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Introduction: Hemodialysis is one of the chronic diseases that has negative ef-
fects on all aspects of the patient’s life. The quality of life of patients with hemodi-
alysis is impaired due to the many problems and chronic nature of the disease. Also, 
fatigue is one of the common problems of these patients. The aim of this study was 
to evaluate the effect of sleep health education on the severity of fatigue and quality 
of sleep in hemodialysis patients in Hamadan.

Methods: In this quasi-experimental study, 60 hemodialysis patients were se-
lected by available sampling from Besat (Intervention) and Beheshti (Control) hos-
pitals. All samples completed the demographic checklist, Piper Fatigue scale and 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). The control group received routine care and 
the intervention group, received sleep hygiene education face to face and by pro-
viding educational booklet in 3 consecutive dialysis sessions. After two months of 
training, sleep quality and fatigue intensity of the samples were checked. To analyze 
the data, SPSS software, descriptive and inferential tests were used.

Results: There were no significant differences between the intervention and 
control groups in terms of underlying variables. There was a significant difference 
between the control and intervention groups regarding quality of sleep and fatigue 
after sleep hygiene education (P>0.001).

Conclusion: The study results showed that Sleep Hygiene Education had an im-
portant and decisive impact on the Fatigue and Sleep Quality in Hemodialysis Pa-
tients and holding educational courses in this field for patients can be useful. 
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مقدمه:1همودیالیز1از1جمله1بیماری1های1مزمنی1است1که1اثرات1منفی1بر1زندگی1بیمار1می1گذارد.1کیفیت1زندگی1
بیماران1همودیالیزی1به1دلیل1مشکالت1فراوان1و1ماهیت1مزمن1این1بیماری1مختل1است.1همچنین1خستگی1از1جمله1
مشکالت1شایع1این1بیماران1است.1این1مطالعه1با1هدف1تأثیر1آموزش1بهداشت1خواب1بر1شدت1خستگی1و1کیفیت1

خواب1بیماران1همودیالیزی1در1همدان1انجام1شد.1

بعثت1 بیمارستان1های1 از1 دردسترس1 روش1 به1 همودیالیزی1 بیمار1 1۶0 نیمه1تجربی،1 پژوهش1 این1 در1 کار: روش
)مداخله(1و1بهشتی1)کنترل(1انتخاب1شدند1و1پرسشنامه1های1داده1های1دموگرافیک،1خستگی1پایپر1و1کیفیت1خواب1
پیترزبورگ1را1تکمیل1کردند.1گروه1کنترل،1مراقبت1های1معمول1و1گروه1مداخله،1آموزش1بهداشت1خواب1را1در131
جلسة1متوالی1دیالیز1به1روش1چهره1به1چهره1و1نیز1ارائة1کتابچه1آموزشی1دریافت1کردند.1دو1ماه1پس1از1آموزش،1کیفیت1
خواب1و1شدت1خستگی1نمونه1ها1بررسی1و1نتایج1با1استفاده1از1آزمون1های1توصیفی1و1استنباطی1به1وسیله1نرم1افزار1

1SPSSنسخه1241تجزیه1و1تحلیل1شدند.

یافتهها:گروه1های1مداخله1و1کنترل1از1نظر1متغیرهای1زمینه1ایی1اختالف1آماری1معنی1داری1با1هم1نداشتند.1پس1از1
مداخله1آموزش1بهداشت1خواب،1در1دو1متغیر1خستگی1و1کیفیت1خواب،1اختالف1آماری1معنی1داری1بین1گروه1کنترل1

.)P>10/001(1و1مداخله1به1وجود1آمد
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مفید1و1مؤثر1باشد.
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حرفة1سالمتی1خستگی1را1عارضه1اي1مهم1و1جدی1نمي1دانند.1
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طبیعی1 جزء1 خستگی1 که1 شود1 فرض1 است1 ممکن1 نیستند،1
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بیماران1 همة1 شامل1 آن1 جامعة1 اسـت.1 شده1 انجام1 1139۶
همودیالیزی1شهر1همدان1است1که1در1تابستان1139۶1به1دو1
بیمارستان1شهیدبهشتی1و1بعثت1همدان1مراجعه1کرده1بـودند.1
نمونه1های1مـوردپژوهش1به1روش1نمونه1گیری1آسان1بـا1توجـه1
ارائة1 از1 و1پس1 انتخاب1شدند1 مطالعه1 به1 ورود1 معیارهای1 بـه1
و1 اهداف1 پژوهش،1 انجام1 چگونگی1 درمورد1 الزم1 توضیحات1
در1 به1شرکت1 تمایل1 که1 افرادی1 بیماران1 بین1 از1 آن،1 شرایط1
مطالعه1داشتند1پس1از1گرفتن1رضایت1نامة1کتبـی1وارد1مطالعـه1
شرکت1 به1 تمایل1 شامل1 مطالعه1 به1 ورود1 معیارهای1 شـدند.1
از1 برخورداری1 همودیالیز،1 ماه1 1۶ حداقل1 سابقة1 پژوهش،1 در1
آموزش1 برای1 قابل1قبول1 توانایی1شنیداری1 و1 کامل1 هوشیاری1
بهداشت1خواب،1نداشتن1بیماری1روانی1شناخته1شده11از1جمله1
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اضطراب1و1افسردگی1شدید1و1داشتن1سواد1خواندن1و1نوشتن1
بود.1معیارهای1خروج1از1این1پژوهش1به11شرح1زیر1است:1

مطالعه1 در1 شرکت1 ادامة1 به1 تمایل1 علتی1 هر1 به1 نمونه1ها1
حادثة1 یا1 بحران1 بود1 ممکن1 نمونه1 براي1 نداشتند؛1 را1
بیاید1 وجود1 به1 آنها1 برای1 انجام1 طول1 در1 پیش1بینی1نشده1ای1
جسمی1 بیماری1 با1 یا1 و...(1 پژوهش1 حین1 کلیه1 پیوند1 )عمل1
شدید1و1غیرقابل1پیش1بینی1)عالوه1بر1بیماری1کلیوی(1در1مدت1

مداخله1مواجه1شوند.
به1منظور1محاسبة1حجم1نمونه1از1رابطة1زیر1استفاده1شد:

درصد1 195 آزمون1 اطمینان1 سطح1 به1 توجه1 با1 1بنابراین1
)a=0/95-1(1و1توان1آزمون1801درصد1و1با1استناد1به1مطالعات1
1،1/5 مشترک1 معیار1 انحراف1 گرفتن1 نظر1 در1 با1 1]19[ مشابه1
حداقل1اختالف1معنا1دار1بین1دو1گروه11/251واحد1و1101درصد1
نفر1 127 گروه1 هر1 در1 نمونه1 حجم1 نمونه1ها،1 احتمالی1 ریزش1
افزایش1توان1آزمون1حداقل1301نفر1 برآورد1شد1که1به1منظور1
برآورد1شدند.1برای1جمع1آوری1داده1های1مربوط1به1این1مطالعه1

از1سه1ابزار1زیر1استفاده1شد:
اطالعات و اجتماعی جمعیتشناختی اطالعات

پزشکی
این1بخش1را1پژوهشگر1ایجاد1کرد1که1هدف1آن1جمع1آوری1
اطالعات1شخصی،1اجتماعی1و1پزشکی1بیمار1بود1که1آیتم1هایی1
وضعیت1 اشتغال،1 تحصیالت،1 سطح1 جنس،1 سن،1 با1 مرتبط1
تأهل،1نوع1اقامت،1مدت1زمان1بیماری،1برنامة1انجام1همودیالیز،1
آزمایشگاهی1 بررسی1های1 و1 داروهای1خواب1آور1 سابقة1مصرف1
شامل1 را1 کراتینین(1 و1 اوره1 پتاسیم،1 سدیم،1 )هموگلوبین،1
می1شد.1پرسشنامة1مربوط1پس1از1طراحی1از1سوي1101استاد1
محترم1گروه1پرستاری1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان1تأیید1و1

روا1شد.
ارزیابیخستگی)مقیاسخستگیپیپر(

آن1 در1 که1 کردند1 تهیه1 و1همکاران1 1Piper را1 مقیاس1 این1
عالئم1خستگی1با1استفاده1از1مقیاس1عددی01-110)122آیتم(1
سنجیده1شد1]20[.1مقیاس1خستگی1پیپر1در1فرم1اخیر1خود1
که1چهار1جنبة1 است1 تشکیل1شده1 عددی110-01 مقیاس1 از1
خستگی1ذهنی/1رفتاری1)1۶آیتم(،1عاطفی1)15آیتم(،1حسی1)15
آیتم(،1و1شناختی/1خلق1و1خوی1)1۶آیتم(1را1مي1سنجد.1نمرة1
باالتر1نشان1دهندة1خستگی1است.1این1مقیاس1ابزاری1رواست1
است.1 شده1 تأیید1 کشور1 از1 خارج1 مطالعات1 در1 آن1 پایایی1 و1
در1پژوهش1Asgarpoor1و1همکاران1)2011(1ضمن1سنجش1
روایی1صوری1و1محتوایی1آن،1به1روش1آلفاي1کرونباخ1با1ضریب1

همبستگی10/981به1تأیید1رسید1]19[.
)PSQI(پرسشنامةکیفیتخوابپترزبورگ

این1پرسشنامه1را1دکتر1Buysse1و1همکاران1در1سال119891

در1مؤسسة1روان1پزشکی1پیتسبورگ1طراحي1کردند1]21[.1کل1
پرسشنامه1191آیتم1دارد1که1در1طیف1لیکرت141درجه1ای1از1
تا131نمره1گذاری1شده1است1و171زیرمقیاس1دارد1)کیفیت1 10
خواب،1 مدت1زمان1 رفتن،1 خواب1 به1 در1 تأخیر1 خواب،1 ذهنی1
داروهای1 از1 استفاده1 اختالالت1خواب،1 بازدهی1خواب،1 میزان1
پایایی1 و1 روایی1 روزانه(.1 عملکردی1 اختالالت1 و1 خواب1آور1
1Buysse )PSQI(1دکتر1 پیتزبورگ1 پرسشنامة1کیفیت1خواب1
و1همکاران1)1989(1انسجام1درونی1پرسشنامه1را1با1استفاده1از1
ایرانی1 آلفای1کرونباخ10/831به1دست1آوردند]21[.1در1نسخة1
دست11آمده1 به11 10/89 پایایی1 و1 10/8۶ روایی1 پرسشنامه،1 این1

است]26[.
گروه1های1 در1 آنها1 گروه1بندی1 و1 نمونه1ها1 انتخاب1 از1 پس1
مداخله1و1کنترل،1اطالعات1پزشکی1و1سوابق1پزشکی1بیماران1
و1در1فرم1مشخصات1فردی1 تیم1درمان1دریافت1 از1 نظر1 مورد1
ثبت1شد.1سپس1همة1واحدهای1پژوهش،1پرسشنامة1خستگی1
پیپر1و1پرسشنامة1کیفیت1خواب1پترزبورگ1را1تکمیل1و1افراد1
گروه1کنترل1مراقبت1های1معمول1را1دریافت1کردند.1افراد1گروه1
متوالی1 جلسة1 13 در1 را1 خواب1 بهداشت1 آموزش1 نیز1 مداخله1

دیالیز1دریافت1نمودند.1
جلسة1اول:1معرفی1و1بیان1اهداف1پژوهش،1مفهوم1و1اهمیت1

خواب،1عوامل1مؤثر1بر1خواب1و1انواع1اختالالت1خواب؛
جلسة1دوم:1آموزش1دستورالعمل1هایی1برای1کاهش1عوامل1
آموزش1 و1 و...(1 غذایی1 رژیم1 فیزیکی،1 )محیط1 خواب1 مخرب1
مداخالت1رفتاری1از1جمله1آرام1سازی1و1تصویرسازی1ذهنی؛1

از1 بازخورد1 گفته1شده،1 مطالب1 جمع1بندی1 سوم:1 جلسة1
نمونه1ها،1ارائة1پمفلت1و1کتابچة1آموزشی1به1بیماران.1

روش1آموزش1به1صورت1مستقیم1)روش1چهره1به1چهره(1و1
غیرمستقیم1)ارائة1پمفلت1و1کتابچة1آموزشی(1بود.1پژوهشگر1
محتوای1کتابچة1آموزشی1را1تدوین1و1سعی1کرد1مطالب1ساده1و1
قابل1فهم1باشد.1دو1ماه1پس1از1آموزش1بهداشت1خواب،1بار1دیگر1
کیفیت1خواب1و1شدت1خستگی1نمونه1ها1در1هر1دو1گروه1بررسی1
و1نتایج1آن1قبل1و1بعد1از1مداخله1با1هم1مقایسه1شدند.1منظور1
از1کیفیت1خواب1در1این1پژوهش1نمرة1به1دست1آمده1از1شاخص1
نمرة1 خستگی1 شدت1 از1 منظور1 و1 پیتزبرگ1 خواب1 کیفیت1
این1 است.1طی1 پترزبورگ1 از1شاخص1شدت1خستگی1 حاصل1
دورة1دوماهة1پس1از1آموزش،1پژوهشگر1حداقل121بار1به1صورت1
شرکت1کنندگان1 کرد.1 پیگیری1 را1 بیماران1 وضعیت1 تلفنی1
پمفلت1 و1 کتابچه1 مطالعه،1 اتمام1 از1 نیز1پس1 کنترل1 گروه1 در1

آموزشی1را1دریافت1کردند.
1SPSS نرم1افزار1 از1 استفاده1 بـا1 جمع1آوری1شده1 اطالعات1
نسخه1241و1به1کمک1آمار1توصیفی1و1آزمون1آماری1t1گروه1های1
به1عنوان1 1P<0/05 و1 شد1 تحلیل1 و1 تجزیه1 زوجی1 و1 مستقل1
سطح1معناداری1مدنظر1قرار1گرفت.1براي1انجام11این1پژوهش،1
مجوز1کمیتة1اخالق1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان1بـه1شمارة 

1IR.UMSHA.REC.1396.34دریافت1شد.
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یافتهها
خواندن1 سواد1 که1 بودند1 مرد1 بیشتر1 حاضر1 مطالعة1 افراد1
اتاق1خواب1 دارای1 متأهل،1 خانه1دار،1 و1 داشتند1 نوشتن1 و1
بار1 سه1 دیالیز1 برنامة1 با1 خواب1 مشکل1 سابقة1 بدون1 مجزا،1
با1 دارو1 و1 خواب1آور1 داروی1 مصرف1 سابقة1 بدون1 هفته1 در1
داراي1 کنترل1 گروه1 1.)1 )جدول1 بودند1 خواب1آوری1 1عارضة1
ساعت،1 12/5۶±3/۶ روزانة1 فعالیت1 سال،1 113/4۶±55/7
شروع1 مدت1زمان1 کیلوگرم،1 119/44±۶3/43 خشک1 وزن1
دیالیز1 شروع1 مدت1زمان1 ماه،1 14۶/۶5±53 کلیوی1 1بیماری1
40/33±143/2ماه،1نمره1به1خارش1بدن3/331±13/5۶و1نمره1
نیز11۶/2±54/131 مداخله1 گروه1 بودند.1 درد14/2۶±3/831 به1
ساعت،1 12/7۶±3/73 آنها1 روزانة1 فعالیت1 که1 داشتند1 سال1
شروع1 مدت1زمان1 کیلوگرم،1 11۶/15±۶5/17 خشک1 وزن1
دیالیز1 شروع1 مدت1زمان1 ماه،1 154/13±۶2/9 کلیوی1 1بیماری1
45/77±148/83ماه،1نمره1به1خارش1بدن3/271±13/۶9و1نمره1

به1درد3/81±14/24بود1)جدول21(.

شدتی،1 رفتاری/1 )حیطه1های1 خستگی1 شدت1 مؤلفة1 در1
کیفیت1 و1 1)3 )جدول1 نمرة1کل(1 و1 عاطفی،1حسی،1شناختی1
داروی1 خواب،1 زمان1 خواب،1 در1 تأخیر1 )حیطه1های1 خواب1
بین1 1)4 )جدول1 کل(1 نمرة1 و1 عملکرد1 در1 اختالل1 خواب1آور،1
1t آزمون1 از1 پس1 مداخله1 و1 کنترل1 گروه1 دو1 در1 میانگین1ها1
دارد.1 وجود1 معناداری1 تفاوت1 1)P<0/05( مستقل1 گروه1های1
همچنین1بین1میانگین1های1گروه1مداخله1پیش1و1پس1از1آزمون1
در1 مي1شود.1 مشاهده1 معناداری1 تفاوت1 1)P<0/05( زوجی1 1t
حیطة1کیفیت1ذهنی1خواب،1بین1میانگین1های1دو1گروه1پس1
از1آزمون1تفاوت1معناداری1وجود1ندارد،1اما1بین1میانگین1های1
گروه1مداخلة1پیش1از1آزمون1و1پس1از1آزمون1تفاوت1معناداری1
مشاهده1مي1شود.1در1حیطة1بازدهی1خواب،1بین1میانگین1های1
دو1گروه1کنترل1و1مداخلة1پس1از1آزمون،1و1بین1میانگین1های1
وجود1 معناداری1 تفاوت1 آزمون1 از1 و1پس1 پیش1 مداخله1 گروه1

ندارد.
جدول1.مشخصاتدموگرافیک)متغیرهایکیفی(بیماراندردوگروهمداخلهوکنترل

گروهناممتغیر
آمارۀآزمونمداخلهکنترل

کایدو
سطح
معناداری درصدتعداددرصدتعداد

جنسیت
14/04۶/714/04۶/7زن

0/0000/999
1۶/053/31۶/053/3مرد

سطح1تحصیالت

14/04۶/714/04۶/7سواد1خواندن1و1نوشتن

1/0830/9۶5

4/013/33/010/0ابتدایی

8/02۶/77/023/3سیکل

2/0۶/74/013/3دیپلم

2/0۶/72/0۶/7تحصیالت1دانشگاهی

اشتغال

14/04۶/713/043/7خانه1دار

11/2340/932

2/0۶/72/0۶/7کارمند

1/03/32/0۶/7بیکار

8/02۶/7۶/020/0بازنشسته

5/01۶/77/023/3آزاد

وضعیت1تأهل

2/0۶/75/01۶/7مجرد

2/۶040/454
21/019/019/0۶3/3متأهل

7/023/75/01۶/7بیوه

0/00/01/03/3مطلقه

اتاق1خواب1مجزا
27/090/027/090/0بلی

0/0000/999
3/010/03/010/0خیر

سابقة1مشکل1خواب
9/030/09/030/0بلی

0/0000/999
21/070/021/070/0خیر



بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر شدت خستگی ... 30

دورۀ 27 شمارۀ 1 - فروردین و اردیبهشت 1398 مجلة مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا

شیوة1حل1مشکل1خواب
21/070/021/070/0هیچ

0/0000/999
9/030/09/030/0استفاده1از1داروي1خواب1آور

برنامة1انجام1همودیالیز

7/023/3۶/020/0یک1بار1در1هفته

0/1۶80/92 5/01۶/7۶/020/0دو1بار1در1هفته

18/0۶0/018/0۶0/0سه1بار1در1هفته

مصرف1داروی1خواب1آور
۶/020/0۶/080/0بلی

0/0000/999
24/020/024/080/0خیر

مصرف1دارو1با1عارضه1
خواب1آوری

4/013/34/013/3بلی
0/0000/999

2۶/08۶/72۶/08۶/7خیر

گروهناممتغیر
آمارۀآزمونمداخلهکنترل

کایدو
سطح
معناداری درصدتعداددرصدتعداد

جدول2.مشخصاتدموگرافیک)متغیرهایکّمی(بیماراندردوگروهمداخلهوکنترل

متغیر
مداخلهکنترل

tآمارۀآزمون
سطحمعناداریمستقل

انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین

55/7713/4۶54/131۶/20/4250/۶73سن

0/1940/847-3/۶2/5۶3/732/7۶فعالیت1روزانه1)ساعت(

0/37۶0/709-۶3/4319/44۶5/171۶/15وزن1خشک

0/7590/451-534۶/۶5۶2/954/13مدت1زمان1شروع1بیماری1کلیوی1)ماه(

0/45۶0/۶5-40/3343/245/7748/83مدت1زمان1شروع1دیالیز1)ماه(

3/333/5۶3/273/۶90/0710/944نمره1به1خارش1بدن

3/834/2۶3/84/240/030/97۶نمره1به1درد

جدول3.مقایسةمیانگیننمراتشدتخستگیبراساسپرسشنامةپایپردرحیطههایمختلف

نامحیطه
پسازآزمونپیشازآزمون

tآمارۀآزمون
زوجی

سطح
معناداری انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین

حیطة1رفتاری/1
شدت1خستگی

18/135/517/935/180/7330/47کنترل

19/3۶5/118/001/8۶11/1940/0000مداخله

0/8999/889-آمارة1آزمون1t1مستقل

0/3730/000سطح1معنا1داری

حیطة1عاطفی1
خستگی

1/1۶10/255-15/834/۶31۶/1004/205کنترل

1۶/9۶4/58/0332/4848/440/0000مداخله

0/9۶9/047آمارة1آزمون1t1مستقل

0/3410/000سطح1معنا1داری
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حیطة1حسی1
خستگی

0/5480/588-11/54/81911/۶333/891کنترل

12/35/047/3۶71/95۶5/3۶0/0000مداخله

0/۶285/3۶7-آمارة1آزمون1t1مستقل

0/5320/000سطح1معنا1داری

حیطة1شناختی1
خستگی

1/۶240/115-1۶/335/7۶117/0004/251کنترل

1۶/۶35/0419/9۶72/3128/240/0000مداخله

0/2157/9۶2-آمارة1آزمون1t1مستقل

0/8310/000سطح1معنا1داری

نمرة1کل1
خستگی

1/2310/228-۶1/81۶/12۶2/۶۶713/379کنترل

۶5/2۶14/7733/3۶75/99711/310/0000مداخله

0/8۶810/94۶-آمارة1آزمون1t1مستقل

0/3۶90/000سطح1معنا1داری

جدول4.مقایسةمیانگیننمراتکیفیتخواببراساسپرسشنامةپترزبورگدرحیطههایمختلف

نامحیطه
پسازآزمونپیشازآزمون

سطحآزمونtزوجی
معناداری انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین

کیفیت1ذهنی1خواب

1/530/8991/400/۶710/32۶کنترل

1/50/91/130/۶32/3۶0/025مداخله

0/1431/584آمارة1آزمون1t1مستقل

0/88۶0/119سطح1معنا1داری

تأخیر1در1خواب

1/801/18۶1/81/18۶0/5190/۶08کنترل

1/۶۶1/1840/70/7024/4550/000مداخله

0/43۶4/371آمارة1آزمون1t1مستقل

0/۶۶50/000سطح1معنا1داری

زمان1خواب

0/5710/573-1/0۶۶1/1721/1331/3۶کنترل

1/0331/1880/40000/۶212/910/007مداخله

0/1093/101آمارة1آزمون1t1مستقل

0/9130/003سطح1معنا1داری

بازدهی1خواب

0/030/1820/00000/000010/32۶کنترل

__000/00000/0000مداخله

0/999آمارة1آزمون1t1مستقل

0/321سطح1معنا1داری

اختالل1در1خواب

1/۶00/7231/۶000/۶210/0001/000کنترل

1/5۶0/۶781/0000/2۶24/950/000مداخله

0/1844/871آمارة1آزمون1t1مستقل

0/8550/0000سطح1معنا1داری

نامحیطه
پسازآزمونپیشازآزمون

tآمارۀآزمون
زوجی

سطح
معناداری انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین
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داروی1خواب1آور

0/701/290/7001/2350/0000/999کنترل

01/220/1000/4022/5400/01۶مداخله

0/3082/528آمارة1آزمون1t1مستقل

0/7590/014سطح1معنا1داری

اختالل1در1عملکرد

0/4410/۶۶2-1/4۶1/131/5001/000کنترل

1/51/130/7۶۶0/8174/0900/000مداخله

0/1143/094-آمارة1آزمون1t1مستقل

0/910/03سطح1معنا1داری

نمرة1کل

8/204/288/1333/530/250/804کنترل

8/7۶3/941/41/535/7۶0/000مداخله

0/3135/73۶آمارة1آزمون1t1مستقل

0/7550/000سطح1معنا1داری

بحث
بر1 خواب1 بهداشت1 آموزشی1 برنامة1 تأثیر1 مطالعه،1 این1 در1
براساس1پرسشنامة1 نمرات1کلی1کیفیت1خواب1و1حیطه1های1آن1
پترزبورگ،1و1نمرات1کلی1شدت1خستگی1حیطه1های1آن1براساس1
پرسشنامة1پایپر1بررسی1شد.1برنامة1آموزشی1بهداشت1خواب،1نمرة1
همودیالیزی1 بیماران1 در1 خستگی1 شدت1 و1 خواب1 کیفیت1 کلی1
را1بهبود1بخشید.1در1مؤلفة1شدت1خستگی1)حیطه1های1رفتاری/1
مؤلفة1 در1 و1 کل(1 نمرة1 و1 شناختی1 حسی،1 عاطفی،1 شدتی،1
کیفیت1خواب1)حیطه1های1تأخیر1در1خواب،1زمان1خواب،1داروی1
خواب1آور،1اختالل1در1عملکرد1و1نمرة1کل(1بین1میانگین1ها1در1دو1
گروه1کنترل1و1مداخلة1پس1از1آزمون1t1گروه1های1مستقل1تفاوت1

معناداری1وجود1دارد.1
از1 پس1 و1 پیش1 مداخله1 گروه1 میانگین1های1 بین1 همچنین1
آزمون1t1زوجی،1تفاوت1معناداری1وجود1دارد.1در1حیطة1کیفیت1
تفاوت1 آزمون1 از1 پس1 گروه1 دو1 میانگین1های1 بین1 خواب1 ذهنی1
از1 پیش1 مداخلة1 گروه1 میانگین1های1 اما1 ندارد،1 وجود1 معناداری1
آزمون1و1پس1از1آزمون1تفاوت1معناداری1دارند.1در1حیطة1بازدهی1
خواب1بین1میانگین1های1دو1گروه1کنترل1و1مداخلة1پس1از1آزمون1
تفاوت1 از1آزمون1 و1بین1میانگین1های1گروه1مداخلة1پیش1و1پس1
معناداری1وجود1ندارد.1پس1می1توان1نتیجه1گرفت1برنامة1آموزشی1
حیطه1های1 )به1جز1 خواب1 کیفیت1 بهبود1 موجب1 خواب1 بهداشت1
کیفیت1ذهنی1خواب1و1بازدهی1خواب(1و1کاهش1شدت1خستگی1
می1شود.1نتایج1Saeedi1و1همکاران1نشان1مي1دهد1میانگین1نمرات1
از1مداخله1 حیطه1ها1و1نمرة1کل1کیفیت1خواب1در1دو1گروه1قبل1

تفاوت1معنا1داری1ندارد1]23[.1
آموزش1 از1 پس1 مداخله1 گروه1 خواب1 کیفیت1 نمرة1 میانگین1
نمرة1 میانگین1 و1 یافته1 کاهش1 معنا1داری1 به1طور1 خواب1 بهداشت1
از1 کمتر1 معنا1داری1 به1طور1 مداخله1 از1 پس1 مداخلة1 گروه1 کل1

بوده1است1)مداخله،3/801±19/9در1مقابل1کنترل،1 گروه1کنترل1
4/28±13/05(1همچنین1میانگین1نمرات1کیفیت1خواب1ذهنی،1
در1 روزانه1 عملکرد1 اختالل1 و1 خواب1 اختالالت1 خواب،1 در1 تأخیر1
فوق11 موارد1 که1 است1 بوده1 کمتر1 معنا1داری1 به1طور1 مداخله1 گروه1
به1جز1نتایج1در1حیطه1های1کیفیت1ذهنی1خواب1و1بازدهی1خواب1
با1نتایج1به1دست1آمده1در1مطالعة1اخیر1هم1خوانی1دارد.1علت1تفاوت1
را1می1توان1در1تعداد1نمونه1ها1و1نحوة1آموزش1جست1وجو1کرد.1در1
با1 که1 است1 نفر1 182 نمونه1ها1 تعداد1 همکاران1 و1 1Saeedi مطالعة1

تعداد1۶01نفر1نمونه1در1مطالعة1اخیر1تفاوت1دارد1]23[.
سایر1 نتایج1 مشابه1 اخیر1 مطالعة1 یافته1های1 همچنین1
بهداشت1 آموزش1 برنامة1 زمینة1 در1 انجام1شده1 مطالعات1
است1 مزمن1 بیماری1های1 سایر1 در1 خواب1 اختالالت1 در1 1خواب1
]1Chen1.]22-26و1همکاران1در1مطالعه1ای،1آزمایش141هفته1ای1
از1سي1بی1تی1را1برای1بیماران1دیالیزی1صفاقی1با1بی1خوابی1شدید1
بررسی1کردند1]27[.1گروه1مداخله1)113نفر(1سی1بی1تی11)از1جمله1
مداخالت1شناختی،1محدودیت1خواب،1کنترل1تحریک1و1تمرینات1
آرام1سازی(1و1آموزش1بهداشت1خواب1را1از1یک1روان1پزشک1برای1
اما1گروه1شاهد1)111نفر(1تنها1آموزش1بهداشت1خواب1 14هفته،1
و1 سی1بی1تی1 آموزش1 مطالعه،1 این1 براساس1 کردند.1 دریافت1 را1
بهداشت1خواب1در1بهبود1کیفیت1خواب1بیماران1دیالیزی1صفاقی1
متمایز1 مطالعه1 این1 از1 را1 ما1 مطالعة1 آنچه1 1.]27[ است1 اثر1گذار1
می1کند1این1است1که1در1پژوهش1حاضر1اثر1برنامة1آموزشی1خواب1
بررسی1 به1 مطالعة1چن1 درحالی1که1 شد؛1 ارزیابی1 جداگانه1 به1طور1
تأثیر1آموزش1بهداشت1خواب1همراه1با1سایر1روش1های1سی1بی1تی1

پرداخته1است.
1Mohamedو1همکاران1]28[1در1مطالعه1ای1با1هدف1بررسی1
بیماران1 در1 خستگی1 بر1 پرستاری1 آموزشی1 مداخلة1 اثربخشی1
معنا1داری1 اختالف1 که1 گرفتند1 نتیجه1 مصر1 در1 همودیالیزی1

1. Cognitive Behavioral Therapy

نامحیطه
پسازآزمونپیشازآزمون

سطحآزمونtزوجی
معناداری انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین
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از1 پس1 کنترل1 و1 آزمایش1 گروه1 در1 خستگی1 نمرة1 میانگین1 در1
و1 فیزیکی1 فعالیت1 غذایی،1 )رژیم1 آموزشی1 برنامة1 در1 شرکت1
حمایت1اجتماعی(1وجود1دارد1)P>0/001(1که1این1نتایج1با1نتایج1
این1 همچنین1 دارد.1 هم1سویي1 حاضر1 پژوهش1 در1 به1دست1آمده1
است1 سازگار1 1)2012( همکاران1 و1 1Horigan یافته1های1 با1 نتایج1
بیماران1تحت1 برای1 که1گزارش1دادند1به1منظور1کاهش1خستگی1
می1شود]29[.1 استفاده1 خودمدیریتی1 تکنیک1های1 از1 همودیالیز1
شدت1 کاهش1 که1 دریافت1 1]30[ 1Mahmoud راستا1 همین1 در1
پرستاری1 مدیریت1 برنامة1 که1 مطالعه1 تحت1 گروه1 در1 خستگی1
مانند1تکنیک1های1آرام1سازی1ماهیچه،1آموزش1دربارة1رژیم1غذایی1
گروه1 با1 مقایسه1 در1 کردند،1 پیگیری1 را1 زندگی1 شیوة1 اصالح1 و1

کنترل1تفاوت1آماری1بارزی1را1نشان1می1دهد.

نتیجهگیری
براساس1نتایج1حاصل1از1این1مطالعه،1برنامة1آموزش1بهداشت1
بیماران1همودیالیزی1 بر1کیفیت1خواب1و1شدت1خستگی1 خواب1
اثري1مثبت1دارد1و1بهبود1چشمگیري1در1تمامی1اجزای1کیفیت1
خواب1به1جز1حیطة1کیفیت1ذهنی1خواب1و1بازدهی1خواب1ایجاد1
نشان1 روز1 طول1 در1 مناسب1 عملکرد1 بهبود1 همچنین1 می1کند.1
نیز1 را1 روزانه1 بهداشت1خواب،1خستگی1و1خواب1آلودگی1 می1دهد1
کاهش1مي1دهد؛1بنابراین1می1توان1پیشنهاد1کـرد1پرستاران1شاغل1
و1 ارزیابی1خستگی1 و1 منظم1 پیگیری1 لزوم1 در1بخش1همودیالیز،1
کیفیت1خواب1را1برای1مراقبت1از1بیمار1آموزش1ببینند1و1جزوه1های1
مصور1درمورد1مداخالت1متناسب1با1نیازهای1فردی1بیماران1تهیه1و1
طراحی1شده1و1در1دسترس1بیماران1بستری1در1بخش1همودیالیز1

قرار1بگیرد.1

از1محدودیت1های1این1مطالعه1که1ممکن1است1بر1نتایج1پژوهش1
بـه1محدودبودن1دامنة1پژوهش1اشاره1 باشد،1می1توان1 تـأثیرگذار1
کرد1به1این1علت1که1تنها1بیمارانی1که1داوطلبانه1برای1مشارکت1
و1 کوچک1 نمونة1 اندازة1 به1دلیل1 که1 داشتند1 کردند1حضور1 توافق1
نتایج1را1به1کل1 از1یک1منطقة1جغرافیایی1نمی1توان1 آنها1 انتخاب1
جمعیت1تعمیم1داد؛1بنابراین1تکرار1این1مطالعه1براي1نمونة1بزرگ1تر1
و1در1بیمارستان1های1مختلف1با1افزایش1طول1مدت1مداخله1برای1
نتیجه1پیشنهاد1می1شود.1همچنین1کیفیت1خواب1و1 تعمیم1دادن1
خستگی،1پدیده1اي1ذهنی1است1که1خود1فرد1گزارش1می1دهد1و1
اظهارنظر1هر1فرد1درمورد1میزان1شدت1آن1متفاوت1است؛1بنابراین1
بـه1شمار1 پـژوهش1 ایـن1 دیگر1محدودیت1های1 از1 مسئلة1مذکور1

می1رود1که1از1کنترل1پژوهشـگران1خـارج1بود.

سپاسگزاری
کارشناسی1 دانشجوی1 پایان1نامة1 نتایج1 از1 بخشی1 مطالعه1 این1
ارشـد1پرستاری1داخلی1و1جراحی1اســت1کــه1در1دانشگاه1علوم1
معاونت1 حوزة1 از1 این1رو1 از1 است؛1 شده1 تصویب1 همدان1 پزشکی1
پژوهشی1دانشگاه،1ریاست1و1معاونت1آموزشی1دانشکدة1پرستاری1
و1مامایی1دانشگاه1علوم1پزشکی1همـدان،1کارکنان1محترم1بخـش1
بیماران1 و1همة1 و1شهیدبهشتی1همدان1 بعثت1 بیمارستان1 دیالیز1
همودیالیزی1که1در1انجام1این1پژوهش1به1ما1یاری1رساندند،1کمال1

سپاسگزاری1به1عمل1می1آید.

تعارضدرمنافع
در1این1مطالعه1هیچ1گونه1تضادی1در1منافع1وجود1ندارد.
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