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که پس از طی فرایند  استمقاله « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت  ،داوری، برای چاپ

و قبل از فرایند ویراستاری صورت آنالین ه کوتاهی پس از اعالم پذیرش ب

را به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ». نشریه سالمند گزینه شودمی منتشر

ترین سریعها در تا نتایج آندهد ه میبه نویسندگان ارائ یعنوان خدمت

. پس از آنکه باشد دسترس درزمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی 

 نسخه، از فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند یامقاله

سایت وبدر  یک شماره مشخص درخارج و  «از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

یراستاری فنی باعث وصفحه آرایی و است  شایان ذکرشود. منتشر می نشریه

ی آن بر محتوا ممکن است شود کهمی مقاله ایجاد تغییرات صوری در متن

 .خارج است مسئولیت دفتر نشریه از حیطه این امر و بگذاردتأثیر 

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Shojaee D, Mohammadi Shahboulaghi F, Fallahi-Khoshknab M, Vahedi M, Bakhtiari A, 

Zabolypour S. [The Effect of Self-Management Program based on Model 5A on Dyspnea and 

Self-Management Ability in the Elderly with Chronic Heart Failure Referred to the Clinic of 

Shahid Beheshti Hospital in Babol (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 

2023. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3512.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3512.1 
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 چکیده

 امروزهباشد. هاي مزمن شایع در سالمندي و به عنوان یک اختالل پیشرونده و ناتوان کننده مطرح مینارسایی قلبی از بیماري زمینه و هدف:

. باشدمی برخوردار افزونی روز اهمیت از سالمند بیماران توانمندسازي و بیماري مدیریت در دارویی غیر و حمایتی هايروش کارگیري به

 5 مدل بر مبتنی خودمدیریتی برنامه تاثیر تعیین هدف با مطالعه این لذا .باشدمی دسترس در سالمندان در خصوص این در محدودي مطالعات

 .گردید انجام مزمن قلبی نارسایی به مبتال سالمندان خودمدیریتی توان و نفس تنگی شدت بر آ

با توالی تصادفی به دو گروه مداخله و  شرکت داشتند که 3و  2سالمند مبتال به نارسایی قلبی مزمن کالس  55 در این تحقیق روش بررسی:

گروه شاهد  .هفته، قرار گرفتند 22آ، به مدت  5ودمدیریتی مبتنی بر مدل خ یآموزشبرنامه  گروه مداخله تحت اجراي . شاهد تخصیص یافتند

پرسشنامه توان  ازبا استفاده  و بالفاصله بعد از مداخلهقبل از مداخله بیماران  تمامی يهاداده را دریافت کردند. هاي معمولآموزش

اطالعات حاصله با بررسی شدند. ( MMRC)ح شده و معیار شدت تنگی نفس پنج آیتمی شوراي تحقیقات اصال (SMAS) خودمدیریتی

 تجزیه و تحلیل شد. 22نسخه SPSS افزاراستفاده از نرم

بین دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و بود.  565/96±656/2و در گروه شاهد  629/96±659/3 میانگین سنی در گروه مداخله ها:یافته

بیشتر از معناداري در گروه مداخله بطور تنگی نفس شدت توان خودمدیریتی و  مداخله، راياج از . پسیافت نشدبالینی تفاوت معنی داري 

 . (p< 662/6)خودمدیریتی، بین دو گروه یافت گردید توانهاي زیر مقیاساین اختالف در تمام . (p< 662/6)گروه شاهد بود

در  کاهش شدت تنگی نفستوان خودمدیریتی و بهبود آ بر 5خودمدیریتی مبتنی بر مدل با توجه به تاثیر مثبت برنامه  نتیجه گیري:

 جهتمراجعه به مراکز درمانی نیاز به  و بدون  ، موثرکم هزینهساده، توان از آن به عنوان روشی ، میسالمندان مبتال به نارسایی قلبی مزمن

  استفاده نمود.بهبود کیفیت زندگی بیماران 

 سالمندان و نارسایی قلبی تنگی نفس، ، توان خودمدیریتی،آ5ل مد مدیریتیبرنامه خود واژگان کلیدي: 
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 مقدمه

کاهش  و مادرزادي هايبیماري سن، افزایش دلیل به آن شیوع که باشدمی عروقی مطرح -قلبی بیماري ترینشایع به عنوان 2قلبی نارسایی

درصد  36در سن نود سالگی به  و (3) درصد 6تا  2سال، حدودا  95باالي در سنین  این بیماري. شیوع (2, 2)است  افزایش به مرگ و میر رو

بالینی  سندرم این بیماري .(5) می باشدهاي منطقه باالتر از سایر کشور که شد گزارش درصد 6. بروز نارسایی قلبی در ایران (2) رسدمی

 هايهزینهمیل حت زندگی و کیفیتکاهش  به منجر که باشدمی مطرح و ناتوان کننده پیشرونده مزمن، اختاللی به عنوان که است ايپیچیده

به نارسایی  ي تشدید بیماري در مبتالیان، تهدید کننده زندگی و نشانهتنگی نفس، یک عالمت شایع .(9) شودمی جامعه و فرد براي گزاف

  .(6, 6) گردیددرصد گزارش  96 آن شیوع که (5) استقلبی 

 شخص ناییتوا . خودمدیریتی،(26)باشد می 2یتیریخودمد، سالمتی رتقاءو ا مزمنهاي ز عوارض بیماريا پیشگیريیکی از عوامل موثر بر 

 استراتژي یک رفتار اصالح .(22)است  مزمن بیماري با زندگی در اساسی تغییرات و روانی و جسمانی درمان، پیامدهاي عالئم، مدیریت براي

 ها راآن هايتوانایی کهسالمندان است از موضوعات اساسی در توان خودمدیریتی،  .(22) اشدبمی مزمن هايبیماريو کنترل  در مدیریت موثر

 گرددمیقدرت تصمیم گیري  وعدم استقالل احساس منجر به  ،آن کاهش و (22, 23) دهدافزایش می سالمتحفظ و ارتقاي  ،براي مدیریت

 زندگی سبک خودمدیریتی برنامه و (25)مدیریتی خود سازيتوانمند وزشآم جمله ازمدیریتی براي ارتقاء خود گوناگونی هايبرنامه .(22)

-میبیمار عدم مشارکت فعال  ،از دالیل کارآیی محدود این قبیل مداخالتیکی ولی  استارائه شده هاي مزمن در بیماري (29) محور سالمت

 . (25) باشد

خواهد تا فعاالنه با ارائه که با توانا کردن مددجویان از آنان می باشدمیهاي مزمن هاي خودمدیریتی بیماريیک نمونه از مدل آ5 مدل

( از روي تحقیقاتی که بر روي ترک 2663آ در ابتدا توسط محققان موسسه ملی سرطان )5دهندگان مراقبت سالمتی همکاري کنند. مدل 

بالینی مورد  -آموزشیهاي اي براي بسیاري از برنامهبود، طراحی شد و سپس در طول زمان با ایجاد تغییراتی، به عنوان پایه سیگار انجام شده

 اولیه هايمراقبت مراکز درتیم بهداشتی جهت استفاده  ايگسترده میزان به( 2663) 3توسط گالسکو هابعد. این مدل (26)استفاده قرار گرفت 

کاربردي در رشته هاي تغییر رفتار معروف است، یکی از مدلکه به مدل این مدل  .(22) ، توسعه یافتبا هدف بهبود کیفیت خدمات ارائه شده

باشد. شرایط سالمتی مختلف، مناسب می درطرح ریزي شده و براي ایجاد رفتارهاي مطلوب  باشد که با رویکردي مبتنی بر شواهدپرستاري می

 .(26)شد بامی 8و پیگیري 7، کمک6، توافق5، راهنمایی4مرحله بررسیپنج  شاملاین مدل بر خودمدیریتی به روش فردي تاکید دارد که 

 در مطالعاتاما هاي مزمن را نشان داد، خودمدیریتی بیماريآموزشی در هاي ین، شواهدي دال بر تأثیر مثبت برنامههاي پیشپژوهش

 نارسایی به یانالمبت خصوص به  بنابراین مطالعات بیشتر در حوزه سالمندي .(22-26, 29) باشدمحدود می سالمندان در هااین برنامه خصوص

در خصوص محدود انجام شده مطالعات  .مورد نیاز است هاو نیز سطح سواد آن ناسب با فرهنگ جامعهتم، با هدف ارتقاء خودمدیریتیقلبی، 

 بررا  دمدیریتیخوهاي برنامه محدود تاثیربرخی مطالعات اخیر  دهد.را در نتایج نشان میآ، تناقضاتی 5ارتقاء خودمدیریتی با استفاده از مدل 

ندسازي بیماران متوان برآن را ت بتاثیر مث در حالیکه برخی دیگر  .(23)نشان دادند  کرونري حاد سندرم به مبتال سالمندان زندگی کیفیت

 محتواي برنامه مداخالتو طول مدت  ز طرف دیگر،ا .نشان دادند (26) خودکارآمدي سالمندان مبتال به پرفشاري خون و (22) دیابت مبتال به

                                                           
1 Heart failure  

2 Self-management 

3 Glasgow 

4 Assess 

5 Advise 

6 Agree 

7 Assist 

8 Arrange 
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لذا نیاز به انجام  .چالشی است که تاکنون پاسخ کاملی به آن داده نشده است ،یقلب ییمبتال به نارسا مارانیب یتیریخودمدبهبود  نهیدر زم

 .(25)مطالعات بیشتر در این رابطه مشهود است 

تا رویکرد جدیدي از مداخالت  گردیدبا رویکرد آموزش مبتنی بر جامعه و به منظور تمرکز بر نقش جامعه نگري پرستار انجام این پژوهش 

خودمدیریتی مبتنی بر  تاثیر برنامه این پژوهش با هدف بررسیذا ل نماید.هاي مزمن و در بستر جامعه ایرانی فراهم پرستاري در زمینه بیمار

شهید بهشتی  درمانگاه بیمارستان به کننده مراجعه مزمن قلبی نارسایی به مبتال تنگی نفس سالمندانو شدت  خودمدیریتی توان بر آ5مدل 

 .گردیدانجام  2266 سال در بابل

 

 مواد و روش

و سالمت  علوم توانبخشیپس از اخذ مجوز کمیته اخالق دانشگاه  کهکارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی و کاربردي است حاضر  پژوهش

 و IRCT20210925052570N1به شماره  یرانا ینیبال ییدر سامانه کارآزماثبت و  IR.USWR.REC.1400.212به شماره اجتماعی 

ي در ریگنمونهبا استفاده از روش شهید بهشتی بابل از بین مراجعین به درمانگاه  ،بابلعلوم پزشکی  گاهدانش پژوهشیبا معاونت  هماهنگی

هاي مهر و موم شده در دو گروه پاکتروش  باافراد  و انجام شد ورود يارهایمع داراي نارسایی قلبی به مبتال سالمند 66 ، بر رويدسترس

 آزمون توان درصدي و 65ضریب اطمینان نظر گرفتن در  با و (25)مطالعه مشابه  با توجه به حجم نمونه. (29) یافتندتخصیص مداخله و شاهد 

 حین در مداخله گروه از نفر دو طول فرایند اجرا در .گروه در نظر گرفته شدنفر در هر  26ها ، براي هر گروه با احتساب ریزش نمونهدرصد 66

 و مداخله گروه نفر 36) نفر  55 روي بر مطالعه در نهایت و نبودند پاسخگو آزمون پس مرحله در نیز شاهد گروه از نفر سه و شده فوت مداخله

 .گرفت صورت( شاهد گروه نفر 35
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 قلب انجمن براساس. بود سه یا دوبیماري  کالس ماه در 9بیش از  قلبی نارساییتشخیص شامل بیماران با  مطالعهبه  هاي ورودمعیار

عالئم بترتیب بدلیل جزئی بودن عالئم و شدت  2و  2؛ افراد با نارسایی قلبی کالس شودمی بندي طبقه کالس چهار به قلبی نارسایی نیویورک،

عدم  ،حداقل سواد سیکل ،سال و باالتر 96سن  ،AMT1سالمت شناختی بر اساس معیار  سایر معیارهاي ورود شاملاز مطالعه خارج شدند. 

آسم )تاثیر گذار بر  ریه، انسدادي بیماري شدید مانند مزمن عدم ابتال به بیماري ،در زمینه بیماري حاضرآموزش قبلی هاي شرکت در برنامه

در داروهاي مصرفی در طول و تغییر  وخیم شدن و شدت یافتن بیماري :شامل ز مطالعههاي خروج امعیار بودند. ((26, 5)عالیم تنفسیشدت 

  .بود بیماري آگهیموثر بر پیش مداخله

 

 :شامل ها در این پژوهشابزار گردآوري داده

 درآمد، تقریبی میزان اشتغال، وضعیت تحصیالت، میزان تأهل، جنس، سن،) فردي اطالعات شامل: دموگرافیک اطالعات پرسشنامه 

 آن، زمان مدت و بستري نوبت آخرین بستري، دفعات تعداد پزشک، به مراجعه دفعات ابتال، زمان مدت ،دخانیات مصرف همزیستی، وضعیت

 بود.( اطالعات کسب منبع و مصرفی داروهاي بیماري، کالس تخلیه، کسر میزان بیماري، سابقه

                                                           
1 Abbreviated Mental Test 
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طراحی و  2626و همکاران در دهه  2این معیار توسط فلچر: (2MMRC) معیار شدت تنگی نفس پنج آیتمی شوراي تحقیقات اصالح شده

هاي معمول . شدت تنگی نفس در این مقیاس از صفر )عدم تنگی نفس در طی فعالیت(26)منتشر کردند  2652آن را براي اولین بار در سال 

( این ابزار را 2626) حسین پور و همکارانهاي معمول( درجه بندي شده است. هاي سنگین( به چهار )تنگی نفس در طی فعالیتیا ورزش

در این  .(5)بوده است  6/6اي ضریب همبستگی درون طبقهاند کردهبراي بررسی شدت تنگی نفس در بیماران مبتال به نارسایی قلبی استفاده 

  محاسبه شد. 622/6 ی آن با استفاده از آلفا کرونباخپایایپژوهش 
( 2665و همکاران ) 3است و توسط شورمنزسطحی لیکرت  5سوال و در مقیاس  36شاملاین پرسشنامه  :توان خودمدیریتیپرسشنامه 

این . (32)( اعتباریابی شده است 2622و همکاران )2و توسط کرم (36)هاي خودمدیریتی سالمندان ساخته شده است جهت ارزیابی توانایی

و چارچوب  کارآمديباورهاي خود ،و ابتکار، رفتار سرمایه گذاري، تنوع رفتاري، چند عملکردي بودن زیر مجموعه )نوآوري 9شامل پرسشنامه 

 طالعهم باشد که امتیاز باالتر به معناي توانایی خودمدیریتی باالتر است.می 36تا  5امتیازات بدست آمده بین باشد. میانگین ذهنی مثبت می

گزارش شده است  6/6 باخنکروم آلفاي با مطالعه این در پایایی و کندمی تأیید سالمندان براي را ابزار این روایی( 2366) همکاران و زاده قلی

 .شد محاسبه 635/6 کرونباخ آلفا از استفاده با نیز آن پایایی. شد اسبهمح ابزار پایایی مجدد اطمینان جهت نیز مطالعه این در. (25)

گري اختالالت شناختی در سطح جهان براي تــرین ابــزار غربالپرسشنامه متــداول: این (AMT)پرسشنامه کوتاه وضعیت شناختی 

استخراج و سپس پایایی آن توسط وي و  2652در سال  5و اولین بار توسط هودکینسون مختصــروضــعیت شــناختی استمعاینــه 

و باالتر به معناي وضعیت شناختی طبیعی تلقی  5و کسب نمره است سوال  26شامل و  (32)را تعیین شد  2652در سال  6همکارش کورشی

 حساسـیت ،5بـرش نقطـه ( 2363)و همکاران  ي بختیاريروایی و پایایی آن در ایران نیز سنجیده و تایید شده است. در مطالعهشد. می

( و پایایی برونی آن 59/6ی درونی قابل قبول بود )آلفاکرومباخ= ه است. همچنین پایایدست آمد بهدرصد  6/62، و ویژگی  درصد 25/62

 . (33)( 66/6مناسب گزارش شده بود )ضریب همبستگی بین گروهی = 

کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی و ثبت در کارآزمایی  کسب مجوز این پژوهش، پس از تصویب و

ها توضیحات الزم در مورد اهداف مطالعه و محرمانه بودن اطالعات، مراحل و مدت انجام شد. پس از انتخاب بیماران و تعیین گروه بالینی ایران

هاي هر دو گروه ارائه و پس از اخذ رضایت آگاهانه، از طریق تلفن از بیماران هر دو گروه درخواست شد که در تاریخ هاي مطالعه به نمونه

در تمام مراحل مداخله، ها براي گروه مداخله و شاهد تکمیل شد. مکان آموزش مراجعه نمایند. قبل از شروع مداخله پرسشنامه تعیین شده به

گروه مداخله، و  اي دریافت نکردندبرنامهگروه شاهد رعایت شد.  گذاري فیزیکیو فاصله حفظ پروتکل بهداشتی 26-گیري کوویدهمهبه دلیل 

 : ، قرار گرفتندو طی پنج مرحله زیر هفته 22آ به مدت  5رنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل تحت اجراي آموزش ب

تاریخچه وخیم شدن حال بیمار، تاریخچه ابتال به : در این مرحله بیمار از نظر (آگاهی، رفتارها و باورهاي بیماربررسی مرحله )مرحله اول

ها و ها، عوامل تشدید کننده بیماري، وضعیت تغذیه، فعالیت، مصرف داروتفاده از داروهاي نارسایی قلبی مزمن، اسبیماري، عالئم و نشانه

 شد. بررسی سخ، مشاهده و معاینهبا پرسش و پا ،وضعیت خواب

فوائد شد و  شناخته طبیعی غیر موارد اول، مرحله اساس بر مرحله دوم )مرحله راهنمایی در مورد خطرات سالمتی تشدید کننده بیماري(: 

 .شد داده یحتوض یماربه ب یماريمنافع کنترل ب و یمشکالت سالمت یداز عود و تشد یشگیريرفتار در پ ییرتغ

براي . آمدبین بیمار و پژوهشگر توافقی کتبی درمورد عملکرد بیمار به عمل  :(با بیمار در زمینه تنظیم واقع بینانه اهداف توافقمرحله سوم )

از بیماران ساخته شد تا بیمار بتواند انجام رفتار را مشخص کند.  26یک خط کش از صفر تا  وملی طراحی هر هدف از مرحله قبل، برنامه ع

خواسته شد که وضعیت عملکرد خود در مورد هریک از اهداف رفتاري را به صورت چک لیست روزانه و تا پایان زمان مداخله با عالمت ثبت 

 عت، براي هر بیمار در یک روز و با حضور مراقب خانوادگی بیمار، انجام شد.سا 2,5مراحل اول، دوم و سوم به مدت کنند. 

تایی( از سالمندان و مراقبین خانوادگی، به مدت  26گروه  2 دریک جلسه آموزشی گروهی ) :(در توسعه برنامه عملی کمکمرحله چهارم )

، مصرف به موقع (Dietary Approaches to Stop Hypertension) DASHرعایت رژیم غذایی  در مورد هاییشامل آموزشساعت  2

                                                           
1 Modified Medical Research Council (MMRC) 

2  Fletcher 

3 Schuurmanse 

4 Cramm 

5 Hodkinson 

6  Qureshi 
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شامل قرار گیري در وضعیت بدنی مناسب هنگام تنگی نفس و انجام سرفه  ، تمرینات تنفسی، پیاده رويها، مضرات استفاده از دخانیاتدارو

به  تصویري آموزشی جزوه در قالب یک ارائه گردید. در انتهاي جلسه، محتوي آموزشیاسالید با استفاده از به صورت چهره به چهره و  موثر

ه عالو از بیماران درخواست شد که این تمرینات را روزانه انجام دهند و عملکرد خود را در فرم اهداف رفتاري ثبت کنند.شد.  تمام بیماران داده

به سواالت  ی و پاسخبر موارد آموزشبر این، هفته بعد از جلسه گروهی، یک جلسه آموزش فردي به مدت یک ساعت، به منظور تکرار و تاکید 

توسط تیم تحقیق، پزشک معالج و اساتید گروه پرستاري دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی محتوي آموزشی  برگزار گردید. بیماران

 .گردیدتهران تأیید 

 بهروزانه  اول، هفته دو پیگیري در ي شد.رماه پیگی 2ر این مرحله عملکرد بیماران به مدت د :بیماران( عملکرد پیگیريمرحله پنجم )

 برنامه انجام تداوم تا گرفت، صورت مطالعه، زمان پایان تا بار یک ايهفته ماه یک از بعد و دوبار ايهفته هفته، دو از بعد تلفنی، تماس صورت

 . شد فردي، پیگیري و حضوري جلسه یک طی نیز یکبار هفته چهار هر بیمار پیشرفت وضعیت این، بر عالوه. شود یادآوري عملی

 در نفس تنگی شدت سنجش خودمدیریتی و توان پرسشنامه تکمیل براي بیمارستان درمانگاه در حضوري جلسه در ،مرحله این پایان در

 یهمگن یینتع ي. براشد تحلیل استنباطی و توصیفی هايآزمون کمک با و 22 سخه  SPSS افزار نرم طریق از هاداده. شد اقدام گروه دو هر

نرمال بودن  یجهت بررس واستفاده  یتنیمستقل و من و یاز آزمون ت یکم یراسکوئر و متغ ياز آزمون کا یفی،ک یرهاياز نظر متغ یمارانب

 استفاده شد. یلکو یرواز آزمون شاپ یرهامتغ

 

 

 هایافته

و همچنین سطح درآمد ( نفر 29)راهنمایی  آنان %92,3تحصیالت  سطح، )نفر( متاهل %22,9 ،نفر( مرد 25شرکت کنندگان ) 96%

 همزیستیوضعیت از نظر بودند.  یکدیابتنفر(  29) %92,3و  پر فشار خون نفر( مبتال به 52) %62,9نفر( در حد متوسط بود.  29) 92,3%

کمتر از ي مدت ابتالبا ند؛ بود قلبی نارسایی 2 کالس به مبتال(نفر 22) کنندگان شرکت %59 .نمودندزندگی می با همسر نفر( 32) 22,9%

آنان نفر(  22) %26,3 .بار در سال به درمانگاه بیمارستان مراجعه نمودند 5تا  2نفر(،  39ها )آن %96. (نفر 32) افراد %25,3در  سال 2

 کردند.گاها از دخانیات استفاده می

 

  (.2)جدول  با یکدیگر اختالف معنادار آماري نداشتند و بالینیدموگرافیک  اتهاي مطالعه نشان داد که دو گروه از نظر مشخصیافته
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 هاي مداخله و شاهددر گروهو بالینی مشخصات دموگرافیک  .2جدول شماره 

 آزمون آماري
P-Value 

 گروه شاهد

 نفر( 35)تعداد=

 گروه مداخله

 نفر( 36)تعداد=

 متغیر

655/6 565/96 ± 656/2    629/96 ± 659/3  

 

 سن

 جنسیت زن 26(6/56) 22(5/26) 2

 مرد 26(6/56) 29(3/56)

 وضعیت تأهل متأهل 25(5/22) 25(5/26) 622/6

 همسر از دست داده 26(2/25) 26(2/52)

 همسر جدا شده 3(6/5) 2(2/5)

 کالس بیماري 2 26(6/56) 22(5/56) 222/6

(5/26)25 (6/56)26 3 

 تتحصیال راهنمایی 22(3/92) 22(5/56) 592/6

 متوسط تا دیپلم 22(6/39) 23(2/35)

 کارشناسی 6( 6) 2(2/5)

 همزیستی همسر 25(5/22) 25(5/26) 566/6

 فرزندان 29(2/22) 25(5/26)

 تنها 5(2/23) 5(6/26)

 مدت ابتال سال 2کمتر از  26(2/52) 29(2/23) 652/6

 سال 5تا  2 6(5/23) 6(3/22)

 سال 26تا  9 2(5/26) 5(6/26)

 سال 26بیشتر از  5(2/26) 5(5/23)

 تعداد دفعات مراجعه بار 5تا  2 22(6/55) 22(6/35) 695/6

 بار  26تا  9 23(2/32) 23(2/35)

 بار 26بیش از  3(6/5) 26(6/25)

 سابقه پرفشاري خون ندارد 2(9/2) 3(2/6) 356/6

 دارد 35(2/65) 32(6/62)

 سابقه ابتال به دیابت  ندارد  29(2/22) 23(2/35) 535/6

 دارد 22(6/55) 22(6/92)

 سطح درآمد خانوار ضعیف 23(2/32) 23(2/35) 2

 متوسط 23(5/96) 23(2/92)

 خوب 2(3/5) 2(5/2)

 مصرف دخانیات کنممصرف نمی 6(5/23) 5(5/23) 529/6

 کنم گاها مصرف می 26(3/29) 22(2/32)

کردم و اکنون قبال مصرف می 22(6/26) 2(2/32)

 کنممصرف نمی

-به صورت مداوم مصرف می 6(2/22) 6(2/22)

 کنم

 اعداد نمایانگر فراوانی )درصد ( هستند. سن با میانگین و انحراف میعار نشان داده شد.
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در حالیکه بعد از مداخله این اختالف توان خودمدیریتی در دو گروه مداخله و شاهد قبل از مداخله اختالف معناداري با هم نداشتند، 

  (.2)جدول  (>662/6P()2,665±6,352در مقابل  3,926±6,355معنادار بود )

در حالیکه بعد  را نشان ندادنداز مداخله اختالف معنی داري  قبلدو گروه مداخله و شاهد  بینتوان خودمدیریتی  هايزیر مقیاسهمچنین 

  ي داشتند.معنی داراختالف گروه  دو بین مدیریتیخود توان زیر مقیاس از مداخله، هر شش

متغیر شدت تنگی نفس در دو گروه قبل از مداخله اختالف معناداري با هم نداشتند، در حالیکه بعد از مداخله این اختالف بطور مشابه  

 .(=662/6p)(3,622±6,562در مقابل  3,32±6,525) معنادار بود
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 شدت تنگی نفس و هاي آنزیر مقیاس و توان خودمدیریتی بر آ5 مدل بر مبتنی خودمدیریتی برنامهارتباط  .2جدول شماره 

 ویلکاکسون و ویتنی من آزمون

 

 

 

 

P  مقایسه بین

 هاگروه

  متغیرهاي پژوهش مرحله سنجش میانگین ± انحراف استاندار

 گروه  مداخله گروه شاهد

  پیش آزمون 26/6±63/2 35/6±66/2 692/6

 و ابتکار ينوآور زیرمقیاس

توان خود
ی)

مدیریت
S

M
A

S
) 

 

 پس آزمون 26/6±93/3 35/6±66/2 <662/6

 622/6 662/6> P  

 يه گذاریرفتار سرما زیرمقیاس پیش آزمون 25/6±65/2 32/6±66/2 622/6

 پس آزمون 22/6±99/3 26/6±69/2 <662/6

 362/6 662/6> P  

  پیش آزمون 33/6±62/2 36/6±62/2 625/6

 پس آزمون 92/3±55/6 63/2±39/6 <662/6 يزیرمقیاس تنوع رفتار

 565/6 662/6> P  

 بودن يعملکرد چند زیرمقیاس پیش آزمون 23/6±62/2 23/6±62/2 266/6

 پس آزمون 22/6±52/3 36/6±66/2 <662/6

 626/6 662/6> P  

 يخودکارآمد باورها زیر مقیاس پیش آزمون 26/6±66/2 56/6±62/2 655/6

 پس آزمون 25/6±93/3 29/6±63/2 <662/6

 639/6 662/6> P  

 مثبت یچارچوب ذهنیاس زیر مق پیش آزمون 22/6±62/2 22/6±66/2 562/6

 پس آزمون 25/6±96/3 22/6±62/2 <662/6

 552/6 662/6> P  

926/6 665/2 ± 323/6  652/2 ± 255/6   پیش آزمون 

665/2 <662/6 نمره کل توان خودمدیریتی ± 352/6  926/3 ± 355/6  پس آزمون 

 6/2  662/6>  P  

256/6 269/3 ± 692/6  522/3 ± 952/6  

 

  پیش آزمون

 

 

 شدت تنگی نفس

س
ی نف

ت تنگ
شد

 

(
M

M
R

C
) 

662/6 622/3 ± 562/6  329/3 ± 525/6  پس آزمون 

 262/6  629/6  P 
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  بحث

 مبتال سالمنداننفس  یتنگخودمدیریتی و شدت  توان بر آ5خودمدیریتی مبتنی بر مدل  برنامه رگیريهدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر بکا

آ بین گروه مداخله و شاهد اختالف 5نشان داد که پس از اجراي برنامه خودمدیریتی حاضر هاي پژوهش یافتهمزمن بود.  قلبی نارسایی به

بهبود تنگی  توانست موجباین برنامه  يو توان خودمدیریتی دیده شد. به عبارتی اجرا معناداري از نظر آماري در میانگین شدت تنگی نفس

 در شود.نفس و ارتقاء توان خودمدیریتی 

بررسی تأثیر تمرین عضالت دمی بر خستگی و تنگی نفس در عنوان ( با 2626پور و همکاران )حسین مطالعهبا نتایج  پژوهشنتایج این 

بهبود منجر به  قلبی، نارسایی به مبتال بیماران در دمی عضالت اتتمرین اجراي بدین معنی کهخوانی دارد. هم ،ی قلبیبیماران مبتال به نارسای

مبتنی خودمدیریتی . در قسمتی از محتواي برنامه (5) گردیددر مقایسه با گروه شاهد  مداخلهخستگی در گروه  و قابل توجهی در تنگی نفس

 این دو مطالعه . لذا وجه مشترکشد هاي ویژه بدنی آموزش دادهقرارگیري در موقعیتنحوه  به گروه مداخله ،در مطالعه حاضر آ5 مدل بر

-ماريدمدیریتی بیوهاي خاثر بخشی برنامهعنوان  یک پژوهش مروري تحت( 2626منصور و همکاران ) است. بودهاستفاده از تمرینات فیزیکی 

 ومدیریت بیماري  موجب بهبود ،هاي مزمنيخودمدیریتی بیمار هايبرنامه نشان داد شرکت درانجام دادند. نتایج  هاي مزمن در سالمندي

هاي مزمن شرکت هاي خودمدیریتی بیماريخودکارآمدي سالمندانی که در برنامه همچنین حاکی از آن بود که. نتایج شودآن می عالئم

سالمت در دوران حفظ و بهبود وضعیت . (32) بود، وضعیت سالمتی و رفتار بهداشتی بهبود یافته بیماري مدیریت عالئم همه ابعادد، در نمودن

حیدري و همکاران  مطالعه .(35)کند هاي خانوادگی و اجتماعی کمک قابل توجهی میاستقالل شرکت سالمندان در فعالیتبه سالمندي 

نشان آ بر شدت خستگی و تنگی نفس بیماران مبتال به بیماري مزمن انسدادي ریه 5تأثیر برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل  عنوان( با 2625)

مطالعات محدودي  .( اختالف معنی داري بین دو گروه داشتp<662/6)و شدت تنگی نفس ( p<662/6) انگین شدت خستگیمیداد که 

و  یتیریخودمد ییبهبود توانا( با عنوان 2669و همکاران ) 2مطالعه کرمز ،توانایی خودمدیریتی انجام شده است. به طور مثال جهت بهبود

توانایی خودمدیریتی و  ت گروهی خودمدیریتی موجب بهبودنشان داد که مداخال مدت کوتاهی خله گروهمدا کزنان سالمند طی ی در یستیبهز

 يه گذاریو ابتکار، رفتار سرما ينوآور ،يخودکارآمد اورهاب) یتیریخودمد ییتوانازیر مقیاس از شش  شود. این بهبود در چهار موردبهزیستی می

هاي موجب بهبود محسوس تواناییکتاب درمانی که نشان داد  دیگريي  مطالعههمچنین . (39) دادندنشان  یتوجهقابل بهبود( تنوع رفتاريو 

به طور  مثبت یچارچوب ذهنتنوع رفتاري و  ي،ه گذاریرفتار سرماهاي اجراي این برنامه در زیر مقیاس .(25) گرددمیخودمدیریتی سالمندان 

تواند موجب بهبود توانایی خودمدیریتی، کیفیت زندگی و ن میانجام مداخالت غیر تهاجمی توسط پرستارامعناداري باالتر از گروه شاهد بود. 

این شباهت به علت گروه سنی  رسدبه نظر میو  با پژوهش حاضر همسو بود هاپژوهش ایننتایج  ور فعال تر آنان در جامعه شود.در نهایت حض

 آ،5مدل  مبتنی بر خودمدیریتی برنامه غیر تهاجمی نظیرهاي روشاجراي  گروهی در دو مطالعه باشد. هاي غیر تهاجمیبرنامه مشابه و اجراي

 گردد.سالمندان مهارت و  افزایش آگاهی موجبتواند رفتارها می و اصالح انجام پیگیريبا 

 ییرجهت تغ بیماران تشویق براي انگیزه ایجاد مانند راهکارها از برخیانجام  بهداشتی، هايرفتار تغییر دردر ایجاد  تسهیل برايبطور کلی 

 براي کافی، پشتیبانی و مهارت بودجه، مانند هاییکننده باشد. تسهیلمیضروري زندگی  کیفیت بهبود و نیازها ،عوارضبهتر  شناخت و

برنامه مقدماتی با عنوان  (2622و همکاران ) 2شاو مطالعهبا نتایج همچنین  پژوهشنتایج این  .(35)است  الزم رفتار تغییر در بیماران مشارکت

بیمارانی که  ندنشان داد هاد. آنهمسو بو "3براي بهبود خودمدیریتی بیماران مبتال به نارسایی قلبی با طراحی مجدد هماهنگی مراقبتی

 بررسیاي تحت عنوان مطالعه. (22) بودند وزن خود بهتر دریافت کردند، قادر به مدیریت تر و بیشتري در مورد بیماري خودآموزش فشرده

بین میانگین خودکارآمدي،  آماري تفاوت معنی دار حاکی از قلبی نارسایی به مبتال سالمندان در خودکارآمدي بر خودمدیریتی برنامه تأثیر
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و  این مطالعه با پژوهش حاضر همسو بودنتایج . (36) بودراقبتی و وضعیت سالمت در دو گروه مداخله و شاهد بعد از مداخله هاي خودمرفتار

 تواند موثر واقع شود.بیماران مبتال به بیماري مزمن میموزش در آ یریتیبرنامه خودمد يرسد اجرابه نظر می

و باعث مقابلة بهتر با  دهدمی شرکت شیرا به طور فعال در امر مراقبت خو ماریکه ب اشدبمیاز برنامة مراقبتی  ياژهیآموزش، قسمت و

 آموزش و دارند بیماري خود به نسبت بیشتري درک و آگاهی که بیمارانی دهندمی نشان مطالعات . نتایج(36) شودموجود می تیوضع

آ 5برنامه خودمدیریتی  .(22, 26)شد  خواهند موفق بیماري عوارض کنترل و دارویی درمان در بیشتري احتمال به نمودند دریافت را موثرتري

، توافق عملی  مرحله پنج ، راهنمایی در هرهاي روزانهانجام فعالیت ، تهیه چک لیستمشکالت هر فرد بررسی و شناخت، اساس نیاز بر یآموزش

مشارکت فعاالنه  بااین برنامه  .(22) ثیر آموزش را افزایش دهدتواند تاکه می باشدهاي مداوم به صورت حضوري و تلفنی میبا بیمار و پیگري

ز این روش به عنوان روشی کم هزینه در راستاي بهبود وضعیت بیماران شود و اافزایش استقالل د موجب توانبیماران در کنترل عالیم، می

  .(23)بیماران و کاهش مراجعه مکرر به مراکز درمانی بهره جست 

بررسی تأثیر برنامه  با عنوان( 2625جوانوش و همکاران )پژوهش  ،بودند همسو حاضر پژوهش نتایج با که فوق مطالعات نتایج خالف بر

ابعاد  یمیانگین نمرات، در تماماگر چه  آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتال به سندرم حاد کرونري نشان داد5خودمدیریتی مبتنی بر مدل 

رسد که این به نظر می. (23) دار مشاهده نشدولی از نظر آماري تفاوت معنی یافت افزایش مداخله پایانکیفیت زندگی در گروه مداخله بعد از 

بستري در بخش و محیط  ، شدت بیماريبیماران روحی و جسمیبودن مدت زمان اجراي مداخله، شرایط کوتاه  تواند ناشی ازتفاوت می

اینترنت  بر مبتنی خودمدیریتی با عنوان برنامه حمایتی نیز ( 2623و همکاران ) 1پژوهش گوین سالمندان باشد.این گروه از هاي ویژه مراقبت

ریه نشان داد که این برنامه موجب تغییرات قابل توجهی در بهبود تنگی نفس مبتالیان نشد؛  انسدادي مزمن بیماري به مبتالیان نفس تنگی بر

 با این حال نتایج رضایت باالي شرکت کنندگان از تغییرات مثبت در سایر پیامدها، از جمله خودکارآمدي در مدیریت تنگی نفس را نشان داد.

 بهرحال. (22) نمودندبرجسته را بهبود مشارکت شرکت کنندگان در مطالعات مبتنی بر فناوري هاي بیشتر در جهت نیاز به پژوهش محققین

  تواند ناشی از تفاوت در گروه هدف، مدت زمان و روش اجراي برنامه خودمدیریتی باشد.این تفاوت می

هاي فردي، تجربیات و گیري و اجراي مداخله، تفاوتبا شرایط نمونه 26-زمانی اپیدمی کوویدتوان به همهاي این پژوهش میاز محدودیت 

هاي سالمندان اشاره کرد، که از کنترل پژوهشگر خارج تعامالت سالمندان، سطوح مختلف اطالعات قبلی آنان و تفاوت در بستر حمایتی خانواده

 . انجام گردیدعالوه بر پیگیري تلفنی، پیگیري حضوري نیز  وثر بیمارن اشاره نمود کهتوان به یگري میم مطالعههاي این از مزیت بود.

 نتیجه گیري

گردد. می زندگی کیفیت افزایش موجب که باشدمی هاییتوانایی بر تکیه با استقالل، حداکثر به دستیابی خودمدیریتی برنامه اصلی هدف

 فعاالنه مشارکت با نظري و عملی آموزش مجموعه بر مشتمل که آ5 مدل مبتنی بر تیخودمدیری برنامه اجراي که داد نشان حاضر پژوهش

 نارسایی به مبتال سالمندان در شدت تنگی نفس بهبود و خودمدیریتی توان ارتقاء موجب پژوهش، این اهداف به منظور دستیابی به بیماران

 پیگیري با و ترطوالنی مداخله زمان مدت با مشابه مطالعات شودمی نهادپیش آتی مطالعات براي. است شده مداخله اجراي از بعد مزمن قلبی

 .شود انجام متغیرها بررسی جهت ترطوالنی

 

 سپاسگزاري

با کد  توانبخشی و سالمت اجتماعی علوم کارشناسـی ارشـد پرسـتاري ســالمندي دانشــگاه این پژوهش بخشی از پایان نامه
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