزشهای مجاز ،رژیم غذایی مناسب ،عوامل

بیماری نارسایی قلب بر اساس تشخیص پزشک و

تشدید کنندهی بیماری و راههای کنترل آنها ،داروها (نام

اکوکاردیوگرافی و قرار گرفتن بیمار در کالس دو و باالتر

دارو ،زمان مصرف ،مقدار مصرف ،عوارض داروها ،نحوه

نارسایی قلب ،عدم شرکت بیمار در هیچ برنامهی رسمی

مصرف و  ،)...ویزیت مجدد (پیگیری درمان) ،کنترل

آموزش خود مراقبتی و عدم رویداد و شرایط استرسزای

استرس و اضطراب ،زمان مناسب برای برگشت به کار.

ناگهانی زندگی در  6ماه گذشته بود و بیمارانی که بیماری

هنگام ترخیص ،کتابچه آموزشی که شامل تمام مطالب

روانی ،بیماری مزمن ،معلولیّت جسمی و سابقهی عمل

آموزشی بود در اختیار بیماران قرار گرفت و از آنها

جراحی قلب در  6ماه گذشته را داشتند ،از مطالعه خارج

خواسته شد موارد آموزشی را در منزل به کار گیرند.

شدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش مشتمل بر دو

بیماران گروه کنترل نیز در مدّت بستری تحت مراقبت و

بخش است ،بخش اوّل اطّالعات دموگرافیک و سوابق

آموزش معمول قرار گرفتند .به منظور ارزشیابی برنامهی

بیماری و بخش دوم سؤواالت مربوط به کیفیّت زندگی

آموزش خود مراقبتی پس از یک ماه دوباره کیفیّت زندگی

است.پرسشنامهی کیفیّت زندگی  SF-36دارای هشت بعد

هر دو گروه (کنترل و مداخله) به روش مصاحبه سنجیده

و  36سؤوالمیباشد .هشت بخش آن شامل :عملکرد

شد و سپس مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار

جسمی ،محدودیّت ایفای نقش مربوط به مشکل جسمی،

گرفت.جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار  spssنسخه 16
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تأثیر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی

استفاده شد .جهت بررسی توزیع متغیّرهای کمّی آزمون

تحقیق از آزمون تی مستقل و من ویتنی استفاده شد.

کولموگروف -اسپیرونوف انجام شد .جهت بررسی دو

جهت تعیین رابطهی بین تغییرات کیفیّت زندگی بعد از

گروه از نظر همگن بودن از آزمون های تی مستقل و کای

مداخلهی آموزشی بر حسب مشخصات فردی مراقبین

دو ،و جهت توصیف مشخصات واحدهای پژوهش از

آزمون آنالیز واریانس دو طرفه انجام شد.

آمار توصیفی استفاده شد .برای مقایسهیمیانگین نمرات
کیفیّت زندگی بیماران در دو مرحلهی قبل و بعد از

یافته ها

مداخله در هر یک از گروههای کنترل و مداخله از آزمون

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داد ها نشان داد

تی زوجی و ویلکاکسون و جهت مقایسهی میانگین

میانگین سنّی بیماران  57/33 ± 9/96بود .اکثر ّیت آنها

نمرات بین دو گروه کنترل و مداخله در هر مرحله از

( ) 64/15درصد مذکر بودند.سایر مشخصات دموگرافیک

جدول :1مشخصات دموگرافیک و سوابق بیماران در دو گروه کنترل و مداخله
متغیّر

گروه مداخله

گروه کنترل

سطح معنی داری

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین



سن

65/56 ± 01/23

65/10 ± 9/65

p=1/53



کسر تخلیّه

26/35 ± 5/21

23/5 ± 5/55

p=1/56



مدّت ابتال به بیماری(ماه)

5/55 ± 5/26

5/12 ± 5/03

p=1/05



دفعات بستری

3/06 ± 0/22

3/25 ± 0/35

p=1/21



مدّت بستری(روز)

9/25 ± 2/65

5/61 ± 3/53

p=1/02

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(22)66

(39)35/2

سه

(35)36

(21)61

چهار

.....

(0)0/5



درجهی نارسایی قلب

دو



جنس

زن

(09)20/5

(33)31

مرد

(30)55/2

(25)51

مجرّد

(0)0/5

...........

متأهّل

(62)55/2

(61)52/2

مطلقه

(3)2/2

(0)0/5

همسر فوت شده

(3)5/5

(9)06

ابتدایی

(26)65/2

(22)66

زیر دیپلم





p=1/23

تحصیالت
(5)02/2

(3)5/5

(02)30/5
(3)5/5

(6)5/2

خانه دار

(05)35/2

(31)22/2

کارمند

(3)2/2

(5)00/5

آزاد

(35)35/5

(31)22/2

بازنشسته یا بیکار

(02)30/5

(02)30/5

دیپلم
باالتر از دیپلم



p=1/23

وضعیّت تأهّل

(05)21



p= 1/39

p= 1/60

وضعیّت شغلی
p=1/33

استعمال دخانیات
بلی

(33)25/5

(05)35/2

خیر

(25)52/2

(32)50/5

p= 1/22

Chi-Square: p Mann Whitney U : p:p Independent T Test
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جدول  :2مقایسهی ابعاد هشتگانه کیفیّت زندگی بیماران نارسایی قلب ،قبل و یک ماه بعد از مداخلهی آموزشی در دو گروه مداخله و کنترل
گروه

متغیّر

مداخله
سالمت عمومی

کنترل
تی مستقل
مداخله

عملکرد اجتماعی

کنترل
تی مستقل

سالمت عاطفی

35/35 ± 5/62

35/39 ± 3/62

p =1/05

p= 1/55

P<1/110

55/52± 05/35

55/00 ± 01/55

p= 1/12

51/52 ± 02/33

55/55 ± 01/51

p =1/25

p =1/35

p <1/110

مداخله

52/66 ± 5/99

51/32 ± 5/51

کنترل

53/33 ± 00/20

50/00 ± 5/93

p =1/52

p<1/110

مداخله

50/13 ± 03/39

55/13± 01/25

p<1/110

کنترل

69/92 ± 00/52

65/00 ± 5/39

p= 1/35

p =1/50

p <1/11 0

مداخله

50/33 ± 05/52

55/31 ± 5/59

p<1/110

کنترل

51/61 ± 03/55

65/59 ± 5/90

p =1/20

p =1/53

p<1/110

51/55 ± 32/31

55/65 ± 02/55

p=1/123

50/61 ± 33/06

66/59 ± 05/36

p= 1/06

p =1/56

p<1/110

52/56 ± 06/35

51/36 ± 5/61

p =1/32

52/03 ± 05/31

55/21± 01/51

p=1/10

p =1/59

p =1/15

53/33 ±05 /03

51/96 ± 6/91

p <1/110

59/33 ± 05/09

53/35 ± 01/22

p =1/15

p =1/19

p <1/110

تی مستقل
مداخله
درد جسمی

35/69 ± 01/90

63/65 ±5/52

p <1/110

p= 1/13

تی مستقل
عملکرد جسمی

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

ویلکاکسون

p <1/110

تی مستقل
انرژی و خستگی

قبل ازمداخله

یک ماه پس از مداخله

تی زوجی یا

کنترل
من ویتنی
مداخله

ایفای نقش جسمی

کنترل
من ویتنی
مداخله

ایفای نقش روحی

کنترل
من ویتنی



 :Pمقادیر  P valueاست که توسّط آزمون ویلکاکسون گزارش شده است.

جدول  :3مقایسهینمرهی کیفیّت زندگی بیماران نارسایی قلب قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل
انحراف معیار ±میانگین

نمرهی کیفیّت زندگی

نتیجهی آزمون تی زوجی

گروه

قبل از مداخله

بعد از مداخله

کنترل

53/56 ± 9/36

52/53 ± 2/92

p= 1/33

52/55 ± 9/55

53/53 ± 2/60

P<1/110

p =1/50

p<1/110

مداخله
نتیجهی آزمون تی مستقل

افراد شرکت کننده در دو گروهدر جدول شماره  1نشان

دهندهیافزایش میانگین نمرهی کیفیّت زندگی در گروه

داده شده است .دو گروه از نظر این متغیّرها همگن بودند.

آزمون بود.نتایج آزمون ویلکاکسون نشان دهندهی کاهش

میانگین نمرهی ابعاد  8گانه کیفیّت زندگی در بدو ورود به

میانگین نمرهیبعد ایفای نقش جسمی پس از انجام مداخله

مطالعه تفاوت معنی دار آماری نداشت؛امّا ،یک ماه پس از

در دو گروه کنترل و مداخله میباشد .در گروه مداخله

اجرای مداخلهی آموزشی جهت گروه آزمون ،نتایج بیانگر

این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست()p= 1/43؛امّا،

آن بوده که در بعد سالمت عمومی ،عملکرد اجتماعی،

در گروه کنترل تفاوت موجود معنی دار است()p=1/11

سالمت عاطفی ،درد بدنی ،انرژی و خستگی ،عملکرد

(جدول  .)2در ضمن جهت سنجش ارتباط بین برخی

جسمی ،ایفای نقش روحی بین دو گروه اختالف آماری

مشخصه های فردی با میزان تغییرات کیفیّت زندگی بعد

معنی دار وجود داشت( .)p>1/111این امر نشان

از انجام مداخله در مراقبین آزمون آنالیز واریانس دو طرفه
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تأثیر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی

انجام شد .نتایج نشان داد هیچ یک از متغیّرها بر متغیّر

این مداخلهی آموزشی از افت شدید میانگین نمرهی این

وابسته تأثیّر نداشته و تنها اثر برنامهی آموزشی مبتنی بر

بعد که در گروه کنترل رخ داده جلوگیری کرده است.

نیازهای خود مراقبتی بر متغیّر وابسته اعمال شده است.

آموزش و افزایش آگاهی بیماران ومراقبت کنندگان آنها
درجهت آشنایی با ماهیّت بیماری ،اقدامات درمانی
ومراقبتی ایشان میتواند تاحدّ زیادی باعث بهبود کیفیّت

بحث
نتایج مطالعهیحاضر نشان داد که سطح کیفیّت

زندگی آنها شود ( .)26در همین راستا هالند ()Holland

زندگی بیماران نارسایی قلب در گروه آموزش مبتنی بر

در مطالعهیخود نشان داد که مداخلهی آموزشی در مورد

نیازهای خود مراقبتی به طور معنی داری نسبت به گروه

رژیم غیر دارویی سبب افزایش  91درصدی میزان آگاهی

آموزش رایج افزایش یافته است.

بیماران نارسایی قلب شده و این افزایش آگاهی انگیزهای

رضایی لویه در مطالعهای تأثیّر آموزش خود

برای رعایت اصول مراقبت از خود ،کاهش بستری مجدد

مراقبتی بر کیفیّت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی را

و مرگ و میر در بیماران گروه مداخله شده است

مورد بررسی قرار داد .او در این مطالعه نشان داد که پس

(.)27همچنین،لی ( )Leeنیز بیان کردند که موفّقیّت در

از برگزاری جلسات آموزش گروهی افزایش قابل توجّهی

مراقبت از خود سبب بهبود وضعیّت سالمتی و کیفیّت

در سطح کیفیّت زندگی بیماران نارسایی قلب ایجاد شد

زندگی بیماران شده و ارتباط قوی بین آن دو وجود دارد

که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود( .)18عالوه بر

( )28که با مطالعهیرودگرز ( )Rodgersبا عنوان

نارسایی قلب تأثیّرمداخلهی آموزشی خود مراقبتی بر

تأثیّربرنامهی آموزشی بر دانش ،رضایت از خدمات و

کیفیّت زندگی دیگر بیماریهای مزمن نیز دیده شده

کیفیّت زندگی بیماران سکتهی مغزی و مراقبین آنها با

است؛ به طوری که در مطالعهیسعیدپور و همکارانتأثیّر

مطالعهیحاضر همسو نمیباشد .رودگر شش جلسه

آموزش خود مراقبتی بر کیفیّت زندگی بیماران دیابتی

آموزشی یک ساعته برای بیمار و مراقب در ارتباط با

مورد بررسی قرار گرفت و کیفیّت زندگی بیماران به طور

بیماری سکتهی مغزی برگزار کرد .نتایج نشان داد که این

معنی داری نسبت به قبل از مداخله افزایش داشت (.)24

مداخلهی آموزشی سبب افزایش دانش و رضایت از

همچنین ،در مطالعهیامت رضا و همکاراننمرهی کیفیّت

خدمات در بیماران و مراقبین آنها شده؛امّا،تأثیّر مثبت بر

زندگی بیماران مبتال به میگرن پس ازمداخلهی آموزشی

کیفیّت زندگی آنان نداشته است ( .)29در مطالعه ی

خود مراقبتی مبتنی بر الگوی خود مراقبتی اورم به طور

رودگرز با توجّه به اینکه جلسات به صورت گروهی

معنی داری افزایش داشت(.)25میانگین نمرهیبعد ایفای

برگزار شد امکان نیازسنجی آموزشی وجود نداشت .در

نقش جسمی پس از اجرای مداخله درگروه مداخله نسبت

مطالعهیحاضر برنامهی آموزش به صورت انفرادی و بر

به قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت.

اساس نیازسنجی طراحی شد .درحالیکه در مطالعه ی

البتّه،با توجّه به نوع آیتمهای تشکیل دهنده این بعد که به

رودگرز سنجش کیفیّت زندگی شش ماه پس از مداخله

موضوعاتی مانند کاهش مدّت زمان کار و یا کمتر و با

انجام شد .بنابراین ،عوامل مخدوش کننده قطعاً توانسته

دقّت کمتر به دلیل مشکالت جسمی مربوط می شد .این

بر نتایج مطالعهیآنان تأثیّر بگذارد .همچنین ،نتایج مطالعهی

موضوع تا حدّی قابل تبیین است ،به اینصورت که

حاضر با مطالعهی آگرن و همکاران همخوانی نداشت .در

بسیاری از بیماران دراین زمینهها دچار مشکالت شدید

مطالعهی آگرن که با هدف بررسیتأثیّر آموزش و حمایت

نبودند و در نتیجه تغییرخاصّی نیز مشاهدهنشد .عالوه بر

روانی به بیماران مبتال به نارسایی قلب و همسران آنها
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بهترین وضعیّت را با کمترین عوارض احتمالی برزندگی

 مشخص گردید که مداخلهی آموزشی تأثیّری.انجام شد

خود بسازند وآگاهی ازتواناییهای موجود منجر به امید

 پس آزمون در مطالعه یآگرن.بر کیفیّت زندگی زوج ندارد

 و نهایت ًا، عدم انزوا، افزایش اعتماد به نفس،بیشتر به آینده

.)31( سه و دوازده ماه پس از اتمام مداخله انجام گرفت

 توصیّه میشود، بنابراین.بهبود کیف ّیت زندگی گردد

طوالنی شدن مرحله دو متکمیل پرسشنامهها وتأثیّر عوامل

،پرستاران با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی بیماران مزمن

مداخلهگر برکیفیّت زندگی بر نتایج مطالعهی آگرن

.آنان را جهت بهبود کیفیّت زندگی شان یاری نمایند

 در مطالعهی حاضر باتوجّه به ماه ّیت.تأثیّرگذار بوده است
پیشروندهی بیماری نارسایی قلبی و تغییر درنیازهای

تشکر و قدردانی

آموزشی و حمایتی بیمار وتأثیّرگذاری عوامل مختلفی

مقالهی حاضر بر گرفته از پایان نامهی دورهی

 یک ماه،)برکیفیّت زندگی (به عنوان متغیّر مخدوش کننده

کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پس از برگزاری برنامه و جلسات آموزشی مبتنی بر

 کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران؛.میباشد

نیازهای خودمراقبتی مجددا کیفیّت زندگی بیماران

 و کد اخالق معاونت محترمIRCT2014072118552N1

سنجیده شد و سعی شد عوامل مخدوش کننده حذفش ده

سبزوار

پزشکی

علوم

دانشگاه

پژوهشی

.و یاتحت کنترل قرار بگیرند

 از مسؤولین دانشگاه علوم. میباشدmedsab.rec.93.22
 پرسنل بیمارستان قایم(عج) و،پزشکی سبزوار و مشهد
،بیماران عزیز که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند
.صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم

نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه اهمیّت برگزاری
مداخالت آموزشی با تمرکز بر نیازهای مراقبت ازخود در
 تا بدین وسیله بیماران.بیماران را مطرح نموده است
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Background& Objectives: Heart failure is a chronic and
progressive disease, which causes serious challenges for
patients and affects on the quality of their life. Education based
on self-care needs results in their success on the self-care and
positive impact on the quality of their life. This study was
conducted to assess the effect of a self-care needs - based
educational program on the quality of life in heart failure patients.
Materials & Methods: Inthis experimental study, 120 patients
with heart failure in Ghaem cardiac hospital of Mashhad in 2014
randomly selected and divided into two groups: control (n= 60)
and intervention groups(n= 60).In intervention group training
program based on self-care needs was performed, and thedata
were collected using the SF-36 quality of life questionnaire at
baseline and one month after the intervention, which was
completed by both groups. To analyze the obtained data, the
software spss (version=16) and statistical tests (Chi-Square,
Mann WhitneyU, Independent T-Test,Paired T-Test and
Wilcoxon) were used at 95 confidence interval percent.
Results:The results showed that there wasn't any statistical
significant difference in the mean score of quality of life between
the two groups before the intervention. But after the intervention
the values of mean and standard deviation of quality of life were
obtained 63.62±3.93 and 72.62±3.51, respectively for control and
intervention groups, andthere was a significant difference
between the two groups, which indicated by statistical test of
independent T-Test(p<0/001).
Conclusions:Self careneeds-based training can improvethe
quality of lifeof patients withheart failure.
Keywords: Education; Self –care;Quality of life; Heart failure

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

