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 ایسکمیک بیماریهای به مبتال  بیماران  زندگی برکیفیت آموزش از استفاده با  زندگی بکس در تغییر تاثیر تعیین

 قلب
 نریمانی کوروش

 narimanik@yahoo.com  مراغه واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات عضو، پرستاری آموزش ارشد کارشناسی 

 بیماریهتای  بته  مبتتال  بیمتاران  زنتدگی  کیفیتت  و ستالمتی  ستطح  روی بر مزمن بیماریهای منفی تاثیر به توجه با :مقدمه و هد 

 بیماریهتای  بته  ابتتال  آمار پیشرونده ورشد زندگی کیفیت بر زندگی کیفیت ابعاد در زندگی سبک در تغییر بودن وموثر  قل  ایسکمیک
. میباشد بیمارن این در سیبرر قابل اهمیت با موضوع زندگی کیفیت بر آموزش برپایه زندگی سبک تغییر تاثیر بررسی قل  ایسکمیک

 قلت   ایستکمیک  بیماریهتای  به مبتال  بیماران  زندگی برکیفیت آموزش از استفاده با  زندگی سبک در تغییر تاثیر تعیین تحقیق هدف
 بود

 نجتام ا قل  ایسکمیک های بیماری به مبتال بیمار ۶۳ روی بر( آموزش از بعد و قبل) تجربی نیمه صورت به پژوهش این: کار روش

 ستبک  و دمتوگرافیکی  اطالعتات  از متشتکل  ایپرسشتنامه  هتا داده آوریجمع ابزار. بودند شده انتخاب ساده تصادفی روش به که شد

 ستالمتی  سنجش ایماده۳۷ کوتاه فرم زندگی کیفیت سنجش ابزار و( خانوادگی– اقتصادی اجتماعی– روانی عاطفی– جسمی)زندگی

(۳۷ (SF  کرونبتاخ  آلفتای  روش بته  آن پایتایی  و محتتوا  اعتبار روش از آن روایی که بود ساخته خود زندگی سبک سنجش ابزار. بود 

%(۶۳ =a)  تأییتد  قتبالً  آن روایتی  و پایتایی  که بود سالمتی سنجش ایماده ۳۷ کوتاه فرم زندگی کیفیت سنجش ابزار. گردید تعیین 
 تدوین و آموزشی نیازهای تعیین از بعد و گردید تکمیل حضوری مصاحبه ورتص به پرسشنامه( مداخله از قبل) اول مرحله در استشده
 ۳ تتا  ۳ در چهتره  بته  چهتره  صورت به آموزش،  تغذیه و کلیه متخصصان مشورت با زندگی سبک در تغییر برای آموزشی برنامه یک

 از متاه  سته  گذشتت  از بعتد . گرفت امانج بیماران برای ش  و عصر، صبح شیفت سه در بستری مدت درطی ساعته یک تا نیم جلسه

 استتفاده  با SPSS افزارنرم وتوسط تکمیل تلفنی مصاحبه صورت به وهمکاران پژوهشگر توسط مجدداً پرسشنامه، آموزش روز آخرین

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد واریانس آنالیز و پیرسون همبستگی ضری ، زوجی T آزمون و توصیفی آمار از

 و قبل زندگی کیفیت از شده کس   امتیاز میانگین بین معناداری ارتباط بیانگر(  p <  0.05)  زیر معناداری سطح به توجه با نتایج:

 کته  طوری به(  p <0.001) ۳بود  زندگی کیفیت  بر زندگی سبک تغییر آموزش تاثیر و (p > ۳7۳۳۰)  زندگی سبک در تغییر از بعد
 افزایش آموزش از بعد ۰۳7۶۶ به قبل ۷7۳۳ از آگاهی سطح میانگین وضمنا بعد ۳۶7۰۶ به قبل ۳۷7۳۳ از زندگی کیفیت امتیاز میانگین

 سطح(، p <0.001)  جسمانی عملکرد=، P) ۳۳۰/۳) عمومی سالمت سطوح در دارمعنا بهبود سب  زندگی سبک در تغییر. بود یافته

 > p)  زندگی کیفیت  کل در و ) p < 0.001)  )  سالمت از کلی درک،   ( P=0.001)  روانی سالمت( ،  p < 0.001) ژیانر

 .گردید( 0.001

 در تغییتر  سب  تواند می آموزش از استفاده با بیماران آگاهی سطح ارتقا که بود نکته این بیانگر حاضر پژوهش نتایج :گیری نتیجه 

 .گردد زندگی کیفیت بهبود آن طبع وبه زندگی سبک الگوی
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