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  سال هفدهم                  فصلنامـه 
  ۳۸شماره                   پرستاري 

  ۱۳۸۳ تابستان                  ايران 

 

  
 ان مبتال به آسمبررسی تأثیر آموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیمار

  

  ٣فاطمه حسيني    ۲ زهرا احمدي   ٢ اكرم يارندي   ١٭شهريار بخشنده
  

                                                 
  )مؤلف مسئول٭(  کارشناس ارشد پرستاری 1
  کی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران  عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزش2
   عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران3

  چکیده
 و  برای افراد جامعـه روشـن شـده        آن   به علت شیوع بیماری آسم و عود آن در بزرگسالی باید اهمیت کنترل            

  خود مراقبتی و بـازتوانی ریـوی، بـاال           هدف برنامه  .شودبرکسب مهارت مبتالیان در امر مراقبت از خود تأکید          
ـ        بردن کیفیت زندگی فـرد اسـت           بیمـاری مـزمن و بهبـود       ایـن   رای مقابلـه بـا      و در برگیرنـده روش هـایی ب

لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر . باشد  می یق انجام تمرین های تنفسی     از طر  ی زندگی   های روزمره  فعالیت
هـای تخصـصی     تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم مراجعه کننده به درمانگـاه        های آموزش تمرین 

  . انجام شده است1382سال در شهر سنندج 
رت تـدریجی در طـی مراجعـه بـه دو            نفر در نظر گرفته شـد کـه بـه صـو            92ها    در این پژوهش تعداد نمونه    

  . درمانگاه تخصصی شهر سنندج انتخاب شدند
پرسـشنامه   ،و قبل از مداخلـه ها  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی تک گروهی بود که بعد از انتخاب نمونه            

صاحبه توسط پژوهشگر تکمیل شد سپس تمرینات تنفسی طی دو جلسه بـه واحـدهای               انجام م کیفیت زندگی با    
بعـد از   .  دقیقه تمرینات را انجـام دادنـد       20 هفته و روزانه     4رد مطالعه آموزش داده شد بیماران به مدت         مو

  .  مجدداً پرسشنامه کیفیت زندگی توسط پژوهشگر تکمیل گردید، هفته4گذشت 
 میـانگین و انحـراف   )P >0001/0(های حاصل از این پژوهش نشان داد طبق آزمـون آمـاری ویلکاکـسون          یافته

طبـق   همچنـین  .ه اسـت داری داشـت ی عیار فعالیت جسمانی قبل و بعد از آموزش تمرینات تنفسی افزایش معن    م
 میانگین و انحراف معیار وضعیت خلقی، فعالیت اجتماعی و کیفیـت زنـدگی   ،)P >0001/0( زوج tآزمون آماری  

 زوج  t آزمـون آمـاری      به عـالوه  داری را نشان داد     ی   تمرینات تنفسی افزایش معن    قبل و بعد از آموزش    
نشان داد تاثیر آموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی با سن، جنس، شغل، سطح تحصیالت، وضـعیت      

  ).P >0001/0(داری دارد ی  و زمان ابتال به آسم ارتباط معنسیگار کشیدن
ـ        در ابعاد مختلف   بر اساس نتایج بدست آمده تمرینات تنفسی       أثیر داشـته   برکیفیت زندگی مبتالیان بـه آسـم ت

به این معنی که موجب افزایش توانایی مبتالیان به آسم در امر مراقبت از خود و در نتیجه بهبود کیفیـت               . است
عـود  آموزش داده شود که جهت جلـوگیری از         لذا الزم است به بیماران مبتال به آسم         . زندگی آن ها می شود    

   .را انجام دهندمرینات تنفسی تبه طور مستمر عالئم بیماری آسم و بهبود کیفیت زندگی 
  

   كيفيت زندگي، بازتواني ريوي، مراقبت از خودآموزش تمرينات تنفسي، آسم،:های کلیدی واژه
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  ...بررسی تاثير آموزش تمرينات تنفسی بر کيفيت زندگی بيماران                   و همکاران شهريار بخشنده

  
١٧  

  مقدمه
  ای تمایل به افزایش  یندهاطور فزه ها ب انسان

زندگی  های مثبت یطول عمر دارند و به ویژگ
ی دارند و  مها توجه خاصی معطوف مانند کیفیت

 در سبک و شیوه زندگی خود کیفیت زندگی را
، Burckhardt و Anderson(مدنظر قرار می دهند 

 کیفیت زندگی مانند چتر بزرگی است مفهوم .)1999
متعددی را تحت پوشش قرار می دهد این عوامل که 

 و در شکل گیری روابط تاثیر داشته بر زندگی عوامل
از ). Hindes، 1998 و King(بین فردی نقش دارند 

   ،ر کیفیت زندگی بجمله عوامل تأثیرگذار
 ،و در دنیای معاصر دنباش می های مزمن بیماری
ترین  از جمله شایع های مزمن ریوی بیماری
دگی، موجب از کارافتاکه هستند هایی  بیماری

. دنبشری می گردع مدر جوا ناتوانی و مرگ و میر
های زیاد  عالوه بر صرف هزینه ها این بیماری

درمانی به علت طوالنی بودن دوره بیماری، نیاز به 
از میان . دنهای بلند مدت درمانی دار مراقبت
ها  ترین آن  آسم از شایع،های مزمن ریوی بیماری
با وجود  که شیوع و بروز چشمگیری دارد و است

ین متأسفانه مرگ و های نو رمانبه کارگیری د
طبق . این بیماری زیاد استناشی از میر 
درصد از کل جمعیت  5 ،های انجام شده بررسی

 از سال نجهان به آسم مبتال می باشند و وقوع آ
، و نسبت به دو دهه  است افزایش یافته1980

طبق ). Lewis، 2000(گذشته چشمگیرتر شده است 
مورد  آمار دقیقی در ،عمل آمدهه مطالعات ب

بروز بیماری آسم در ایران وجود ندارد ولی  میزان
صورت پراکنده در کشور انجام ه مطالعاتی که بنتایج 

 درصد از 7 تا 5  به طور متوسطدهد شده نشان می
جمعیت ایران به این بیماری مبتال هستند که این 

    درصد نیز10 حدود بهمیزان در کودکان 
  ).1380 ،پارسی کیا(می رسد 

به آسم به علت عدم توانائی در انجام  ان مبتالبیمار
تهویه مناسب و عالئم ناشی از آن دچار اختالل در 

فعالیت آن ها نسبت به فعالیت شده و سطح تحمل 
 قدرت انجام کار در نتیجه .دشو محدود می جسمی
  موجب  این مسئله .یابد  کاهش می هادر آن
لم از  که این افراد در مقایسه با افراد سامی شود

 و شخص نباشندعملکرد جسمی مطلوبی برخوردار 
فردی و اجتماعی های  بیمار در انجام مسئولیت

عدم توانائی در انجام . شوددچار مشکل می 
 جسمی مطلوب موجب ایجاد احساس  عملکرد

   ویکفایتی در فرد شده و اعتماد به نفس  بی
  د و متعاقب آن فرد دچار شومی مختل 

  که خواهد شد  اندوه اضطراب، افسردگی و
تحت تاثیر  را نیز ویاین مسئله تعامالت اجتماعی 

   انزوای اجتماعی اوو موجبات قرار می دهد 
   بیماری به این ترتیب. آورد می را فراهم

   ابعاد مختلف زندگی بیماران را تحت ،آسم
   جسمی، روحی های دهد و فعالیت تأثیر قرار می
   در ازد وسها را محدود می  و اجتماعی آن

   ها دستخوش تغییر آننتیجه کیفیت زندگی 
در  .)Burckhardt، 1999 و Anderson (می گردد

تنفسی موجب افزایش و این حال انجام تمرین های 
 و بهبود تهویه، جلوگیری از تجمع ترشحات

تلکتازی، افزایش قدرت و هماهنگی عضالت تنفسی آ
، تصحیح الگوهای )به ویژه عضالت مسئول دم(
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   و همکارانشهريار بخشنده         ...بررسی تاثير آموزش تمرينات تنفسی بر کيفيت زندگی بيماران 

  
١٨  

این عالوه ه  ب.می گرددهای موثر  و سرفهتنفسی 
   برونکواسپاسم و انسداد  باعث کاهشین هاتمر
از عالئم (ای هوایی و در نتیجه رفع تنگی نفس  هراه

 ،Herala و Emtner( گردد می )آسم بیماری شایع
1996.(   

 Pal  وGallfoss ،Sigvaldتوسط که ای  مطالعهدر 
ررسی تأثیر آموزش به در آمریکا با هدف ب، )1999(

بیماران مبتال به آسم و بیماری مزمن انسدادی ریه و 
نشان  یافته ها ،ارتباط آن با کیفیت زندگی انجام شد

  بعد جسمیداد که آموزش بیماران بر روی بهبود
داشته سزایی ه  تأثیر بگی بیماران آسمیکیفیت زند

  .است
Ram و Robinson )2000 (ن تحقیقی در انگلستا  

   جسمانی ین های هدف بررسی اثرات تمربا
    انجام تمرین هایر عملکرد ریه، آمادگیب

 بیماران وضعیت بالینی و کیفیت زندگی ،هوازی
نتایج تحقیق نشان داد تمرینات . آسمی انجام دادند

 تمرینات  و آستانهجسمانی باعث افزایش ظرفیت
هوازی و کاهش تهویه دقیقه ای در طی تمرینات 

 عملکرد ریوی در نتیجه .وسط می شودخفیف و مت
 آسم  بیماریهای و عالئم و نشانهبهبود یافته 

افزایش عملکرد جسمانی و در می یابد و کاهش 
را به همراه نهایت بهبود کیفیت زندگی بیماران 

   .خواهد داشت
با عنایت به مطالب فوق پژوهشگر با آموزش 

  و آسم بیماری به تمرینات تنفسی به مبتالیان 
 تأثیر ، مددجویانانجام تمرین ها توسطگیری  پی

 ، در ابعاد جسمی آن هاآن را بر کیفیت زندگی
 با این امیدروانی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد، 

بهبود کیفیت که نتایج این بررسی راه گشایی جهت 
  و موجبات کاهش باشد زندگی بیماران مبتال به آسم 

   .نگرانی های آنان را فراهم آورد
  

  کار روش
پژوهش حاضر یک مطالعه کار آزمایی تک گروهی 
به صورت قبل و بعد می باشد که در آن تاثیر 

 تنفسی بر کیفیت  هایآموزش اجرای تمرین
زندگی بیماران مبتال به آسم از طریق مقایسه 
وضعیت قبل و بعد از آموزش نمونه ها مورد 

جامعه مورد پژوهش در این . بررسی قرار گرفت
 ساکن  ساله15-59 لعه کلیه بیماران مبتال به آسممطا

 ، توسط پزشک متخصصکهاند  در شهر سنندج بوده
ها  تشخیص بیماری آسم خفیف تا متوسط برای آن

  حداقل یکسال از مدت ابتالء  وبود مسجل شده 
ها  در این پژوهش تعداد نمونه. ها گذشته بود آن

براساس شیوع بیماری آسم و مطالعه مقاالت 
 نفر در طی 8 نفر برآورد گردید که 100 ،متعدد

  ها به  انجام مطالعه حذف شدند و تعداد نمونه
روش نمونه گیری تدریجی .  نفر تقلیل پیدا کرد92

ها از میان بیماران  ترتیب که نمونهبه این بود 
های تخصصی شهرستان  مراجعه کننده به درمانگاه

 سنندج که دارای شرایط الزم جهت شرکت در
  . به تدریج انتخاب شدند،پژوهش بودند

  مشکالت قلبی و  مبتال به از پذیرش افراد بیمار
های مزمن شناخته شده   بیماریسایرو یا  عروقی

 محیط پژوهش دو .امتناع شد) .. و دیابت،سرطان(
  . در شهر سنندج بودواقع درمانگاه تخصصی 

  در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد کیفیت 
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  ...بررسی تاثير آموزش تمرينات تنفسی بر کيفيت زندگی بيماران                   و همکاران شهريار بخشنده

  
١٩  

ر بزرگساالن مبتال به آسم با نام اختصاری د زندگی
AQLQ) Asthma Quality of Life Questionnaire (

  و همکارانMarksتوسط پرسشنامه این . استفاده شد
 در دانشگاه پزشکی سیدنی استرالیا تهیه شده، )1992(

 پرسشنامه استاندارد  هایسؤال از به عالوه. است
 در آن ه گردید کهاستفادنیز  SF36کیفیت زندگی بنام 

بررسی کیفیت زندگی مورد جامعی در پرسش های 
  مطرح شده جسمی، روانی و اجتماعی  در ابعاد

 های مزمن کاربرد دارد ماریبیانواع  و در است
            سؤاالت پرسشنامه استاندارد بررسی خلق از همچنین

MAS) Mood Assessment Scale ( استفاده شده
ررسی خلق در جنبه های مختلف است که یک معیار ب

 نفر از اعضای 10 علمی این ابزار توسط راباعت. می باشد
هیئت علمی دانشکده پرستار ی و مامایی دانشگاه علوم 

 مادپزشکی ایران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و اعت
از طریق انجام آزمون مجدد مورد  نیز علمی ابزار

در مورد استفاده ر ابزا. بررسی قرار گرفته و تأیید شد
   سه بعد سوال در 29مجموع با این پژوهش در 

 10(، وضعیت خلقی ) سؤال10(های جسمی  فعالیت
 .تنظیم شده است)  سؤال9(و عملکرد اجتماعی ) سؤال
، )5نمره (ها به ترتیب در پنج مقیاس اصالً  پاسخ

نمره (، زیاد )3نمره (، تاحدودی )4نمره (بندرت 
به . امتیاز بندی شدند) 1مره ن(و خیلی زیاد ) 2

عد ک سویه بودن کلیه سؤاالت در سه بدلیل ی
 ،فعالیت جسمی، وضعیت خلقی و فعالیت اجتماعی

  ترین شرایط  مقیاس اصالً به عنوان مطلوب
 عنوان شرایط نامطلوبه و خیلی زیاد ب) 5امتیاز (
ین ترتیب ه ا ب.در نظر گرفته شد) 1امتیاز (

 و یق در حیطه فعالیت جسمبندی فوبراساس امتیاز

) شرایط مطلوب (هاوضعیت خلقی حداکثر امتیاز
) شرایط نامطلوب(ا ه و حداقل امتیاز50امتیاز 
 در مورد فعالیت اجتماعی حداکثر . داشت10امتیاز 
 و حداقل 45امتیاز ) شرایط مطلوب(ا هامتیاز
رای هر ب.  بود9امتیاز ) شرایط نامطلوب(ا هامتیاز

  های اصالً   مقیاسر هر حیطهیک از سؤاالت د
، ) نمره3(، تا حدودی ) نمره4( ، بندرت) نمره5(

در نظر گرفته )  نمره1( و خیلی زیاد)  نمره2(زیاد 
بر  تنفسی یا هقبل و بعد از آموزش تمرین. شد

فراوانی مطلق، نسبی، میانگین و حسب امتیازات 
انحراف معیار تعیین و برای کل سؤاالت هر حیطه 

  و گردیدنگین و انحراف معیار محاسبهنیز میا
 قبل و بعد از اجرای آموزش با استفاده از وضعیت
مقایسه با یکدیگر های آماری مناسب  آزمون
  . شدند

ی به واحدهای مورد رسپژوهشگر به منظور دست
 هفته در ساعات کاری به دو 3پژوهش به مدت 

  است ودرمانگاه تخصصی شهر سنندج مراجعه نموده
 .اران واجد شرایط ورود به مطالعه مصاحبه نمودبا بیم

ها   نمونه،تعداد نمونه های مورد نیازجمع آوری بعد از 
 نفری تقسیم شدند و برای هر گروه 25به چهار گروه 

ی به فاصله یک روز تشکیل دو جلسه آموزشی ـ توجیه
  .گردید

 ورود به یواحدهای مورد پژوهش در ابتدا
 شده به پژوهشگر مطالعه طبق برنامه تنظیم

مراجعه نمودند و پرسشنامه کیفیت زندگی توسط 
پژوهشگر تکمیل گردید و چک لیست عملکردی 

 و قرار گرفتها  آندر اختیار مربوط به یک هفته 
مقرر شد که واحدهای مورد پژوهش در طول 
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   و همکارانشهريار بخشنده         ...بررسی تاثير آموزش تمرينات تنفسی بر کيفيت زندگی بيماران 
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چهار بار به درمانگاه مراجعه )  هفته4(مدت مطالعه 
حویل داده و چک نمایند و چک لیست هفته قبل را ت

لیست هفته بعد را تحویل بگیرند و در صورتی که 
روبرو مشکلی با نجام تمرینات مورد نحوه ادر 

چک این . بودند، آن را با پژوهشگر در میان گذارند
مورد استفاده در مطالعه مشتمل لیست عملکردی 

 هفته، و در 1بود، یعنی هر برگ برای  برگ 4 بر
 در .بودذکر شده  تنفسی مراحل انجام تمریناتآن 

پژوهش بعد از انجام تمرینات تنفسی واحد هر روز 
و رعایت مراحل آن در مقابل قسمت مربوط به 

و در   عالمت گذاری می نمودروز مورد نظر
 تنفس( تنفسی یا هصورت عدم انجام تمرین

 در یک روز) ای دیافراگمی و تنفس لب غنچه
. دمی کر خودداریعالمت گذاری مشخص از 

  روز4 روز متوالی و یا 3بیمارانی که بیشتر از 
از مطالعه داده بودند متناوب تمرینات را انجام ن

  .حذف شدند
در برنامه آموزشی ارائه شده، تمرین های تنفسی 

  : در سه مرحله به شرح زیر آموزش داده شد
در این مرحله واحدهای مورد : مرحله گرم کردن) 1

تحتانی و های دام پژوهش حرکات کششی و سبک ان
   دقیقه به طول 5فوقانی را انجام داده و این مرحله 

 از در این مرحله:  هامرحله اجرای تمرین) 2، انجامید می
 که تنفس ه بودواحدهای مورد پژوهش خواسته شد

 نشسته انجام  وهای ایستاده دیافراگمی را در وضعیت
  را تنفس لب غنچه ای هابین آن فاصله و در هندد
 دقیقه در نظر گرفته 10 مدت این مرحله .جام دهندان

در این مرحله همانند : مرحله سرد کردن) 3 و شد
 سبک اندام ی وها حرکات کشش مرحله اول نمونه

انجام داده و طول مدت این را تحتانی و فوقانی 
  . دقیقه بود5مرحله نیز 

   روزانه ، هفته4واحدهای مورد پژوهش به مدت 
رینات را انجام می دادند و در چک  دقیقه این تم20

  . دندکر لیست عملکردی خود ثبت می
چهارم  بعد از اتمام مدت مطالعه در انتهای هفته

به پژوهشگر مراجعه تحت مطالعه واحدهای 
 توسط  کیفیت زندگی مجدداًمودند و پرسشنامهن

  پژوهشگر تکمیل شد و نتایج آن با استفاده از 
  .قرار گرفتهای آماری مورد بررسی  روش

  
  نتایج

آموزش تمرینات تنفسی تاثیر در این پژوهش 
 )متغیر وابسته( کیفیت زندگی بر )متغیر مستقل(

جهت تجزیه و تحلیل . مورد بررسی قرار گرفت
ها از آمار توصیفی به منظور تنظیم جداول  داده

های آماری و از  توزیع فراوانی و محاسبه شاخص
یرها استفاده شده آمار استنباطی جهت مقایسه متغ

اسمیرنوف برای  -آزمون کولموگراف. است
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها به کار گرفته 
شد که براساس این آزمون توزیع بعد فعالیت 

 از این رو جهت تعیین و .جسمانی نرمال نبود
مقایسه وضعیت فعالیت جسمانی در مبتالیان به 

سی از  تنفیا هآسم قبل و بعد از آموزش تمرین
  .آزمون غیر پارامتری ویلکاکسون استفاده گردید

وضعیت خلقی و فعالیت ابعاد جهت تعیین و مقایسه 
قبل و بعد از کیفیت زندگی در مراحل اجتماعی 

ارتباط متغیرهای تعیین آموزش و همچنین 
سن، جنس، سطح تحصیالت، شغل، طول (گر  مداخله
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ت  کیفیاب) مدت ابتالء به آسم و کشیدن سیگار
 ،تنفسی های زندگی قبل و بعد از آموزش تمرین

  .به کار گرفته شدزوج   tآزمون آماری
ها در این پژوهش به وسیله  تجزیه و تحلیل داده

  .  تحت ویندوز انجام گرفتSPSSنرم افزار 
 محدودۀ نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که

   بینواحدهای مورد مطالعه  درصد 38 سنی
.  بود11/36±03/11انحراف معیار  باسال  44 تا 35

ها  را خانمواحدهای مورد پژوهش  درصد 2/52
، متأهلنمونه ها  درصد 7/45 .دادند تشکیل می

  درصد8/47و  )کارمند( شاغل  آن ها درصد5/31
  . نددیپلم متوسطه بودن ها دارای مدرک آ
تا  120و کشیدند  ها سیگار می نمونه درصد 3/54

. گذشت ها می  ماه از مدت سیگار کشیدن آن179
 از اسپری برونکودیالتور  نمونه ها درصد1/76

 ءبتالا از سال 4 تا 1کردند و مدت  استفاده می
  . می گذشتآسم  درصد نمونه ها به بیماری 6/44
  

 مقايسه ميانگين و انحراف معيار -۱جدول شماره 
       آموزش  فعاليت جسماني قبل و بعد از یاهامتياز

   تنفسي در بيماران مبتال به آسم هایتمرين
 آموزش از بعد آموزش از  قبل فعاليت جسماني

 79/28 66/23 میانگین

 45/13 2/9 انحراف معیار

  Z  0001/0< P =86/7  ویلکاکسون کلی آزمون نتیجه
  

 در ارتباط با هدف ویژۀ شماره یک )1( جدول شماره
های جسمانی در  لیتتعیین و مقایسه فعا" پژوهش

  هایمبتالیان به آسم قبل و بعد از آموزش تمرین
   و بیانگر این است که تنظیم شده است "تنفسی

کارگیری ه های جسمانی مبتالیان به آسم با ب فعالیت
  . تنفسی افزایش یافته است هایتمرین

تعیین و "پژوهش  دوشماره ویژه در مورد هدف 
ه آسم قبل و بعد ن بمقایسه وضعیت خلقی در مبتالیا

  که  طور همان " تنفسیین هایاز آموزش تمر
 وضعیت خلقی دهد  نشان می)2( یافته های جدول شماره

 تنفسی بهبود یافته  هایمبتالیان به آسم با انجام تمرین
  .است

  
 مقايسه ميانگين و انحراف معيار -٢جدول شماره

      وضعيت خلقي قبل و بعد از آموزش هایامتياز
   تنفسي در بيماران مبتال به آسم هایينتمر

 بعد از آموزش قبل از آموزش وضعيت خلقي

 01/30 08/26 میانگین

 03/11 45/10 انحراف معیار
  t  0001/0< P =76/9    زوجtنتیجه آزمون 

  
تعیین و مقایسه "ومین هدف ویژه جهت دستیابی به س

ز های اجتماعی در مبتالیان به آسم قبل و بعد ا فعالیت
های  که یافته طور همان "سیهای تنف آموزش تمرین

   دهد فعالیت اجتماعی مبتالیان   نشان می)3(جدول شماره 
  .است تنفسی افزایش یافته  هایتمرین به آسم با انجام

  
 

مقايسه ميانگين و انحراف معيار  -۳جدول شماره 
         تماعي قبل و بعد از آموزش  فعاليت اجهایامتياز

   تنفسي در بيماران مبتال به آسمهای تمرين
 بعد از آموزش قبل از آموزش فعاليت اجتماعي

 54/20 48/16 میانگین

 7/9 77/8 انحراف معیار
  t  0001/0 < P =73/9  زوج  tنتیجه آزمون 
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چهارم پژوهش ویژه شماره در رابطه با هدف 
تعیین و مقایسه کیفیت زندگی در مبتالیان به آسم "

 " تنفسی هایز آموزش تمرینقبل و بعد ا
نشانگر آن است که  )4( های جدول شماره یافته

ه کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش با ب
   .است تنفسی بهبود یافته  هایکارگیری تمرین

  
 هایميانگين و انحراف معيار امتياز -٤ جدول شماره

  هایكيفيت زندگي قبل و بعد از آموزش تمرين
   به آسمتنفسي در بيماران مبتال

 بعد از آموزش قبل از آموزش كيفيت زندگي

 16/80 86/65 میانگین

 38/17 32/16 انحراف معیار

 > t 0001/0P= 928/5  زوج tآزمون 
  

تعیین ارتباط تأثیر آموزش "هدف ویژه پنجمین در مورد 
 تنفسی بر کیفیت زندگی با متغیرهای مداخله گر  هایتمرین

طول مدت ابتالء، کشیدن سیگار سن، جنس، میزان تحصیالت، 
براساس یافته ها می توان چنین اظهار داشت که  "و شغل

 تنفسی بدون توجه به سن، جنس،  هایآموزش تمرین
 کشیدن سیگار و شغل ،میزان تحصیالت، طول مدت ابتالء

کلیه واحدهای مورد پژوهش موجب بهبود کیفیت زندگی 
  ). > 0001/0P(. آن ها شده است

  
  گیری یجهبحث و نت

آموزش تمرینات "در ارتباط با فرضیه این تحقیق 
تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم مؤثر 

میانگین و های پژوهش نشان داد که   یافته"باشد می
بعد از فعالیت جسمانی های انحراف معیار امتیاز

 .آموزش نسبت به قبل از آموزش افزایش یافته بود
 Schoeleeو  Hallstrand ،Batesدر این ارتباط 

تنفسی باعث  های  تمرین،دناظهار می دار) 2000(
افزایش توانایی و ایجاد تطابق سودمند در مبتالیان 

 آسم خفیف شده و اجازه می دهد افراد به هب
  . های هوازی شرکت نمایند تمرین آسانی در 

Turin)2000 ( در رابطه با اثرات تمرینات ورزشی
 ورزشی باعث  هایمرینتداشته است اظهار 

افزایش عملکرد جسمانی و بهبود سطح فعالیت 
  .جسمانی می شود

های این پژوهش میانگین و انحراف  یافتهبراساس 
 بعد از آموزش  وضعیت خلقیهایمعیار امتیاز

 افزایش یافته بود نیزنسبت به قبل از آموزش 
 تنفسی  هایگرفت که تمرینتوان نتیجه  بنابراین می

 .شود لقی بیماران مبتال به آسم میود وضعیت خموجب بهب
  همکارانو Cambachنتایج تحقیقات در این ارتباط 

 ورزشی باعث  های نشان داد که تمرین)1999(
کیفیت زندگی بیماران آسمی در بعد عاطفی بهبود 

 Nery و P<.( Neder 0001/0( شود و خلقی می
 آسممبتال به طی پژوهش بر روی بیماران ) 1999(

  هایاستفاده از تمرین که یان کردندببراساس یافته ها 
 اثرات سودمندی بر تنفسی و فعالیت جسمانی مناسب

  .ایجاد می کندوضعیت خلقی بیماران 
های این پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف  یافته

های اجتماعی بعد از آموزش   فعالیتهایمعیار امتیاز
ز آموزش افزایش  تنفسی نسبت به قبل ا هایتمرین

) Herala )1996 و Emtnerدر این ارتباط . یافته بود
 تنفسی دارای مزایای  هایدارند تمرین اظهار می

اجتماعی برای بزرگساالن و کودکان آسمی است و 
 .شود باعث افزایش استقالل اجتماعی و روانی می

Hallstrand ،Bates  وSchoelee )2000 ( در نتایج
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مود که تمرینات هوازی باعث پژوهش خود اظهار ن
  .شود اجتماعی بیماران آسمی میفعالیت  بهبود

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف 
  کیفیت زندگی بعد از اجرای آموزشهایمعیار امتیاز

 تنفسی نسبت به قبل از اجرای آموزش  هایتمرین
و  Hallstrand ،Batesمورد در این . استافزایش یافته 

Schoelee )2000(ند  در نتایج پژوهش خود اظهار داشت
   بهبودی در کارآیی ، تنفسی های پس از انجام تمرینکه
 بیماران آسمی و  جسمیویه ای باعث افزایش تواناییهت

   .ارتقاء کیفیت زندگی آنان می شود
  اجرای توان نتیجه گرفت که  طور کلی میه ب

بر بهبود  تمرین های تنفسی و بازتوانی ریوی
و  ،یفیت زندگی بیماران مبتال به آسم تأثیر داردک

این امر گواه لزوم بهره مندی مبتالیان به آسم از 
  لذا مدیران پرستاری . برنامه بازتوانی ریوی است

های آموزش ضمن  دورهمی بایستی با برگزاری 
آن ها را نسبت به خدمت برای پرسنل پرستاری 

ع برنامه بازتوانی آگاه اهمیت و نحوۀ اجرای این نو
ضمن آن که با فراهم نمودن امکانات . سازند

  مناسب و آموزش های ضروری امکان انجام 
تمرین های تنفسی را برای بیماران آسمی فراهم 

  . نمایند
  

  تقدیر و تشکر
پژوهشگر بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی 
خود را از اساتید دانشکده پرستاری و مامایی 

علوم پزشکی ایران و همچنین جناب آقای دانشگاه 
دکتر توفیقی مدیریت محترم درمان سازمان 
تأمین اجتماعی استان کردستان و جناب آقای دکتر 

فرشید ریاست محترم بیمارستان تأمین اجتماعی 
سنندج که در تدوین و نگارش این پژوهش 

  . دارد اند، اعالم می اینجانب را یاری نموده
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