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Background and Aims Mental health and quality of life of the patients with thalassemia due to multiple 
physical, psychological, economic and social problems of this chronic disease is low. This study aimed to 
investigate the effect of Orem self-care on the mental health of patients with thalassemia major.
Methods This study was quasi-experimental with pretest posttest design. The study population included 
all patients with beta thalassemia living in Dezful City, Iran in 2015. Of them, 80 people after obtaining 
informed consent, were selected by convenience sampling method and randomly divided into two groups 
of 40 people in the intervention and control group. The relevant data were collected through the SF-36 
questionnaire and the training package based on Orem self-care framework. The obtained data were 
analyzed using SPSS-22 and GEE (Generalized Estimating Equation) models.
Results The results showed a significant difference in the level of mental health in the pretest and post-
test among patients with thalassemia (P<0.005). The mean (SD) mental health score in the intervention 
group before the start of the self-care model was 74.32(3.23) and three months after the intervention was 
79.08(2.34). This proves the positive effect of education on self-care pattern of Oram on the mental health 
of patients with thalassemia. 
Conclusion With the proper training of Orem self-care to patients with beta-thalassemia major, their 
mental health can be elevated and reduce the psychological burden of the disease. Therefore, this meth-
od can be more effective if it is used as a simple and low-cost supplemental non-pharmacologic supple-
ment for patients with thalassemia.
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زمینه و هدف سالمت روانی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به بتاتاالسمی به دالیل متعدد جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی ازجمله 
وجود بیماری مزمن، پایین است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر الگوی خودمراقبتی اورم بر ابعاد سالمت روانی بیماران مبتال به 

بتاتاالسمی ماژور انجام شد.

روش بررسی این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل تمام بیماران مبتال 
به بیماری بتاتاالسمی شهرستان دزفول در سال 1394 بود که پس از کسب رضایت آگاهانه، از بین آن ها 80 نفر به روش نمونه گیری در 
دسترس انتخاب و به دو گروه 40 نفری کنترل و مداخله تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطالعات، پرسش نامه کیفیت زندگی 36 سؤالی و 

پکیج آموزشی بر اساس الگوی خودمراقبتی اورم بود. داده ها با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS و مدل های GEE تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها نتایج آماری تفاوت معنی داری را از لحاظ سطح سالمت روان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در بین بیماران تاالسمی 
نشان داد )P<0/005(. به طوری که سطح سالمت روان بیماران گروه مداخله در مرحله پیش آزمون )3/23(74/32 و در مرحله 
پس آزمون )2/34(79/08 بود که این امر حاکی از اثربخشی مثبت آموزش الگوی خودمراقبتی اورم بر ابعاد سالمت روان بیماران 

تاالسمی بود. 

نتیجه گیری با آموزش صحیح الگوی خودمراقبتی اورم به بیماران مبتال به بتاتاالسمی ماژور، می توان سطوح ابعاد سالمت روان آن ها را 
باال برد و از بار روانی بیماری کم کرد. این روش اگر به عنوان درمان غیردارویی مکمل ساده و کم هزینه، برای بیماران تاالسمی به صورت 

مدون و مداوم استفاده شود، می تواند اثربخشی بیشتر و بهتری داشته باشد.

کلیدواژه ها: 
خودمراقبتی؛ سالمت 

روان؛ بتاتاالسمی ماژور

تاریخ دریافت: 07 تیر 1396
تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1397

مقدمه

تاالسمی نوعی ناهنجاری ژنتیکی است که کم خونی شدیدی را 
به دنبال دارد و شایع ترین اختالل هموگلوبینی در جهان محسوب 
می شود. این بیماری در مناطقی مانند مدیترانه، شرق میانه، شرق 
دور، قفقاز، آسیای مرکزی و شبه قاره هند بسیار شایع است. البته 
به دلیل مهاجرت های بسیار زیاد در سطح کره زمین این بیماری 
در مناطقی همچون شمال اروپا، شمال و جنوب آمریکا و استرالیا 
نیز شایع شده است )2 ،1(. به طور کلی میزان بروز ساالنه این 
بیماری در دنیا، یک در صد هزار نفر تخمین زده می شود. در ایران 
نیز این اختالل وجود دارد و آمارها نشان می دهد بیش از 30 هزار 

نفر به این بیماری مبتال هستند )4 ،3(.

بیماران تاالسمی به دلیل طوالنی بودن روند درمان و کنترل 
بیماری شان، و همچنین به خاطر رفت وآمد های بسیار زیاد به 
مراکز درمانی و دریافت مقادیر زیادی دارو معموالًً از نظر روحی 
و روانی سالم نیستند و نمی توانند ارتباط اجتماعی خوبی داشته 
باشند. بیماران مبتال به تاالسمی معمواًل دچار استرس، اضطراب 
و نگرانی ِ خاصی هستند. اضطراب می تواند در بسیاری از امور 

زندگی تأثیرات منفی و جبران ناپذیری داشته باشد )5(.

کیفیت زندگی این بیماران به دالیل متعدد جسمی، روانی، 
اقتصادی و اجتماعی ازجمله وجود بیماری مزمن، مراجعه مکرر 
داروها، ظاهر  دردناک  تزریق  انتقال خون،  برای  بیمارستان  به 
نامناسب، نرسیدن به بلوغ جنسی، ناباروری، ناتوانی به منظور 
کاستن از عوارض مربوط به بیماری خود، اطمینان نداشتن به 
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آینده، اختالالت روانی و مشکالت اشتغال و ایفای نقش در جامعه 
پایین است )6(. کیفیت زندگی دامنه ای از نیاز های عینی انسان 
است که در ارتباط با درک شخصی و گروهی افراد از احساس 

خوب بودن به دست می آید )7(.

هادی و همکاران )7( در مطالعه خود در حوزه کیفیت زندگی 
به این نتیجه رسیدند که ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران 
و  طوالنی  درمان  بیماران  این  که  چرا  است؛  پایین  تاالسمی 
طاقت فرسایی دارند و بیماری های مزمن مثل تاالسمی، کاماًل در 
حالت روحی فرد تأثیر منفی می گذارد. در این پژوهش بیماران 
اظهار کرده بودند که بیش از دیگران به بیماری مبتال می شوند و 
منتظر بدتر شدن وضعیت سالمتی شان هستند. نداشتن آگاهی 
در زمینه چگونگی خودمراقبتی، یکی از اصلی ترین دالیل بستری 
شدن مجدد افراد مبتال به بیماری های مزمن است. آموزش و 
توانمندسازی بیمار در حوزه مراقبت و سالمتی می تواند به مقدار 

زیادی در جلوگیری از این امر مفید باشد )9 ،8(.

الگوی خودمراقبتی اورم زیربنای کار بالینی در مراقبت پرستاری 
است که الیزابت اورم آن را پایه گذاری کرده است. اورم عقیده دارد که 
بیمار یک موجود غیرفعال و صرفًا دریافت کننده کمک های دیگران 
نیست، بلکه موجودی قوی، بالقوه، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر 
است که می تواند مراقبت و تأمین سالمتی خود را به عهده گیرد و 
آن را به خوبی انجام دهد. او معتقد است که مراقبت از خود یعنی 
فعالیت هایی که به منظور حفظ حیات، سالمتی و رفاه خود انجام 
می دهید )10(. پژوهشگرانی مثل آل تی1 و همکاران )11( و تیمینز2 
و همکاران )12( در فعالیت های خود، تأثیر مثبت این الگو را اثبات 
کرده و به کارگیری آن را پیشنهاد داده اند. لذا این مطالعه با هدف 
تعیین تأثیر الگوی خودمراقبتی اورم بر ابعاد سالمت روانی افراد 

مبتال به بتاتاالسمی ماژور صورت گرفت.

روش بررسی

و  پیش آزمون  طرح  با  نیمه تجربی  مطالعه ای  پژوهش  این 
با گروه کنترل بود. مجوزهای الزم )طرح پژوهشی  پس آزمون 
مصوب دانشگاه علوم پزشکی دزفول با کد DURS-121 و کد 
و   )IRCT2014121219733N2 شماره  به  بالینی  کارآزمایی 

رضایت کتبی آگاهانه از افراد گرفته شد.

جامعه پژوهش شامل تمام بیماران تاالسمی ماژور شهرستان 
شهرستان  در  تاالسمی  درمان  مراکز خاص  به  که  بود  دزفول 
همین  بر  داشتند.  پزشکی  پرونده های  و  بودند  کرده  مراجعه 
اساس، از بین کل بیماران تاالسمی شهرستان و با استفاده از 
نمونه گیری در دسترس، 80 نفر انتخاب شدند که معیارهای ورود 
به مطالعه را داشتند و به صورت تصادفی ساده به دو گروه مساوی 

1. Altey
2. Timmimns

)40 نفره( مداخله و کنترل تقسیم شدند. معیارهای ورود بیماران 
به پژوهش عبارت بودند از: ابتالی فرد به بیماری تاالسمی ماژور؛ 
داشتن پرونده پزشکی در مراکز دریافت خون؛ مراجعه بیمار به 
دریافت  خون؛  دریافت  برای  تخصصی  مراکز  به  منظم  صورت 
نکردن اطالعات برنامه ریزی شده در زمینه مراقبت از خود؛ داشتن 
سن بین 15 تا 25 سال؛ و نداشتن بیماری های حاد یا مزمن مانند 
هپاتیت، نارسایی قلبی و کلیوی، سرطان، آسم و بیماری تنفسی 
مزمن انسدادی. معیارهای خروج از مطالعه نیز عبارت بودند از: 
شرکت همزمان در یك برنامه آموزشی، و ابتال به یک بیماری روانی 

حاد عالوه بر تاالسمی.

ابزار مطالعه پرسش نامه کیفیت زندگی- فرم کوتاه 36 سؤالی 
مفهوم حیطه های  دربرگیرنده 8  پرسش نامه  این  سؤاالت  بود. 
عملکرد جسمی، اجتماعی، محدودیت در ایفای نقش ها و وظایف، 
با  مرتبط  نقش  ایفای  محدودیت  عمومی،  روانی  درد، سالمت 
وضعیت روحی، انرژی حیاتی و درک از سالمتی عمومی است. 
نمره هر سؤال حداکثر 100 و حداقل صفر است. حداقل امتیازات 
کسب شده صفر به معنای کمترین کیفیت زندگی و حداکثر 100 
به معنای بیشترین کیفیت زندگی است. سؤاالت دوگزینه ای با 
نمره های 50 و100، سؤاالت سه گزینه ای با نمره های 0، 50 و 
100، سؤاالت پنج گزینه ای با نمره های 0، 25، 50، 75 و 100، 
سؤاالت شش گزینه ای با نمرات 0 ، 20، 40، 60 ، 80 و 100 در 

نظر گرفته شدند. 

ابعاد کیفیت زندگی 50 بود که کمتر و  میانگین استاندارد 
بیشتر از نمره 50 به ترتیب نشان دهنده میانگین عملکرد باال 
و پایین است. بریزر3 و همکاران در سال 1992 در بریتانیا این 
پرسش نامه را طراحی کردند. پایایی پرسش نامه بر اساس آزمون 
آلفای کرونباخ باالی 85 درصد تعیین شد )13(. در ایران منتظری 
و همکاران در مطالعه ای با هدف ترجمه، تعیین پایایی و روایی 
گونه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی- فرم کوتاه 36 سؤالی 
نشان دادند که به جز مقیاس نشاط )α=0.65( دیگر مقیاس های 
گونه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی حداقل ضرایب استاندارد 
پایایی را در محدوده 0/77 تا 0/9 دارند )14(. در این مطالعه از 
ابعاد سالمت روانی این پرسش نامه شامل اختالل نقش به دلیل 
سالمت هیجانی، خستگی، بهزیستی هیجانی و کارکرد اجتماعی 

بهره گرفته شده است.

روش انجام مطالعه به این صورت بود که پس از انتخاب اولیه 
نمونه ها )با توجه به شرایط پذیرش( به صورت نمونه گیری آسان 
)در دسترس( و توضیح در خصوص چگونگی روند اجرای طرح، 
پرسش نامه های اطالعات جمعیت شناختی و کیفیت زندگی- فرم 
کوتاه 36 سؤالی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد. پس از 
تکمیل و جمع آوری پرسش نامه ها )مرحله پیش آزمون(، 80 بیمار 

3. Brazier

»یعقوب مدملی و همکاران. بررسی تأثیر الگوی خودمراقبتی اورم بر ابعاد سالمت روانی افراد مبتال به بتاتاالسمی ماژور«
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مبتال به تاالسمی انتخاب شدند که معیارهای الزم برای شرکت 
در مطالعه را داشتند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی ساده و 
یکی در میان )زوج و فرد( به دو گروه )40 نفر( کنترل و مداخله 
تقسیم شدند. بعد از مشخص شدن گروه های مداخله و کنترل، به 
منظور اجرای طرح و آموزش الگوی خودمراقبتی، گروه مداخله به 
صورت تصادفی ساده به گروه های جداگانه پنج نفره تقسیم شدند. 

نیازسنجی  اورم  الگوی  اساس  بر  پیش آزمون،  اجرای  از  بعد 
بیماران تحت مطالعه با چک لیست انجام گرفت. این چک لیست 
محقق ساخته از نظر روایی محتوایی بررسی شد و اعضای هیئت 
علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 
آن را تأیید کردند. سپس برنامه آموزشی خودمراقبتی مبتنی بر 
الگوی اورم و نیازسنجی ارائه شد. این برنامه در قالب یک جلسه 
آموزشی به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه پاورپوینت، 
نمایش عکس و دادن جزوه آموزشی توسط پژوهشگر در سالن 
آموزشی بیمارستان دکتر گنجویان برای هر کدام از گروه های 
آزمون برگزار شد. جلسه 60 دقیقه طول کشید که برای جلوگیری 
از خستگی بیماران، این 60 دقیقه به سه قسمت 20 دقیقه ای 
تقسیم شد. در جلسه مطالب به صورت ساده، قابل فهم و بدون 

استفاده از اصطالحات فنی و پزشکی ارائه شد. 

در 20 دقیقه سوم درباره مطالب گفته شده، پرسش و پاسخ 
صورت گرفت و اگر مطالب برای بیمار تفهیم نشده بود، به صورت 
جداگانه مسائل بازگو و تفهیم می شد. زمان بندی جلسه با نظر 
بیماران و مشغله کاری آن ها تعیین شد. در پایان جلسه جزوه 
آموزشی در اختیار بیماران قرار داده و همچنین امکان مشاوره 
خصوصی نیز به بیماران داده شد. بعد از اتمام دوره آموزشی، 
مرحله پس آزمون اجرا شد. پژوهشگر هر هفته یک بار به صورت 
تلفنی با بیماران گروه آزمون تماس گرفت و به سؤاالت و اشکاالت 
آنان در طول اجرای برنامه پاسخ داد و مددجویان را در اجرای 
بهتر برنامه حمایت کرد. همچنین بعد از 3 ماه نیز مرحله پیگیری 

اجرا شد. 

در پایان، برای رعایت مسائل اخالقی موارد آموزش داده شده به 

گروه آزمون، به گروه شاهد نیز آموزش داده شد و جزوه آموزشی 
نیز در اختیار آن ها قرار گرفت. پژوهشگران جزوه آموزشی این 
بیماران را بر اساس منابع معتبر طراحی کردند و 10 نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول از نظر علمی و روایی 

آن را تأیید کردند.

 4SPSS دراین پژوهش داده ها با استفاده از نسخه 22 نرم افزار
تجزیه وتحلیل شد. از مدل های 5GEE برای تعیین ارتباط بین نوع 
مداخله و تغییرات نمره ابعاد سالمت روان )اختالل نقش به دلیل 
سالمت هیجانی، خستگی، بهزیستی هیجانی و کارکرد اجتماعی( 
و کیفیت زندگی در طول مطالعه استفاده شد. سطح معنی داری 

آزمون ها 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

مداخله  گروه  و   24/12±4/96 کنترل  گروه  سن  میانگین 
5/50±24/35 سال بود )P=0/06(. در گروه کنترل 23 نفر )59 
درصد( مذکر و بقیه مؤنث بودند. در گروه مداخله 25 نفر )37/5 
متغیرهای  نظر  از  گروه  دو  بودند.  مؤنث  بقیه  و  مذکر  درصد( 
 )P<0/05( جمعیت شناختی تفاوت آماری معنی داری نداشتند

)جدول شماره 1(.

میانگین )انحراف معیار( نمره سالمت روان بیماران گروه مداخله 
پیش از شروع آموزش الگوی خودمراقبتی )3/23(74/32 و سه 
ماه پس از مداخله )2/34(79/08 بود. نمره سالمت روان بیمارانی 
که تحت آموزش الگوی خودمراقبتی اورم بودند، در مقایسه با 
 )P>0/0001( قبل از مداخله به طور معنی داری افزایش یافت

)تصویر شماره 1(. 

میانگین نمره اختالل نقش به دلیل سالمت هیجانی، خستگی، 
بهزیستی هیجانی و کارکرد اجتماعی بیماران گروه مداخله پیش 
از شروع آموزش الگوی خودمراقبتی اورم و سه ماه پس از مداخله 

4. SPSS Inc. Chicago, IL, USA
5. Generalized Estimating Equations
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به طور معنی داری افزایش یافت )جدول شماره 2(. 

میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران گروه مداخله پیش از شروع 
آموزش الگوی خودمراقبتی )2/89(75/40 و سه ماه پس از مداخله 
)1/94(79/30 بود. نمره کیفیت زندگی بیمارانی که تحت آموزش 
الگوی خودمراقبتی اورم بودند، در مقایسه با قبل از مداخله به طور 

معنی داری افزایش یافت )P>0/001( )تصویر شماره 2(. 

بحث

و  خون  دریافت  و  مراقبت  به  تاالسمی  بیماران  روزانه  نیاز 
بحث  اهمیت  آهن،  دفع کننده  داروهای  و  خونی  فراورده های 
مراقبت و کیفیت سالمت روان را در این بیماران نمایان می کند. 
لذا بررسی و تحقیق در زمینه چگونگی افزایش کیفیت زندگی و 
سالمت روان این بیماران امری ضروری و الزم به نظر می رسد. بر 
همین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش الگوی 

خودمراقبتی اروم بر ابعاد سالمت روان بیماران مبتال به تاالسمی 
با طرح پیش آزمون و پس آزمون و مرحله سه ماهه پیگیری انجام 
شد )P>0/05(. نتایج حاکی از اثربخشی الگوی خودمراقبتی بر 
ابعاد سالمت روان بیماران تاالسمی ماژور بود که این اثربخشی، 

در مرحله پیگیری سه ماهه نیز تأیید شد. 

نتیجه پژوهش حاضر با نتایج تحقیق مسعودی و همکاران )15(، 
پروینیان نسب و همکاران 16، و شمس و همکاران )17( همسو بود. در 
این رابطه، نوحی و همکاران )18( در پژوهش خود نشان دادند الگوی 
خودمراقبتی در افزایش توانایی خودمراقبتی بیماران نقش مؤثری 
دارد. نتایج پژوهش حاضر با این مطالعه نیز همسو است. همچنین 
اسمولدرز6 در سال 2010 نشان داد با آموزش منظم و تشویق این 
بیماران به شرکت در برنامه آموزشی خودمراقبتی، توانایی شناختی 

6. Smeulders

جدول 1. مشخصات فردی بیماران مطالعه شده به تفكیک گروه های تحت بررسی

مشخصات فردی
 )تعداد=40 نفر( 

P
گروه مداخلهگروه کنترل

0/06)39-14(5/50±24/35)32-14(4/96±24/12)دامنه( انحراف معیار±میانگینسن

جنسیت
)%62/5(15)%41(16مؤنث

0/82
)%37/5(25)%59(23مذکر

قومیت
)%45(18)%25(10فارس

0/10
)%55(22)%75(30غیر فارس

وضعیت تأهل
)%87/5(35)%82/5(33مجرد

0/75
)%12/5(5)%17/5(7متأهل

تحصیالت
)%62/5(15)%52/5(21دیپلم و پایین تر

0/26
)%27/5(25)%47/5(19باالتر از دیپلم

محل سکونت
)%27/5(11)%45(18روستا

0/16
)%72/5(29)%55(22شهر

گروه خون

A13)32/5%(14)35%(

0/21
B5)12/5%(11)27/5%(

O18)45%(14)35%(

AB4)10%(1)2/5%(

سابقه بستری
)%62/5(25)%52/5(21دارد

0/49
)%37/5(15)%47/5(19ندارد

سابقه جراحی
)%40(16)%32/5(13دارد

0/64
)%60(24)%67/5(27ندارد
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این بیماران افزایش می یابد. )19( این یافته با نتایج پژوهش حاضر 
الگوی  آموزش  طریق  از  بیماران  روان  افزایش سالمت  بر  مبنی 
خودمراقبتی اورم همخوانی دارد. با کمی دقت مشخص می شود 
وقتی توان خودمراقبتی بیمار را با آموزش الگوهای خودمراقبتی 
باال می بریم، به بیمار کمک می کنیم تا بتواند نسبت به چگونگی 
مقابله با بار روانی ای که بیماری تاالسمی به دنبال دارد به آگاهی 
برسد. این آگاهی در افزایش شناخت بیمار از چگونگی مراقبت از 
خود در خصوص کاهش حداکثری عوارض جسمی و روانی بیماری 

تاالسمی به فرد آموزش دیده کمک می کند.

آنچه ملموس است و بیشتر بیماران مبتال به تاالسمی با آن 
گریبانگیر هستند تأثیر نداشتن دارو بر کیفیت زندگی آنان است. 
دارو تنها به خاموشی موقت بیماری کمک می کند. طبیعتًا اجرای 
برنامه های خودمراقبتی مدون، که از نیازهای این بیماران گرفته 
شده و با تکیه بر اصول خودمراقبتی باشد، نتایج مثبت تر و بهتری 
در وضعیت جسمی و روانی بیماران خواهد داشت. ضمن اینکه 

چنین برنامه هایی ایمن، ارزان و راحت است. 

شامل  که  خودمراقبتی  الگوی  آموزش  حاضر  پژوهش  در 
افزایش سطح کارکرداجتماعی، بهزیستی هیجانی، کاهش سطح 
خستگی و افزایش کیفیت ایفای نقش بود، اثر مثبتی در افزایش 
توانایی خودمراقبتی داشت. این افزایش توانایی در مرحله پیگیری 
مشاهده شد. می توان گفت که این الگو، آثار پایداری در زندگی 

همکاران  و  دیکسون7  راستا  همین  در  می گذارد.  جا  به  بیمار 
)2012( با هدف بررسی روش ها و رفتارهای مراقبت از خود در 
بیماران مبتال به بیماری های مزمن پژوهشی انجام دادند. نتایج 
آنان نشان داد افراد مبتال به بیماری های مزمن به دلیل نقص 
مراقبت از خود، آسیب پذیرند. دیکسون بر آموزش مراقبت از خود 
و توسعه مهارت های خودمراقبتی به منظور افزایش سطح سالمت 

و رفتارهای مراقبتی در این بیماران تأکید کرده است. )20(

از  اینکه بیمار بتواند رفتارهای صحیحی برای مراقبت  برای 
خود داشته باشد، در درجه اول باید در خصوص چگونگی مراقبت 
و مواظبت از خود آگاهی مناسبی داشته باشد. بر اساس نتایج 
رفتارهای  کیفیت  افزایش  و  بهبود   ،)2009( ریگل8  پژوهش 
مراقبت از خود، بدون آگاهی از اصول خودمراقبتی و درک اهمیت 
آن ها امکان پذیر نیست )21(. با توجه به اینکه بیماران مبتال به 
تاالسمی ماژور جزء آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، لذا این 
بیماران نیازمند دریافت آموزش های الزم و مداوم هستند تا بتواند 
هم در برابر آسیب های احتمالی از خود مراقبت کنند و هم از این 
طریق بر کیفیت زندگی خود بیفزایند. این مهم به خوبی در نتایج 

.)P>0/005( پژوهش حاضر مشاهده شد

نتیجه گیری

با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، الگوی خودمراقبتی اورم 

7. Dickson
8. Riegel

جدول 2. مقایسه میانگین امتیازات ابعاد سالمت روانی و کیفیت زندگی بیماران در گروه های تحت مطالعه 

Pسه ماه پس از مداخلهبالفاصله پس از مداخلهقبل از مداخله

سالمت روان
)2/85(63/19)3/03(64/24)2/93(67/44گروه کنترل

<0/0001
)2/34(79/08)2/71(78/42)3/23(74/32گروه مداخله

اختالل نقش به دلیل 
سالمت هیجانی

)4/10(61/87)4/48(66/00)4/58(67/50گروه کنترل
0/002

)4/27(75/12)3/81(82/50)5/76(74/37گروه مداخله

خستگی
)3/22(58/75)3/24(60/75)3/25(61/12گروه کنترل

<0/0001
)2/88(75/50)3/28(74/87)3/75(70/62گروه مداخله

بهزیستی هیجانی
)2/74(65/85)2/94(65/95)2/94(66/65گروه کنترل

<0/001
)2/84(77/90)2/90(77/60)3/34(75/20گروه مداخله

کارکرد اجتماعی
)3/44(64/06)3/81(65/31)3/76(68/12گروه کنترل

<0/0001
)2/77(83/12)2/76(83/75)3/29(79/00گروه مداخله

کیفیت زندگی
)2/21(65/78)2/40(67/16)2/51(68/02گروه کنترل

<0/001
)1/94(79/30)2/17(80/07)2/89(75/40گروه مداخله

مقادیر به صورت )خطای معیار( میانگین گزارش شده اند؛ P-value ها مربوط به اثر متقابل است و بر اساس مدل GEE به دست آمده اند.
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بر ابعاد سالمت روان کیفیت زندگی بیماران مبتال به بیماری تاالسمی 
تأثیر آماری معنی داری داشته و موجب ارتقای آن شده است. 

کاربرد یافته های پژوهش در بالین

الگوی خودمراقبتی اورم می تواند باعث افزایش سطح سالمت 
روش  این  لذا  شود.  ماژور  بتاتاالسمی  به  مبتال  بیماران  روان 
می تواند به عنوان یک درمان غیردارویی مکمل ساده و کم هزینه، 
در راستای افزایش سطوح سالمت روانی و کیفیت زندگی این 

افراد به کار گرفته شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اخالقی شامل کسب رضایت  اصول  از  پیروی  با  مقاله  این 
مراحل  از  هرکدام  از  کناره گیری  حق  دادن  کتبی،  آگاهانه 
تحقیق و محرمانه بودن اطالعات و با کد کارآزمایی بالینی به 

شماره IRCT2014121219733N2 صورت گرفت.

حامي مالي

این مقاله از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی دزفول 
با کد DURS-121 گرفته شده است.

تعارض منافع

نویسندگان اظهار می کنند این مقاله در هیچ یک از مراحل 
اجرایی کار تعارض منافع نداشته است. 

تشکر و قدرداني

از تمامی افراد مبتال به بتاتاالسمی، مسئوالن و پرستاران مرکز 
تاالسمی بیمارستان دزفول و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی دزفول کمال تقدیر و تشکر را داریم.
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