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چکیده
اهداف بهبود کیفیت زندگی در بیماران قلبی مهمترین هدف در برنامههای ارتقای ساح ساالمت اسات .آماوز
برنامة خودمدیریتی ،از مهمترین رو های بهبود و ارتقای سح سالمت است .هدف این محالعه بررسی تأثیر مدل
خودمدیریتی 1آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتال به سندرم کاد کرونری است.
مواد و روشها این محالعه کارآزمایی بالینی دوگروهه است که  10بیمار سالمند مبتال باه بیمااری ساندرم کااد
کرونری از بین بیماران بستری در بخش قلب و سیسییو بیمارساتان اماام رضاا ،بجناورد باهصاورت در دساترس
انتخاب و به رو بلوکهای جایگشتی به دو گروه آزمون ( 51نفاره) و کنتارل ( 51نفاره) تقسایم شادند .گاروه
مداخله تحت اجرای برنامة خودمدیریتی بر اساس رو 1آ قرارگرفتند و گروه کنترل برناماة روتاین بیمارساتان را
دریافت کردند .ابزار پژوهش در این محالعه ،پرسشنامة  15سؤالی کیفیت زندگی لیپاد باود کاه در ابتادا و دو مااه
بعد از محالعه در دو گروه تکمیل شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 20و آزمونهاای آمااری کاای اساکوور و
آزمون ویلکاکسون و تحلیل اندازههای تکراری تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها یافتاه هاا نشاان داد اک ار واکادهای پاژوهش زن ،متأهال و بیساواد بودناد .میاانگین سانی واکادهای
پژوهش 11/54±0/14سال بود .میانگین نمرات ،در تمامی ابعااد کیفیات زنادگی در گاروه مداخلاه بعاد از اتماام
محالعه باالتر رفت .ولی از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P=0/14
نتیجهگیری این محالعه نشان دهندة اثربخشی برنامة خودمدیریتی مبتنی بر مدل 1آ بر کیفیت زندگی ساالمندان
مبتال به سندرم کاد کرونری در مدت محالعه نبود.

کلیدواژهها:
بیماااری سااندرم کاااد کرونااری،
خودمااادیریتی 1آ ،ساااالمندان،
کیفیت زندگی.
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راد و همکاران

این بیمااران را کااهش مایدهاد و باهدنباال آن خاود و کتای
سیستم مراقبت بهداشتی دچار مشکل میشود  .]50اک ر ایان
بیماران بهدنبال بیتحرکی و در نتیجه کاهش قدرت عضاالنی و
کاهش تحمل ،با ناتوانی در انجام فعالیاتهاای روزمارة زنادگی
همراه میشوند .]51 ،55
ساندرم کااد کرونار از ماوارد تهدیدکننادة ساالمتی در
سنین سالمندی و یکی از اختاللهای مهام و بسایار شاای و از
علل اصلی بروز مرگ در افاراد بااالی  11ساال اسات  .]51در
صورتی که بیماران آگاهی الزم در زمینة مراقبت از خود نداشته
باشند ،قادر به تصمیم گیری درباارة ساالمتی و بهداشات خاود
نخواهند بود .]51
افراد مبتال به بیماری قلبی نیز ،به علت عوارض بیماری و
درمان ،باه تادریج تغییار در نیازهاای خاودمراقبتی را اکسااس
میکنند .]54
امروزه ،باه درماان هاای کماایتی و آموزشای در بهباود
کیفیت زندگی بیماران توجاه زیاادی شاده اسات و بیشاتر بار
پذیر درمان و مراقبت از خود تأکید مای شاود  .]53در ایان
میان رو های مختلاف آموزشای ،رو هاای خودمادیریتی در
بهبود کیفیت زندگی استفاده شده و نتایج متناقضای باه دسات
آمده است.
در محالعة نادریپور و همکاران با عنوان «تاأثیر آماوز
برنامة خودمدیریتی بیماری های مزمن بر خودکارآمدی بیمااران
تحت عمال جراکای پیوناد کناار گاذر عاروق کرونار» ،نتاایج
نشان دهندة عدم اثربخشی برنامة خودمدیریتی در بیمااری هاای
مزمن بر خودکارآمدی بیماران بود .]50
محالعة بالجانی و همکااران باا عناوان «تاأثیر ماداخالت
خودمدیریتی بار تبعیات از رژیام دارویای و سابک زنادگی در
بیماران قلبی -عروقای» ،نشااندهنادة تاأثیر م بات ماداخالت
خودمدیریتی بود .]55
برنامة خودمدیریتی مبتنی بر مدل 1آ رویکاردی مبتنای
بر شواهد است و بهمنظور تغییر رفتار و تاأمین ساالمت باهکاار
می رود و شامل پنج مرکله است :بررسای ( ،)Assessراهنماایی
( ،)Adviseتوافاااا ( ،)Agreeکمااااک ( )Assistو پیگیااااری
( .]55 )Arrangeاین مدل برنامة خودمدیریتی کوتاه و ساده ای
است  .]51خودمدیریتی به این معناسات کاه بیمااران در امار
مراقبت از خود مشارکت فعاال داشاته باشاند و تاا کاد امکاان
مدیریت بیماری به خود بیماران واگذار شاود  .]50لاذا ،هادف
اصلی برنامة خودمدیریتی دستیابی بیماران به کداک ر استقالل،
خودتصمیم گیری ،تکیه بر توانایی ها و در نتیجه افزایش کیفیت
زندگی آنان است .]51

محدودیت فعالیت جسمانی و روانی سااالمندان و کاهش کیفیت
زندگی این گروه سنی اسات  .]5ساندرم کروناری کااد جاز
بیماری های قلبی -عروقای کروناری اسات ،شاامل انفاارکتوس
میوکارد با و بدون قحعة  STباالرفته و آنژین ناپایدار  .]5طبا
گاازار سااازمان بهداشاات جهااانی ،در سااال  5055کاادود
51/1میلیون مرگ ناشی از بیماریهای قلبی -عروقای گازار
شده است که از این میان کادود  1/0میلیاون مارگ ناشای از
بیماریهای عروق کرونر و  1/1میلیون بهعلت سکتة قلبی باوده
است .]1
سندرم کاد کرونری با افزایش سن بیشتر اتفاق میافتاد.
کتی با کاهش مرگ ناشی از این بیماریها در سالهاای اخیار،
 41درصد کسانی که از بیماری های عروق کروناری قلاب فاوت
کردهاند بیش از  11سال سن داشتهاند  .]0میازان مارگ ایان
بیماری سالیانه در جمعیت باالی  00سال کشاور 50 ،در هازار
نفر گزار شده است .]1
بیماریهای عروق کرونر یکی از مشاکالت اصالی کاوزة
سالمت در کشورهای توسعهیافته است .در سال  5000در کشور
آمریکا  51/4میلیون نفر مبتال به بیماریهای عروق کرونر بودند
 .]1طب گزار بنیاد قلب بریتانیا ،در کال کاضر از هر شاش
مورد مرگ در زنان و از هر پنج مورد مرگ در مردان یک ماورد
بهعلت بیماری عروق کرونر است .]1
شیوع بیماری های قلبی -عروقی ،به خصوص بیماری های
کرونری ،در کشورهای درکالتوسعه بهشادت در کاال افازایش
است و مشکل مهم بهداشتی و اجتماعی باه شامار مای رود .]4
سالیانه هزینههای زیادی برای درمان ،پیشاگیری و توانبخشای
بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر صرف مایشاود  .]3ایان
بیماری بر توانایی انجام فعالیتهای معمول زندگی تاأثیر منفای
دارد .بیماران مبتال کیفیت زندگی پایینی دارند .کمبود آگاهی از
رفتارهای خودمراقبتی به بستریشدنهای مجدد ایان بیمااران
میانجامد .]50
با وجود رو های درمانی جدید ،ابتال به و مرگ ناشی از
سندرم کاد کرونری در ایران همچنان روند صعودی دارد .]55
ساالنه بیمااران زیاادی در بخاش هاای مراقبات ویاژه بساتری
میشوند و با توجه به صارف هزیناههاای بااال و برخاورداری از
درمان های تخصصی بعد از ترخیص از کیفیات زنادگی پاایینی
برخوردارنااد  ]55و اغلااب بااهدنبااال دورة طااوالنی بسااتری و
داروهای مصرفی دچار عوارضی همچون ضعف عضالنی ،نااتوانی
در باالرفتن از پله ،اضحراب ،افساردگی ،و اخاتالل در خاواب و
اشتها می شوند  .]51بسیاری از بیماران قلبی دچاار مشاکالت
فیزیکی ،روکی و روانی و اجتماعی هستند که کیفیات زنادگی
10
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رابطة سبکهای تفکر عملکردی با پذیرش تغییر...

پزشکان متخصص قلب و عروق ،و پرسنل پرساتاری باساابقه در
بخش سیسییو.
پایایی پرسشانامة کیفیات زنادگی لیپااد باا اساتفاده از
آزمون همسانی درونی آلفای کرونباخ  0/31درصاد تأییاد شاد.
پرسشنامة کیفیت زندگی لیپاد شامل  15سؤال است که هفات
بعد کیفیت زندگی را میسنجد ،شامل ابعاد فیزیکی ( 1ساؤال)،
خااودمراقبتی ( 1سااؤال) ،افسااردگی و اضااحراب ( 0سااؤال)،
شناختی ( 1سؤال) ،اجتماعی ( 1سؤال) ،رضاایت از زنادگی (1
سؤال) ،و مساول جنسی ( 5سؤال).
نمرهدهی پرسشنامه بهصورت لیکرتی و هر پرسش دارای
چهار گزینه است که از صفر (بدترین کالات) تاا ساه (بهتارین
کالت) امتیازبندی و دامنة نمارهدهای باین  0تاا  31را شاامل
میشود .این پرسشنامه ابزاری بینالمللی و فاقد بار فرهنگای در
همة گروههای سالمند و قابلاستفاده در جواما مختلاف اسات
.]51
مدت زمان مداخله در محالعاتی مانند محالعة رضاییلویه
و همکاران  ]51و امینیان و همکاران  ]54یک ماه بوده است.
با درنظرگرفتن این محالعات ،پرسشنامة کیفیت زندگی لیپاد در
محالعة کاضر نخست و دو ماه بعد از محالعه در دو گروه تکمیل
شد .گروه کنترل برنامة روتین بیمارستان را دریافت کردند .اماا،
گروه مداخله تحت اجرای برنامة خودمدیریتی بر اساس مدل 1آ
قرارگرفتند .این برنامه طای پانج مرکلاه و در دو مااه باه اجارا
درآمد که در ادامه رو اجرا با جزویات گفته شده است:
 .5مرکلة بررسی .در ایان مرکلاه بیماار از نظار عوامال خحار،
تاریخچة بیماری ،مشکالت قلبای ،اساتفاده از داروهاا ،وضاعیت
خواب ،تغذیه ،فعالیت و اطالعاات موجاود در پروناده از طریا
مصاکبة کضوری بررسی شد.
 .5مرکلة راهنمایی .در این مرکله با توجه به نتایج بررسیهاای
مرکلة قبل ،خحرات سالمتی تشخیصدادهشده به اطالع بیماار
رسید و بر فواید تغییر رفتار تأکید شد.
 .1مرکله تواف با بیمار در تنظیم اهداف .بین بیمار و پژوهشگر
توافقی در مورد عملکرد بیمار صورتگرفت .با توجه به مشکالت
تشخیصدادهشده ،اهداف رفتاری مناسب و مورد تواف با بیماار
تعیین و برای هر یک از اهداف ،برنامة عملای طار ریازی شاد.
برای هر یک از اهداف رفتااری نیاز معیااری باین صافر تاا 50
مشخص گردید .ایان ماوارد در فارم اهاداف رفتااری ثبات و از
بیماران نیز درخواست شد که وضعیت عملکرد خود را در ماورد
هر یک از اهداف رفتاری بهصورت روزانه و بهمدت دو مااه ثبات
کنند.
 .0مرکلة کمک .آموز هایی مانند گارفتن فشاارخون ،کنتارل
نبض ،کنترل قند خاون ،باهصاورت چهارهباهچهاره انجاام و از

محالعات اندکی در مقولة خودمدیریتی به رو مادل 1آ
در بیماران قلبی انجام شده است .از آنجا که دستیابی به ارتقای
کیفیت زندگی مشارکت فعال بیماران در امر مراقبت از خاود را
مایطلباد ،اجارای برناماههاای آماوز خودمادیریتی در ایان
بیماران در برنامه ریزی در سح کالن اساتفاده مای شاود و باه
پرستاران در مداخالت گستردهتر کمک میکند .لذا ،این محالعه
با هدف تأثیر برنامة خودمدیریتی بر کیفیت زنادگی ساالمندان
مبتال به سندرم کااد کروناری انجاام شاد ،باا امیاد باه اینکاه
راهکاری باشد تا پرستاران بتوانند از آن در آموز و مشاوره به
بیماران استفاده کنند و میزان بستری در بیمارستان را کاهش و
کیفیت زندگی بیماران را ارتقا دهند.

روش شناسی
این پژوهش کارآزمایی بالینی دو گروهه باود 10 .بیماار
سالمند مبتال به بیماری سندرم کااد کروناری از باین بیمااران
بستری در بخش قلب و سیسی یوی بیمارستان امام رضا ،شاهر
بجنورد به صورت در دسترس انتخاب و با درنظرگرفتن اکتماال
ریز به رو بلوکهای جایگشتی باه دو گاروه آزماون (51
نفره) و کنترل ( 51نفره) تقسیم شدند .تعداد نمونه ماورد نیااز
در انجام پژوهش با سح اطمینان  31درصد و توان آزمون 40
درصد تعیین شدند.
معیارهای ورود و عدم ورود عبارت بود از رضایت داشاتن
بیمار از همکاری ،سن باالی  10سال ،تأییاد تشاخیص پزشاک
متخصص مبنی بر ابتال به سندرم کاد کرونری (آنژین ناپایادار-
 MIبا یا بدون باالرفتن قحعة  ،)STصحبتکردن به زبان فارسی
یا فهمیدن زبان فارسی ،عدم اباتال باه اخاتالل شاناختی مانناد
آلزایمر و فراموشای ،عادم اباتال باه بیمااری روکای -روانای یاا
افسردگی شدید نیازمند بستری در بیمارساتان ،نداشاتن نقاص
عضو یا معلولیت ،ساواد خوانادن و نوشاتن خاود یاا هماراه او،
نداشتن رویداد یا واقعاة اساترس زا در  1مااه گذشاته ،داشاتن
زندگی خانوادگی ،سکونت در شهر بجنورد.
معیار خروج کین پژوهش عبارت بود از ابتال به بیمااری
کاد مانند سکتة مغزی در طول محالعه ،ابتال به بیماری دیگری
در طول محالعه که منجر به بستری شدن سالمند در بیمارستان
شود ،عدم شرکت در جلسات ،تمایل به خروج از محالعاه ،فاوت
بیمار ،و رویداد و شارای اساترسزای ناگهاانی زنادگی در هار
مرکله از تحقی (مرگ عزیزان ،مهاجرت ،طالق).
ابزار پژوهش در این محالعه ،فرم پرسشنامة دموگرافیکی
و پرسشنامة  15سؤالی کیفیت زندگی لیپاد باود کاه ده نفار از
صاکب نظران روایی محتوای آن را تأیید کردند ،شاامل اعضاای
هیئاات علماای صاااکبنظاار در دانشااکدة پرسااتاری و مامااایی،
11
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نرمافزار  spss 20استفاده شد .سح معناداری  P<0/01در نظار
گرفته شد.

بیماران درخواست شد که این تمرینات را روزانه انجام دهناد و
عملکرد خود را ثبت کنند .عالوهبر این ،متناسب با نیاز بیماران،
یک جلسه آموز فردی بر کسب تمایال بیماار (کضاوری یاا
تلفنی) بهمنظور تکرار و تأکید بر موارد آماوز دادهشاده بارای
بیماران ترتیب داده شد.
 .1پیگیری عملکرد .در این مرکله عملکرد بیماران باهمادت دو
ماه پیگیری شد .در کقیقت ،برای اطمینان از اجرای برنامههای
عملی توس بیمااران ،در دو هفتاة نخسات ،باهصاورت تمااس
تلفنی روزانه ،بعد از دو هفته ،هفتهای دوباار و بعاد از یاک مااه
هفتهای یکبار تا پایاان مادت زماان مداخلاه پیگیاری صاورت
گرفت ،تا انجام برنامة عملی یادآوری شود .عالوهبر این ،وضعیت
پیشرفت بیمار هر چهاار هفتاه یاکباار نیاز طای یاک جلساة
کضوری پیگیری شد .در ایان جلساه ،برناماة عملای و اهاداف
رفتاری تواف شده بررسی شد ،تا در صورتی که نیااز باه ایجااد
تغییر در اهداف یا برنامة عملی باشد با توافا مجادد ،تغییارات
الزم اعمال شود.
بارای تعیین تفاوتهاای درونگروهای و بااینگروهاای
موجاود در توزیا متغیرهاای انادازهگیاریشاده ،باهترتیاب از
آزمااونهاااای ویلکاکسااون ( )Wilcoxonو تحلیاال اناادازههااای
تکااراری ( )Repeated measuresاسااتفاده شاد .باارای آزمااون
معناداری متغیرهای دموگرافیکی و بالینی در دو گروه کنتارل و
مداخله از آزمون کای– اسکوور ( )χ5و برای محاسبات آماری از

یافته ها
در محالعة کاضر 11 ،نفر ( 51نفر در گروه کنتارل و 51
نفر در گروه مداخله) بررسی شدند .طی محالعه یک نفر از گروه
مداخله فوت و از محالعه خارج شاد .میاانگین سانی واکادهای
پژوهش  11/54±0/14سال باود .اک ار واکادهای پاژوهش زن
( 14/1درصااد) ،متأهاال ( 41درصااد) و بیسااواد ( 10/5درصااد)
بودند .از نظر وضعیت شغلی  15/4درصد بیماران خانهدار بودند.
میانگین طول مدت ابتال باه بیمااری قلبای  30/5±31/0ساال
است.
نتایج محالعه نشان داد که میانگین کیفیت زنادگی قبال
از مداخله ( )10/05±55/51و بعد مداخله باه ( )15±55/15در
گااروه مداخلااه تغییاار یافتااه اساات .نتااایج آزمااون ویلکاکسااون
نشاندهنده وجود تفااوت معناادار آمااری باین میاانگین نمارة
کیفیت زندگی در ابعاد مختلف قبل و بعد از اجرای برنامه است
(P= 0/00؛ جاادول  .)5آزمااون آماااری آنااالیز واریااان بااا
اناادازهگیااری تکااراری ،بااین میااانگین نماارات کیفیاات زناادگی
شرکتکنندگان ،در ابعااد مختلاف در دو مقحا زماانی از نظار
آماری تفاوت معناداری نشان نداد (.)P=0/14

جدول  .0مقایسة ابعاد هفتگانة کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از مداخلة خودمدیریتی در دو گروه کنترل و مداخله
متغیر

گروه

قبل از مداخله

بعد از مداخله

نتیجااااة آزمااااون
ویلکاکسون

بعد افسردگی و
اضحراب
بعد فیزیکی

مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله

1/05 ± 5/50
1/31 ±5/45
4/51 ±5/41
3/05±5/01
55/14 ±5/45
55/14 ±5/30
0/13 ± 5/55
0/31±
0/43
1/51 ± 5/53
1/13 ± 5/45
3/45 ±5/03
3/11±5/1
51/14 ± 1/11

1/11±5/30
1/51±5/13
3/1±5/1
3/05±5/1
55/11 ± 5/00
55/45 ±5/30
5/51 ± 5/54
0/31±0/35
1/1±5/51
1/41 ± 5/14
55/1 ±5/55
3/11±5/1
50/51 ± 5/30

P=0/00
P=0/51
P=0/00
P=0/14
P=0/05
P=0/15
P=0/005
P=0/11
P=0/00
P=0/03
P=0/00
P=0/11
P=0/005

بعد شناختی
بعد جنسی
بعد اجتماعی
بعااااد رضااااایت از
زندگی
بعد خود مراقبتی

کنترل

± 1/51

± 1/51

50/14

بحث
10

50/1

P=0/58

آزماون آناالیز واریاان
بااا اناادازهگیااریهااای
تکراری
()P= 0/44
()P= 0/01
()P= 0/51
()P= 0/43
()P= 0/14
()P= 0/55
()P= 0/53

مقاله پژوهشی
در محالعة کاضر ،میانگین کلی کیفیت زندگی در پایان
محالعه نسبت به قبل محالعه افزایش و میاانگین تماامی ابعااد
کیفیت زندگی در پایان محالعه افزایش داشت .باا وجاود ایان،
آزمون آماری آنالیز واریان با اندازهگیری های تکاراری نشاان
داد که تغییرات کیفیت زندگی در این دو مقح زمانی بین دو
گروه از نظر آماری معنادار نبود.
محالعات اندکی در زمینة اجارای برناماة خودمادیریتی
بهرو مذکور باهخصاوص در بیمااران قلبای انجاام و باا هام
مقایسااه شااده اساات .همچنااین ،از محالعااات رو هااای
خودمااادیریتی و توانبخشااای و توانمندساااازی و رو هاااای
خودمراقبتی نیز استفاده شد .تا کدودی از تمامی این رو هاا
برای اینکاه بیماار بتواناد بیمااری خاود را مادیریت کناد ،در
محالعة کاضر استفاده شده است.
محالعة رضایی لویه و همکاران با عنوان «تاأثیر آماوز
خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیمااران نارساایی قلبای» روی
 551نفر از بیماران نارسایی قلبی انجام شاد .نتاایج نشاان داد
میانگین خودمراقبتی بین گروه کنترل و مداخله بعد از مداخله
تفاااوت معناااداری داشااته اساات 0 .تااا  1جلسااة  10الاای 01
دقیقه ای برای گروههاای  50نفاره گذاشاته و در پایاان بساتة
آموزشی به بیماران داده شد .پرسشنامه قبل و یک ماه بعاد از
مداخله تکمیل شد .اک ر بیماران مرد با میانگین سنی  11سال
و متأهل و دیپلمه بودند .]51
با توجه باه اینکاه کجام نموناة ایان محالعاه بااالتر از
محالعااة کاضاار بااوده و تعااداد جلسااات کضااوری بیشااتر و
تحصیالت شرکتکنندگان باالتر بوده است ،ممکن است دلیلی
بر تفاوت نتایج با محالعة کاضر باشد.
محالعة آجرپز و کفایی با عنوان «تأثیر آموز مراقبات
از خود بر کیفیت زندگی بیمااران آناژین صادری ناپایادار» باا
محالعة کاضر همسو نیسات .در ایان محالعاه  40بیماار در دو
گاروه  00نفااری کنتاارل و آزمااون شاارکت کردنااد .دو جلسااة
آموزشی هنگام بستری و ترخیص برای گروه آزمون برگزار شد.
قبل از آماوز و یاک مااه بعاد از آماوز  ،کیفیات زنادگی
سنجیده شد .نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین دو گاروه در
بعد سالمت جسمی وجود دارد .]53
تفاوت این محالعه با محالعة کاضر ممکن است بهدلیال
این باشد که اک ر نمونه ها مرد با میانگین سنی  00سال بودند.
همچنین ،تمامی آموز ها از هنگاام بساتری تاا تارخیص باا
پژوهشگر باوده اسات ،اماا در محالعاة کاضار چنادین مااه از
بستری بیماران میگذشات و هار دو گاروه باه یاک نسابت از
آموز های بیمارستان بهره برده اند که ممکن اسات در نتاایج
تأثیرگذار باشد.

نتایج محالعة آگرن باا محالعاة ماا همسوسات .در ایان
محالعه سه جلسة آموزشی بهصورت چهرهبهچهره برای بیماران
نارسایی قلب و همسرانشان برگزار شد .سه و دوازده ماه بعاد از
مداخله کیفیت زندگی سانجیده شاد .اماا ،مداخلاه نتوانسات
سبب بهبود بعد عملکرد جسمی گردد .]10
معماریااان و همکاااران در محالعااهای بااا عنااوان «تااأثیر
آموز جنسی بر رضاایت منادی بیمااران و همساران بعاد از
سکتة قلبی» که روی  10بیمار و همسرانشان انجاام شاد ،باه
این نتیجه رسیدند که میانگین رضایت جنسی در گروه آزمون
در بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش یافته اسات.
مدت مداخله  1هفته بود .]15
دلیل اینکه در محالعة کاضر در مقایسة دو گروه رابحاة
معناداری وجود نداشته ممکن است این باشد که فرهنا هار
جامعه بر بعد جنسی تأثیر مای گاذارد .عاالوهبار ایان ،در ایان
محالعه شرکتکنندگان تمایلی باه آماوز و یاادگیری نشاان
ندادند و فق پمفلت آموزشی در این زمینه اراوه شد.
نتایج محالعة نورالادینی و همکااران باا محالعاة کاضار
همسوست .این محالعة توصیفی– مقحعی ،با عناوان «بررسای
سالمت عمومی ،رضایت از زندگی و کیفیت زندگی ساالمندان
مبتال به اختالالت عروق کرونر» ،که روی  100ساالمند انجاام
شد ،نتاایج نشاان داد بایش از نیمای از ساالمندان مباتال باه
بیماری عروق کرونار از ساالمت عماومی و کیفیات زنادگی و
رضایت از زندگی خوبی برخوردار نیستند .]15
محالعاتی که در زمینة اجارای برناماة خودمادیریتی در
بیماریهای مزمن انجام شده است نتایج م بات ایان برناماه را
گزار کرده اند که مای تاوان محالعاات محمادی و همکااران
 ،]11کفعمی و همکاران  ،]10سالیمی و همکااران  ،]11و
کریمی و همکاران  ]11را نام برد.
تفاوت محالعة کاضر ممکان اسات باهدالیلای ناشای از
عواملی مانند وضعیت اقتصادی و سن باال و اضاحراب باهدلیال
بیماری قلبی و بیساواد باودن اک ار نموناه هاا و کضاور زناان
سالمند ،و تفاوتهای فرهنگی و مذهبی باشد.
از محاادودیتهااای ایاان محالعااه عبااارت اساات از
غیرهم زبان بودن سالمندان از قومیت های مختلف ،عدم پوشاش
بیمااة مکماال اک اار شاارکتکنناادگان ،عاادمهمکاااری برخاای
واکدهای پژوهش به علت ناتوانی ناشی از بیماری ،تفااوت هاای
فااردی ،عواماال محیحاای و سااح فرهن ا درک از سااالمت.
بنابراین از آنجا که کیفیت زندگی سالمندان متاأثر از وضاعیت
عملکرد فیزیکی ،خودمراقبتی ،افسردگی و اضاحراب ،عملکارد
اجتماعی -شناختی و رضایت از زندگی آن هاست ،نقص در هار
یک از ابعاد ذکرشده ممکان اسات در وضاعیت کلای کیفیات
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واکدهای پژوهش بررسی و برای ارتقای سح سالمت بیماران
.راهکارهای افزایش میزان کیفیت زندگی در نظر گرفته شود

 به طوری که نتایج پژوهش،زندگی سالمندان تأثیر داشته باشد
 بادیهی اسات کاه تعمایم.کاضر نیز بیانگر این موضوع اسات
نتایج پژوهش کاضر بهعلت محادودبودن نموناههاا و بااالبودن
ساان آزمااودنیهااا و کاامکوصااله بااودن آنهااا هنگااام تکمیاال
.پرسشنامه باید با اکتیاط صورتپذیرد

تشکر و قدردانی

مقالااة کاضاار برگرفتااه از پایاااننامااة دورة کارشناساایارشااد
پرستاری دانشگاه علوم پزشاکی سابزوار اسات باا کاد اخاالق
 از معاونت پژوهشای دانشاگاه.IR.MEDSAB.REC.1395.79
 مسائوالن محتارم،علوم پزشاکی سابزوار و خراساان شامالی
بیمارستان امام رضا (ع) و پرسنل محترم واکد مدارک پزشکی
آن بیمارستان و بیماران عزیزی که ما را در انجام این پاژوهش
.یاری کردند صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم
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Improving the quality of life in heart patients is the main
objective of health improvement programs. Self-management
education programs are the most important ways to improve and
improving health. The aim of this study was to evaluate the effect of
self-management 5A on the quality of life of elderly patients with
acute coronary syndrom.
Materials and Methods: This clinical trial, two groups that 54 elderly
patients with acute coronary syndrome patients admitted patients in
the cardiology ward and CCU Imam Reza Hospital in Bojnourd for
available selected. The method of permutation blocks into two
groups (27 patients) and control (27), respectively. The intervention
group self-management programs was based 5A. The control group
received routine hospital. The instrument used in this study is lipad
quality of life questionnaire. In the first and two months after the
study was completed in two groups. Data using SPSS 20 software
and Chi-square and Wilcoxon tests were analyzed with repeated
measures analysis (P= 0.78).
Results: The findings showed that the most of patients were female,
married and uneducated. The mean age of patients was 66.18±4.68
years. The mean scores in all aspects of quality of life was higher in Keyword: acute coronary syndrome,
the intervention group after completion of the study. But, statistically elderly, quality of life, 5A selfmanagement.
significant difference was not observed.
Conclusion: This study demonstrated that self-management program
5A model on quality of life of elderly patients with acute coronary
syndrome in the study period has no effectiveness.
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