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   (1393آذرماه  25) نشگاه علوم پزشکی سبزوارجویان دااولین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانش   سخنرانی     
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 سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبیتأثیر روش آرام

 (o -1: کدمقاله)

 5، مهدی جمالی نیک  4 سید مرتضی هاشمی نیک، 3حسن رخشانی ، محمد2، محسن کوشان 1رویا اکبرزاده 

 کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1

1
 پزشکی سبزوارکارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم  
1

 استادیار آمار زیستی، گروه آمار زیستی، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
1

 های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کارشناس ارشد پرستاری مراقبت 
 رستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پ 5

 

 
 

با توجه به . باشندهای شبانه میعروقی، فاکتور اصلی در کاهش میزان خواب و افزایش بیداریهای قلبیبیماری :زمینه و هدف

زمن قلبی شوند، دارویی که بتوانند باعث بهبود کیفیت خواب بیماران مهای غیرعوارض داروهای خواب آور، استفاده از روش

  .بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، انجام گرفت سازی بنسونآرام روش هدف تأثیر این مطالعه بارسد، لذا الزم به نظر می

بیمار مزمن قلبی مراجعه کننده   61جامعه پژوهش را  .باشدکارآزمایی بالینی تصادفی شده می مطالعه، طرح :هامواد و روش

( نفر 11)و مداخله ( نفر 11)دهند که به روش تصادفی ساده به دو گروه کنترل سعی شهر سبزوار تشکیل میبه بیمارستان وا

 ابزار .انجام دادند ماه یک مدت طی روز در بار دو دقیقه 11 مدت بنسون را به سازیآرام گروه مداخله، تمرینات. تقسیم شدند

در دو نوبت قبل از مداخله و بعد از  برگ بود کهکیفیت خواب پیتس ک وها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیداده گردآوری

ویتنی، کای اسکوئر، دقیق فیشر، ویلکاکسون و منهای آماری ها با استفاده از آزمونداده .مداخله در دو گروه تکمیل گردید

مورد تجزیه و تحلیل  P ˂ 15/1داری و با سطح معنی  1115نسخه  SPSSافزار آماری با استفاده از نرمتحلیل کوواریانس و 

 .قرار گرفت

که بعد از مداخله بود  11/11 ±11/1سازی بنسون میانگین و انحراف معیار کیفیت خواب در گروه مداخله قبل از آرام :هایافته

مداخله در تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین کیفیت خواب واحدهای پژوهش قبل و بعد از . کاهش یافت 51/7 ±11/1به 

  .(P <111/1)داری را نشان داد گروه مداخله، تفاوت معنا

تواند به عنوان درمان مکمل برای بهبود سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، مؤثر است لذا میآرام :گیرینتیجه

 .کیفیت خواب در این بیماران، استفاده گردد

 ت خواب، نارسایی قلبی، انفارکتوس میوکاردسازی بنسون، کیفیآرام :های کلیدیواژه
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