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مقاله پژوهشي

بررسی تاثیر آموزش بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد روانی
کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
دکتر مسعود خداويسی ،1مرضیه رحمتی ،2غالمحسین فالحی نیا ،*1دکتر منوچهر کرمی
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 -9مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -3گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دریافت14/3/1 :

پذیرش9314/4/24 :

چکیده:
مقدمه :بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری پیش رونده سیستم عصبي مرکزی است و تاثیرات منفي روی کیفیت زندگي
بیماران دارد .این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بکارگیری الگوی خود مراقبتي اورم بر ابعاد رواني کیفیت زندگي بیماران
مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
روش کار :در این مطالعه نیمه تجربي  47نفر از بیماران مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر همدان در
سال  3131با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفي در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند .ابتدا
پرسشنامه ابعاد رواني کیفیت زندگي بیماران توسط هر دو گروه تکمیل گردید 2-7 .جلسه برنامه آموزشي بر اساس نیازهای
بیماران برای گروه آزمون اجرا شد .بعد از دو ماه در گروه آزمون مجددا پرسشنامه کیفیت زندگي توسط دو گروه تکمیل
گردید .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون های کای دو ،تي زوجي و مستقل استفاده گردید.
یافتهها :میانگین نمره کیفیت زندگي در همه ابعاد رواني در گروه آزمون قبل از آموزش  55/1±23/8بود و بعد از آموزش
به  66/3±35/5افزایش یافت که از نظر آماری معني دار بود ( ،)p < 0/003ولي در گروه کنترل این میانگین قبل از مداخله
 56/1±20/6و بعد از مداخله  54/7±33/6بود که تفاوت معني داری مشاهده نشد (.)p=0/2
نتیجه نهایی :نتایج نشان داد که آموزش برنامه خود مراقبتي اورم موجب بهبود ابعاد رواني کیفیت زندگي در بیماران مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس مي شود .این مداخله ی غیر تهاجمي ،کم هزینه و مکمل مداخالت طبي مي تواند مورد توجه مراکز حمایت
کننده بیماران مولتیپل اسکلروزیس قرار گرفته و بکار رود.
کلیدواژه ها :ابعاد رواني  /الگوی خود مراقبتي اورم  /کیفیت زندگي  /مولتیپل اسکلروزیس

ـ
نویسنده مسئول :غالمحسین فالحی نیا؛ مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
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مقدمه:

بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن غیر
تروماتیک ،اتوایمیون و دمیلینه کننده سیستم عصبی
مرکزی است و غالبا در افراد بین سنین  02تا  02سال یا
به عبارتی بیشتر در دهه های سوم تا پنجم زندگی اتفاق
می افتد ( .)1, 0مولتیپل اسکلروزیس از ناتوان کننده
ترین بیماری های عصبی مزمن در بالغین جوان می باشد
( .)11دوره بیماری منحصر به فرد و غیر قابل پیش بینی
است و علت دقیق و درمان قطعی آن به خوبی تعیین
نشده است (.)3
در حال حاضر  0/0میلیون نفر در جهان به بیماری
مولتیپل اسکلروزیس مبتال هستند .باالترین میزان شیوع
شناخته شده بیماری مولتیپل اسکلروزیس 002 ،مورد در
هر  122,222نفر در جزایر اورکنی ( )Orkneyدر شمال
اسکاتلند میباشد( .)4در هفتمین کنگره بین المللی
مولتیپل اسکلروزیس ایران ،تعداد مبتالیان کشور حدود
 42هزار نفر اعالم شد( .)0اعتمادی فر و همکاران در سال
 ،1333تعداد بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزس را در
استان همدان  1122نفر برآورد کرد که از این تعداد 002
نفر زن و  002نفر مرد میباشند ( .)6عالئم شایع این
بیماری شامل اختالل حسی ،ضعف ،گرفتگی عضالت،
اختالل بینایی ،اختالل شناختی ،خستگی ،افسردگی،
لرزش اندام ها ،اختالل در دفع ادرار و مدفوع ،اختالل
عملکرد جنسی ،عدم تعادل ،فراموشی ،کاهش شنوایی،
کرختی ،تاری دید ،دوبینی و اختالل گفتاری در بیماران
می باشد ( .)0 ,7این بیماری بر جنبه های مختلفی از
زندگی افراد تاثیر می گذارد و اثرات منفی روی سالمت
جسمی و روانی افراد دارد ( .)3پژوهش ها در زمینه
بیماران مولتیپل اسکلروزیس نشان داده است که این
بیماران در مقایسه با افراد سالم جامعه و بیماران مبتال به
دیگر بیماری های مزمن مثل صرع ،دیابت ،آرتریت
روماتوئید و بیماری های التهابی روده از کیفیت زندگی
پایین تری برخوردارند ( .)12مشکالت روانی مبتالیان به
بیماریهای مزمن مانند مولتیپل اسکلروزیس ،شایع است.
افسردگی ،اضطراب و اختالالت شناختی کیفیت زندگی را
کاهش می دهد .طالق و وابستگی بیمار به افراد جهت
انجام فعالیت های روزمره و کاهش مشارکت بیمار در
فعالیتهای اجتماعی در مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس،
باعث کاهش کیفیت زندگی در بعد روانی در این افراد

دکتر مسعود خداویسی و همکاران

میشود( .)11محققان زیادی در تالش برای مطالعه و
توسعه مداخالتی برای کنترل مشکالت این بیماران
هستند .با توجه به اینکه ضرورت اتخاذ تدابیری در زمینه
کنترل مشکالت ناتوان کننده و ارتقای کیفیت زندگی آنان
از سوی تیم درمان به شدت احساس میشود و درمان
دارویی هم تاثیر آنچنانی بر کیفیت زندگی این بیماران
ندارد( ،)10برانگیختن توان خود-مراقبتی آنها و برنامه
ریزی بر اساس این توان بالقوه از اهمیت خاصی برخوردار
بوده و میتواند کیفیت زندگی آنها را افزایش دهد(.)13
روشهای مختلفی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران
وجود دارد که از جمله آنها میتوان به آموزش برنامه خود
مراقبتی اشاره کرد .خود مراقبتی به توانایی افراد برای
انجام فعالیتهای مراقبت از خود گفته میشود( .)14یکی
از کامل ترین تئوریهای خود مراقبتی ،تئوری اورم است.
اورم سه سیستم را در پرستاری معرفی کرده است که
شامل سیستم جبرانی کامل ،سیستم جبرانی نسبی و
سیستم حمایتی آموزشی می باشد .در سیستم حمایتی
آموزشی بیماران توانا هستند که نیازهای خود مراقبتی را
اجرا کنند و انجام دهند و پرستار به عنوان منبعی از
حمایت و راهنمایی و تشویق است و در این سیستم از
آنجا که بیمار نیاز به کمک دارد تا در مورد خود تصمیم
بگیرد و رفتار را کنترل کند و دانش و مهارت را در مورد
بیماری خود به دست آورد ،پرستار نیز مسئول حمایت و
راهنمایی می باشد که ممکن است به صورت مستقل یا
وابسته و یا به صورت فعالیت مشارکتی انجام گیرد و نقش
پرستار در این سیستم بیشتر حالت مشاوره دارد .به طور
کلی اورم اهداف خود مراقبتی را زنده ماندن ،ابقا و
نگهداری عملکرد فیزیکی و روانی ،برقراری یکپارچگی و
انسجام در عملکـردها و تکـامل انسانی در چارچوبی از
شرایط که برای زندگی الزم و ضروری هستند را میداند
( .)10الگـوی اورم مورد توجه بسیاری از پژوهشگران
عرصه بالینی قرار گرفته است ،از جمله آنها میتوان به
تاثیر الگـوی خـود مراقبتی اورم بر کیفیت زنـدگی
مبتـالیان بـه بیمـاری هـای مزمن اشـاره کرد که در
تمامی آنها بهبـود کیفیت زنـدگی بـه دنبال اجرای این
الگو تائید شده است( .)13به این ترتیب مطالعهای که
جهت سهیم شدن بیمار در امر مراقبت از خود ،طراحی
شده باشد میتواند اثرات مثبتی بر کیفیت زندگی بیماران
داشته باشد .در ایران در زمینه بررسی تاثیـر بکارگیری
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برنامه خود مراقبتی اورم تحقیقات مختلفی صورت گرفته
است ( ،)16-10اما در مورد بکارگیری این الگو بر ابعاد
روانی کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس
مطالعات کمتری انجام گرفته است .لذا محقق بر آن شد تا
مطالعه ای را با هدف تعیین تاثیر آموزش بکارگیری برنامه
خود مراقبتی اورم بر ابعاد روانی کیفیت زندگی بیماران
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در شهر همدان در سال
 1333انجـام دهد.
روش کار:

این مطالعه به روش تجربی دو گروهی از نوع قبل و بعد از
مداخله روی  74بیمار مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
مراجعه کننده به دفتر انجمن ام اس مستقر در بیمارستان
فرشچیان شهر همدان در سال  1333انجام شد .ابتدا 02
بیمار با توجه به معیارهای ورود به مطالعه و طبق فرمول
)

)

( )
)

⁄

(

(

)

و بر اساس مطالعه سلیمانی و همکاران( )13به صورت
نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش بلوک بندی
جایگشتی در دو گروه  42نفری آزمون و کنترل قرار
گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :نداشتن سابقه
بیماری های دیگر نظیر اختالالت روانی و سایر بیماری
های مزمن (با توجـه به پـرونده بیمـار و نظـر پزشک
معالج) ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،داشتن
توانایی جسمی مراقبت از خود ،سن بین  10-02سال و
گذشتن حداقل  6هفته از زمان آخرین عود بیمـاری بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :شرکت نکـردن بیمـار
در بیش از یک جلسه آمـوزشی ،انصراف بیمـار بـه هـر
دلیل از ادامـه مطالعه و یـا عدم توانایی در اجرای برنامه
خود مراقبتی به دلیـل بـروز عـوارض بیمـاری بود .در
طول پژوهش بر اساس معیارهای خروج از مطالعه 3 ،نفر
از گروه آزمون (دو نفر به علت عود بیماری و یک نفر به
علت عدم شرکت در جلسات آموزشی) و  3نفر از گروه
کنترل (یک نفر به علت عدم تمایل جهت ادامه شرکت در
مطالعه ،یک نفر به علت مهـاجـرت و یک نفـر به علت
عـود بیمـاری) حذف شـدند و مطالعه روی  74بیمار (دو
گروه  37نفره) انجام شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه
مشخصات دموگرافیک ،فرم بررسی و شناخت طبق الگوی
اورم ،پرسشنامه سنجش ابعاد روانی کیفیت زندگی بیماران
مولتیپل اسکلروزیس Multiple sclerosis Mental

 )MSMQOL- 54( quality of lifeبود .جهت بـررسی
نیـازهـای آمـوزشی هر یک از واحـدهـای پـژوهش ،فـرم
بررسی و شناخت بر طبق الگـوی اورم جهت بیمـاران
مبتـال بـه مولتیپل اسکلـروزیس طـراحی شد .این فـرم
شـامل سـواالتی کـوتـاه و بـاز پـاسخ در زمینه بررسی
سطح آگاهی و نگـرش مددجـو نسبت بـه بیماری ،سطح
مهارت و عملکـرد بیمـار ،میزان درد بیمار ،توانایی
یادگیری و مشکالت حافظـه ،عالئم بیمـاری و بـررسی
تمایل بیمار جهت برنامه خود مراقبتی بـود .این فـرم
صـرفـاً جهت بـررسی مشکالت بیمـار و وجود یا عدم
وجود مشکل در هر کـدام از زمینـههـای باال بود و به
دلیل عدم کاربرد به بـررسی جـزئی مشکـل پـرداختـه
نشده است .به همین دلیـل پژوهشگـر خود اقدام به
طراحی فرم بررسی و شنـاخت کرده است .پرسشنامه
سنجش ابعاد روانی کیفیت زنـدگی بیمـاران مولتیپـل
اسکلـروزیس شـامل  10سـوال در قـالب  0بعد جـزئـی
محـدودیت در ایفـای نقش مـرتبط با مشکالت عـاطفی،
رفـاه عاطفـی ،عملکـرد شنـاختـی ،نقصـان در سالمت،
کیفیت زندگی کلی بود .هـر یک از ابعـاد سـالمت روانی
از تعـدادی سـوال تشکیـل شده است و هر کدام از
سواالت چند گزینهای ( 7 ،6 ،0 ،4 ،3 ،0گزینهای) می-
بـاشند .گزینـههـای هـر سـوال بیـن  2-122نمـره دهـی
میشـود و جمع نمـرههـای سواالت هر بعد به تعداد
سواالت آن بعد تقسیم میشود .سپس جهت به دست
آمدن نمـره کیفیت زنـدگی در بعد سالمت روانی عدد به
دست آمده در وزندهی هـر یک از ابعـاد ضـرب میشود و
مجمـوع اعـداد به دست آمده از هـر بعد نمـره کیفیت
زنـدگـی فـرد را در بعد سالمت روانـی تشکیـل میدهد.
کیفیت زنـدگی در محدودهی صفـر تـا صـد میباشد.
نمـرهی بیشتـر نشـان دهندهی کیفیت زنـدگـی بـاالتر
است .ایـن مقیـاس تـوسط بـاربـارا ویکـری در دانشگـاه
کالیفـرنیـا در سـال  1300بـرای بیماران مولتیپل
اسکلروزیس طراحی شده است .اعتبـار پرسش نامه در
مطالعات مختـلف خـارج از کشـور تـاییـد شـده است
( .)02، 01هم چنیـن در مطالعـات داخل کشـور نیـز
اعتبـار پـرسش نـامـه مـورد تـاییـد قـرار گـرفتـه است.
پـایـایـی ابـزار بـا ضـریب همبستـگی  2/06مـورد
تـاییـد قـرار گـرفتـه است ( .)00در مطالعه حـاضر،
اعتبـار محتـوای ابـزارهـای پـژوهش بـا نظـر جمعـی از
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اسـاتید دانشکـده پرستـاری و مـامـایی دانشگـاه علوم
پزشکی همدان تعیین شد .همچنین پایایی پرسشنامه با
ضریب آلفای کرونباخ  ./03مورد تایید قرار گرفت.
پس از کسب معـرفی نامـه کتبی و اخـذ مجـوز الزم از
مسئـولین ذیـربط و تبییـن اهـداف پژوهش برای
واحدهای پژوهش و کسب رضایت کتبی از آنها برای
شرکت در پژوهش ،ابتدا پرسش نامه اطالعات دموگرافیک
و پرسش نـامه سنجش ابعـاد روانی کیفیت زنـدگـی
توسط هر دو گروه تکمیل گردید .سپس با استفاده از فرم
بررسی و شناخت اورم مشکالت بیماران و نیازهای خود
مراقبتی گروه آزمون استخراج شد .برنامه خود مراقبتی بر
اساس نیازسنجی انجام شده از منابع پرستاری و پزشکی
گردآوری و طراحی گردید .برنامه مراقبتی طراحی شده
شامل سیستم پرستاری حمایتی آموزشی بود که فرد
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را در برآورده کردن نیازهای
مراقبت از خود مشارکت می دهد تا مراقبت از خود را
بدون وابستگـی بـه دیگـران یا با کمک انجـام دهد.
اجـرای برنامه خود مراقبتی با پخش جزوه آموزشی و
آموزش به صورت جلسات انفرادی یا گروهی و بر اساس
پرسشنامه نیـازسنجی توسط پژوهشگـر شـروع شد.
کتابچه و محتوای برنامه آموزشی بر اساس منـابع معتبر
شامل کتب و مقاالت علمی مرتبط گـرد آوری و تـدوین
شد و محتـوای آن به تاییـد اساتیـد مشـاور و راهنمـا و
دو نفـر از متخصصین مغـز و اعصـاب رسید .برنامه آموزش
برای گروه آزمون بر حسب نیاز های استخـراج شده و بر
اسـاس سطح تحصیالت افـراد طـی  0-4جلسه  42دقیقه
ای اجرا شد که در هر جلسه حداکثر  6بیمار و  6همراه
بیمار حضور داشتند .محل اجرای آموزش ها دفتر انجمن
ام اس مستقـر در بیمـارستـان فرشچیـان شهـر همـدان
بـود .بـه منظور پایش افراد و اطمینـان از بکـارگیـری
برنـامـه خـود مـراقبتی پژوهشگـر با شرکت کنندگان در
ارتباط بود گروه کنترل فقط مراقبت های روتین انجمن را
دریافت کردند .الزم به ذکر است که جلسات در محل
انجمن ام اس در بعدازظهر روزهای فرد برگزار می شد که
در این زمـان گـروه کنترل حضور نداشتند .پژوهشگر
جهت پاسخ گویی به مشکالت بیماران گروه آزمون در
محل انجمن در مدت دو ماه اجرای خودمراقبتی حضور
داشت .بعد از دو مـاه اجـرای برنـامه خود مراقبتی در
گروه آزمون ،مجددا پرسش نامه سنجش ابعاد روانی

دکتر مسعود خداویسی و همکاران

کیفیت زندگی توسط هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل
گردید.
دادههـا بـا استفـاده از نـرم افـزار  SPSS/16مـورد
تجـزیـه و تحلیـل قـرار گرفت .جهت تجـزیه و تحلیل
داده هـا از آزمـون هـای کـای دو ،تـی مستقل و تـی
زوجـی در سطح معنی داری استفـاده گـردید و سطح
معنی داری  2/20در نظـر گـرفتـه شـد .در مـوارد معنی
دار بـودن نتـایج و مشـاهده تفـاوت از آزمـون یک دامنـه
و در غیـر این صورت از آزمون دو دامنه استفاده شده
است.
یافتهها:

یافتـههای حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که اکثر
بیمـاران مورد بـررسی در گـروه کنتـرل ( )%03/0و
آزمـون ( )%03/0زن بـودنـد .میـانگیـن سنـی بیمـاران
در گـروه کنتـرل  36/23±3/6و در گروه آزمون
 33/0±7/0سـال بود .اکثـر بیماران شرکت کننده در
گروه کنترل ( )%70/7و آزمون ( )%73متاهل بودند.
میانگین مدت بیماری در گروه کنترل  6/3± 6/0و در
گروه آزمون  6/6± 0/4سال بوده است .اکثریت بیماران در
هر دو گروه کنترل ( )%04/1و آزمون ( )%40/3خانه دار
بودند .دو گروه از نظر توزیع متغیرهایی نظیر سن ،مدت
بیماری ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،سطح تحصیالت ،وضعیت
اشتغال تفاوت معنی داری نداشتند و همسان بودند
(جدول .)1
میـانگین نمـره کیفیت زنـدگی در ابعـاد سالمت
روانـی در گـروه آزمـون قبل از مداخلـه  00/3±01/0بـود
کـه دو مـاه بعد از مداخله به  66/3±10/0افزایش یافت
کـه این افزایش از نظـر آمـاری معنی دار بود
( .)p<2/221در حالی که در گروه کنترل میانگین نمره
کیفیت زندگی در ابعاد روانی قبل از مداخله 06/3±02/6
بود و دو ماه بعد  07/4±13/6بود که این اختالف از نظر
آماری معنی دار نبود ( .)p=2/0با استفاده از آزمون تی
مستقل ،تفاوت آماری معنی داری در اختالف میانگین
کیفیت زندگی در ابعاد سالمت روانی در دو گروه آزمون و
کنترل قبل از مداخله وجود نداشت (( )p=2/0جدول .)0
اما اختالف آماری معنی داری بین میانگین کلی کیفیت
زندگی در بعد سالمت روانی در دو گروه آزمون ( )66/3و
کنترل ( )07/4بعد از مداخله وجود داشت ()P=2/20
(جدول .)3
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جدول  :1ويژگی های فردی واحدهای مورد مطالعه
متغیر

گروه کنترل
تعداد

گروه آزمون
تعداد

درصد

آزمون آماری

درصد

سن
11

03/7

13

30/1

14

37/0

10

40/6

10

30/0

6

16/3

P=2/06

جنسیت
زن

33

03/0

31

03/0

مرد

4

12/0

6

16/0

P=2/74

وضعیت تاهل
مجرد

3

04/3

12

07

متاهل

00

70/7

07

73

P=2/73

سطح تحصیالت
13

30/1

7

10/3

زیر دیپلم
دیپلم

11

03/7

11

03/7

لیسانس

11

03/7

17

40/3

فوق لیسانس

0

0/0

0

0/0

P=2/27

مدت بیماری (سال)
کمتر از 0

13

30/1

16

44/4

0-12

14

37/0

10

33/3

12-10

3

0/0

4

11/1

7

10/3

4

11/0

بیش از 10

P=2/71

اشتغال

P=2/30
غیر شاغل

03

70/4

03

70/3

آزاد

3

0/1

3

0/0

کارمند

0

13/0

0

13/0

جدول  : 2میانگین ابعاد روانی کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزيس
گروه کنترل
متغیر
محدودیت نقش مرتبط
با مشکالت عاطفی
رفاه عاطفی
عملکرد شناختی
نقصان در سالمت
رضایت از زندگی
کل ابعاد روانی کیفیت
زندگی

گروه آزمون
بعد از مداخله

آزمون
()p-value

قبل از مداخله

بعد از مداخله

آزمون
()p-value

قبل از مداخله

2/221

40/0±42/3

00/20±30/0

2/1

40/6±40/3

63/0±30/0

02/0±01/3
63/4±03/3
00/1±00/1
63/0±03/7

47/0±01/1
66/23±04/0
04/0±00/4
60/0±03/3

2/226
2/20
2/23
2/20

43/7±01/23
00/0±07/0
00/3±03/0
61/7±01/1

00/3±02/4
67/0±00/3
66/4±04/7
70/1±13/7

2/221
2/221
2/221
2/221

06/3±02/6

07/4±13/6

2/0

00/3±01/0

66/3±10/0

2/221
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بررسی تاثیر آموزش بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ...

جدول  : 3میانگین ابعاد روانی کیفیت زندگی بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزيس
متغیر

آزمون

گروه کنترل

گروه آزمون

محدودیت نقش مرتبط با مشکالت عاطفی

00/20±30/0

63/0±30/0

2/23

رفاه عاطفی

47/0±01/1

00/3±02/4

2/1

()p-value

عملکرد شناختی

66/23±04/0

67/0±00/3

2/7

نقصان در سالمت

04/0±00/4

66/4±04/7

2/20

رضایت از زندگی

60/0±03/3

70/1±13/7

2/4

کل ابعاد روانی کیفیت زندگی

07/4±13/6

66/3±10/0

2/20

جدول  : 4میانگین ابعاد روانی کیفیت زندگی قبل از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزيس
متغیر

آزمون

گروه کنترل

گروه آزمون

محدودیت نقش مرتبط با مشکالت عاطفی

40/0±42/3

40/6±40/3

2/7

رفاه عاطفی

02/0±01/3

43/7±01/23

2/3

عملکرد شناختی

63/4±03/3

00/0±07/0

2/4

نقصان در سالمت

00/1±00/1

00/3±03/0

2/3

رضایت از زندگی

63/0±03/7

61/7±01/1

2/7

کل ابعاد روانی کیفیت زندگی

06/3±02/6

00/3±01/0

2/0

بحث:

میانگین ابعاد روانی کیفیت زندگی در بیماران مولتیپل
اسکلروزیس در این مطالعه در حد متوسط بود ،که همسو
با مطالعه ترقی و همکاران بود .ترقی و همکاران ( )11در
مازندران به بررسی کیفیت زندگی بیماران عضو انجمن
مولتیپل اسکلروزیس پرداختند .با توجه به اینکه نمره
کیفیت زندگی در محدودهی  2-122میباشد و نمره
باالتر نشان دهنده کیفیت زندگی بیشتر است ،در این
بررسی ،کیفیت زندگی بیماران در تمام شاخصها در حد
متوسط بود .میانگین ابعاد روانی کیفیت زندگی در بیماران
مولتیپل اسکلروزیس در مطالعه سورشجانی ،)03( 44/30
حارث آبادی  ،)04( 06/0مسعودی  )00( 47/13بود ،که
در این مطالعات نیز کیفیت زندگی بیماران در حد متوسط
گزارش شده است .مطالعه حاضر نیز همسو با نتایج
مطالعات فوق می باشد.
نتایج حاصل از این مطالعه تاثیر آموزش برنامه خود
مراقبتی اورم بر تمام ابعاد روانی کیفیت زندگی بیماران
مولتیپل اسکلروزیس در گروه آزمون را در جهت مثبت
نشان می دهد .ناجی و همکاران که تاثیر الگوی خود
مراقبتی اورم را بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز

()p-value

سنجیده بود حاکی از آن است که الگوی خود مراقبتی
اورم باعث افزایش معنادار در تمامی ابعاد آن میشود
( .)00نتایج مطالعهای که توسط براز و همکاران با عنوان
تاثیر بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی
سالمندان انجام شد ،نشان داد که آموزش برنامه خود
مراقبتی اورم باعث بهبود کیفیت زندگی در همه ابعاد
گردید ( .)17نتایج مطالعه حاضر با دو مطالعه فوق همسو
می باشد.
در بعد محدودیت نقش مرتبط با مشکالت عاطفی تاثیر
این برنامه نسبت به سایر ابعاد بیشتر بود .در ابعاد دیگر نیز
تاثیر برنامه مشاهده شد .پایین ترین سطح کیفیت زندگی
در بعد رفاه عاطفی بود .در مطالعه مسعودی و همکاران
( )00نیز تاثیر برنامه خودمراقبتی اورم بر ابعاد روانی
بیماران مولتیپل اسکلروزیس به طور مثبت معنا دار بوده
است ،که بیشترین تاثیر برنامه در بعد محدودیت در ایفای
نقش مرتبط با مشکالت عاطفی بود و در سایر ابعاد نیز
تاثیر برنامه در جهت مثبت بوده است ،که پژوهش حاضر
همسو با مطالعه فوق می باشد .میانگین بُعد روحی کیفیت
زندگی و تمام مقیاس های آن به جز رفاه عاطفی ،نقصان
در سالمت در گروه کنترل بعد از مداخله نسبت به قبل از
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مداخله بیشتر شده است .آزمون آماری  t-testزوجی
اختالف آماری معناداری بین میانگین نمرات قبل و بعد از
مداخله در مقیاس های رفاه عاطفی و نقصان در سالمت
در گروه کنترل نشان داد( .)P<2/221نتایج مطالعه
مسعودی و همکاران بر روی بیماران مبتال به  MSدر ایران
نشان داد که تفاوت معناداری در کیفیت زندگی در بُعد
روحی ( )P=2/34و تمام مقیاس های آن در گروه شاهد
بعد از چهار ماه مداخله وجود نداشته است( )00که به جز
مقیاس های رفاه عاطفی ،نقصان در سالمت در سایر
مقیاسها در راستای نتایح پژوهش حاضر است .در توجیه
نتایج متفاوت پژوهش ذکر شده با مطالعه حاضر میتوان
به تفاوت در تحصیالت ،نوع آموزشهای ارائه شده و
همچنین نحوه پیگیری بیماران اشاره کرد که بر کیفیت
زندگی بیماران موثر است .در مطالعه رحیمی و همکاران
( )06که به ارزیابی تاثیر برنامه خود مراقبتی اورم بر
کیفیت زندگی بیماران مبتال به گواتر کم کار پرداختند،
تاثیر مثبت این برنامه را بر بیماران مبتال به گواتر کم کار
گزارش کردند ،همچنین کمترین تاثیر برنامه را بر بعد
ایفای نقش مرتبط با مشکالت عاطفی گزارش کردند .علت
تاثیر کمتر برنامه در بعد ایفای نقش مرتبط با مشکالت
عاطفی در مطالعه رحیمی نسبت به مطالعه حاضر
میتواند به علت نوع بیماری باشد ،زیرا در بیماری گواتر،
تاثیر هورمون تیروئید بر عملکردهای روانی و عاطفی غیر
قابل انکار است Ennis .و همکاران در پژوهش خود تحت
عنوان "بررسی تصادفی برنامه آموزشی کنترل شده ارتقا
سالمت برای بیماران مولتیپل اسکلروزیس" نشان دادند
که اجرای برنامه آنها تاثیری در بهبود محدودیت در ایفای
نقش مرتبط با مشکالت عاطفی بیماران مولتیپل
اسکلروزیس ندارد (.)07
نتایج این پژوهش نشان داد که اگر برنامهای بدون
در نظر گرفتن نیازهای آموزشی بیماران تدوین و اجرا
گردد ،نتایج مثبتی بر جا نخواهد گذاشت .لذا برنامه به کار
گرفته شده در پژوهش حاضر بر اساس نیازسنجی و با
توجه به نیازهای آموزشی این بیماران تدوین گردید که
نتایج مثبتی بر جا گذاشت .نتایج حاصل از پژوهش حاضر
نشان داد که آموزش برنامه خود مراقبتی اورم باعث
افزایش میانگین ابعاد روانی کیفیت زندگی در ابعاد مختلف
در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس میشود ،که با
مطالعه  Carterو همکاران همسو میباشد Carter .و
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همکاران ( )00در مطالعه خود با عنوان "تاثیر مداخالت
عملی و ورزشی طراحی شده بر بهبود ابعاد سالمت و
کیفیت زندگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس"،
بهبود در عملکرد شناختی و رفاه عاطفی و همه ابعاد
کیفیت زندگی روانی را  3ماه بعد از مداخله گزارش کردند.
طبیعتا برنامه هایی که در برگیرنده مسائل روانی بیماران
مولتیپل اسکلروزیس باشد ،تاثیرات مثبتی بر کیفیت
زندگی این افراد دارد .در پژوهش حاضر نیز نیازهای روانی
بیماران مد نظر قرار گرفت و نتیجه مثبتی بر جای
گذاشت Graziano .و همکاران ( )03در مطالعه ای با
عنوان "تاثیر مداخله شناختی – رفتاری در بیماران مبتال
به مولتیپل اسکلروزیس" گزارش کردند که  6ماه بعد از
انجام مداخله کیفیت زندگی در بعد رفاه عاطفی و
محدودیت نقش مرتبط با مشکالت عاطفی ،عملکرد
شناختی ،نقصان در سالمت به طور معناداری افزایش می
یابد Akkus .و همکـاران ( )32در پژوهش خـود بـا
عنـوان "بهبـود کیفیت زنـدگـی بیماران مبتال به
مولتیپل اسکلـروزیس بـا به کـار گیـری مدل پرستـاری
مالقـات در منزل" به ایـن نتیجـه دست یافتند که
ضـرورت فـراهم کردن حمایت روانی پیوسته برای بیماران
مبتـال به مولتیپل اسکلـروزیس و خـانواده های آنان
بسیـار مفیـد است و باعث افزایش کیفیت زندگی این
بیماران میشود.
 Haraو همکاران ( )31در مطالعه خود به ارزیابی
اثـربخشی برنامه خودمراقبتی حرفه ای در بیماران
مولتیپل اسکلروزیس پرداختند .نتایج مطالعه افزایش
معنـاداری را در نمـرات کیفیت زنـدگـی در بعـد سالمـت
ذهنی و میـزان مستقل بودن بیماران در گروه مداخله
نشـان داد ،که مطالعـه حـاضـر همسـو بـا مطالعـات فـوق
میبـاشد .بـا تـوجـه به نتـایج این مطـالعـه و هم راستایی
آن با مطالعات ذکر شده میتوان گفت که مراقبت از خود
توسط خود بیمار مولتیپل اسکلرزیس میتواند تواناییهای
واپس زده شده و فراموش شده را تحریک کرده و از آنها
در جهت رفع ناتوانی ها استفاده نمـاید .لـذا ،اجـرای
بـرنامه خود مراقبتی میتواند انگیزه و اعتماد به نفس را
در این مددجویان تقویت نماید به طوری که آن ها با قبول
مسئولیت مراقبت از خود نارسایی ها و ناتوانی های حاصله
از بیماری را بهبود بخشند و از توان خودمراقبتی در جهت
رفع این مشکالت استفاده نمایند.

http://nmj.umsha.ac.ir

24

دکتر مسعود خداویسی و همکاران

... بررسی تاثیر آموزش بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر

- از محدودیت های این مطالعه وجود تفاوت.داشته باشد
های فردی افراد مـورد مطـالعـه بـود کـه این مـورد
 عدم، به دلیل محدودیت زمانی.خـارج از کنتـرل است
انجام پیگیریهای درمانی در طوالنی مدت جهت بررسی
میزان تاثیر برنامه مداخله در بلند مدت و برگزاری جلسات
آموزش به صورت فشرده از دیگر محدودیتهای این
.مطالعه بود
:سپاسگزاری

این مقاله منتج از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد
آموزش پرستاری مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه علوم
ت در تاریخ/16/30/1/1142 پزشکی همدان با شماره
 همچنین در جلسه کمیته اخالق. میباشد1333/23/13
 به1333/20/07 دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ
 نویسندگان مقاله.پ به ثبت رسید/16/30/3/724 شماره
از همکاری مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان
و پرسنل محترم انجمن ام اس شهر همدان و تمامی
بیماران و خانواده آنان که صادقانه در انجام این پژوهش ما
. کمال تشکر را دارند،را یاری کرده اند
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Abstract
Background: Multiple sclerosis is a progressive disease of the central nervous system, that for a

reason a variety of symptoms can cause destructive effects on quality of life. The aim of this study
was to determine the effect of applying Orem’s self-care model on mental aspect of quality of life in
patients with multiple sclerosis.
Methods: In this quasi-experimental study, 74 patients with multiple sclerosis were selected by
convenience sampling referred to the Hamadan MS Society office in 1393 and randomly divided
into experimental and control groups. At first, demographic information and Multiple Sclerosis,
Mental Quality of Life (MSMQOL-54) questionnaire were completed by experimental and control
groups. 2-4 educational sessions for the experimental group were performed according to the
patient needs. Two months after the self care performance by experimental group MSMQOL-54
questionnaires were completed by two groups. Data were analyzed by using Chi-Square, paired
and independent t-tests.
Result: In the experimental group, the mean of all mental aspect QOL was 57.2±20.5 before and
67.5±15.3 after intervention, that showed statistically significant difference before and after
intervention (P<0.001). In the control group there was no significant difference in mental aspect
QOL between before and after intervention.
Conclusion: This study revealed that applying Orem’s Self-care Model could improve the mental
aspect quality of life in patients with multiple sclerosis. It is recommended that this model be used
to improve the mental aspect quality of life in these patients.
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