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چکيذه
ؿٛد. ويفيت خٛاة ثش دٚسٜ ٘مبٞت ٚ ثٟجٛدي ثيٕبساٖ ثخؾ  ٔحؼٛة ٔي ثـش اػبػيء ٘يبصٞبي ضٞشْ ٔبصِٛ خٛاة جثش اػبع  زميىٍ ي َذف:

پشػتبسي دس ثيٕبساٖ ثخؾ ٞبي  ٚضقيت ٌضاسؽ ٚ ثيٕبساٖ خٛاة ويفيت ٔمبيؼٝ ٚ تقييٗ ٔغبِقٝ ايٗ اص ٞذف. ٞبي ٚيظٜ لّجي تبًثيش ثؼضايي داسد ٔشالجت

 ٞبي ٚيظٜ لّجي اػت. ٔشالجت

 155 سٚي ثش ٔغبِقٝ. ؿذ٘ذ ا٘تخبة دس دػتشعٚ  يتلبدف يشٞب ثٝ كٛست غ ٕ٘ٛ٘ٝ .اػت تحّيّي –ٔغبِقٝ تٛكيفي يهايٗ پظٚٞؾ  :بررسي ريش

. ؿذ ْ٘جبا 1394 ػبٌَضاسؽ پشػتبسي( دس  465) ؿيفت ؿت ٔتٛاِي ػٌٝضاسؽ پشػتبسي اص ٕٞبٖ ثيٕبساٖ دس  ػٝ ٚ CCU ثخؾ دس ثؼتشي ثيٕبس

ثشٌٝ ثجت خٛاة سٚصا٘ٝ ٚ ، Pittsburghؿذٜ ويفيت خٛاة ؿبخق تقذيُ  ،فشْ اعالفبت جقيت ؿٙبختي ٚ ٔشثٛط ثٝ ثيٕبسي ٞب دادٜ ٌشدآٚسي اثضاس

 يُتىٕ پظٚٞـٍش تٛػظ اثضاسٞب يٝٚ ثم ٞب ٕ٘ٛ٘ٝفٟشػت ٚاسػي ثجت ويفيت خٛاة ثيٕبساٖ دس ٌضاسؽ پشػتبسي ثٛد وٝ ثشٌٝ ثجت خٛاة سٚصا٘ٝ تٛػظ 

 .٘جبْ ؿذا 16٘ؼخٝ  SPSS آٔبسي افضاس ٘شْ ثب ٞب دادٜ تحّيُ ٚ تجضيٝ. ؿذ

%( ثشخٛسداس ثٛد٘ذ وٝ ثب ٌزؿت ػٝ ؿت، ويفيت  1/56) دس عَٛ ثؼتشي اص ويفيت خٛاة ضقيف ،پظٚٞؾ ثيـتش ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ايٗ َا: يافتٍ

 (. ثجت ويفيت خٛاة دس>001/0P) داسي ٚجٛدداؿت ساثغٝ ٔقٙيPittsburgh  ثٛد. ثيٗ ثجت خٛاة سٚصا٘ٝ ٚ ويفيت خٛاةخٛاة ثيٕبساٖ ثٟتش ؿذٜ 

 تش ثٛد ِٚي ثٝ ثجت ٔٛاسدي وٝ ٘يبص ثٝ ٔذاخّٝ ٘ذاؿت چٙذاٖ تٛجٟي ٘ـذٜ ثٛد. ٌضاسؽ پشػتبسي دس ٔٛاسدي وٝ ٘يبص ثٝ ٔذاخّٝ داؿت دس ؿت اَٚ دليك

 ثٟتش ٔتٛاِي ؿت ػٝ دس صٔبٖ ٌزؿت ثب وٝ داؿتٙذ يضقيف خٛاة ويفيت ثؼتشي اَٚ ؿت دس ٔغبِقٝ ايٗ دس ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثيـتش: کلي گيري وتيجٍ

 دس داؿت ٚجٛد ٔذاخّٝ ثٝ ٘يبص وٝ ٔٛاسدي دس فمظ ديٍشٞبي  تؿ ثٝ ٘ؼجت ثؼتشي اَٚ ؿت دس پشػتبسي ٌضاسؽ ٚضقيت ثب ايٗ حبَ ثٛد ؿذٜ

ٞبي ٚيظٜ، دس صٔيٙٝ إٞيت ويفيت خٛاة ثيٕبساٖ ٚ ٘حٜٛ ثجت دليك آٖ دسٌضاسؽ پشػتبسي  پشػتبساٖ ثخؾ ٔشالجتثٙبثشايٗ . لشاس داؿت ٚضقيت ثٟتشي

 داس٘ذ.٘يبص ثٝ آٔٛصؽ ثيـتشي 
 

 َاي ييژٌ قلبي بخش مراقبت پرستاري، َاي گسارش خًاب،: هاواژهکليذ

 

 
 13/10/95 تبسيخ دسيبفت:

 15/1/96 تبسيخ پزيشؽ:

 

                                                           
 تْراى، ثْشتی، شْید پسشکی علَم داًشگبُ هبهبیی، ٍ پرستبری داًشکدُ ٍیژُ، شعجِ ثیي الولل، ّبی هراقجت پرستبری ارشد کبرشٌبسی داًشجَی .1

 ایراى. 
                   (.  هسئَل ًَیسٌدُ)*.   ایراى تْراى، شْید ثْشتی، پسشکی علَم داًشگبُ هبهبیی، ٍ پرستبری گرٍُ داخلی جراحی، داًشکدُ استبد، .2

 Email: t.ashktorab@sbmu.ac.ir                        90122321140: توبس شوبرُ
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مقذمه

 ٞٛؿي ٚ ٞيجب٘ي سٚا٘ي، جؼٕي، ٞبي ٘يبص داساي ا٘ؼبٖ

 ٞشْ عجك. ٘يبصٞبػت ايٗ ثٝ ٚاثؼتٝ اٚ ػالٔت وٝ اػت

 دس. ؿٛد ٔي ٔحؼٛة اِٚيٝ ٞبي ٘يبص جضء خٛاة ٔبصِٛ

 جؼٕي اػتشاحت ٚ آسأؾ ساحتي، ػِّٛي، تشٔيٓ خٛاة

ٚ دس ٚالـ خٛاة يه ٔىب٘يؼٓ تشٔيٓ  ؿٛد ٔي ثشلشاس

 وٕه ا٘ؼبٖ سٚا٘ي ٚ جؼٕي ػبصي ثبص ثٝ وٝ اػتوٙٙذٜ 

 ثٟتش فّٕىشد ا٘شطي، حفؼ ٔٛجت وبفي خٛاة. وٙذ ٔي

 ٚ خٛاة .(1)ؿٛد ٔي ثيٕبسي اص پيـٍيشي ٚ ٔغض

 إٞيت اص ػالٔتحفؼ ٚ استمبء  دس وبفي اػتشاحت

دس ٍٞٙبْ خٛاة،  .(2)اي ثشخٛسداس اػت ٚيظٜ

 ٞٛسٖٔٛ ٚ ػشٚتٛ٘يٗ ٘فشيٗ، ٘ٛساپي چٖٛ ٞبيي ٞٛسٖٔٛ

 تغزيٝ افضايؾ ٚ ؿيٕيبيي اتتغييش ٚ ؿٛ٘ذ ٔي آصاد سؿذ

 ٞبي فقبِيت ا٘جبْ ثشاي ثذٖ تب ٌيشد ٔي كٛست ػِّٛي

 خٛاة اص ٔحشٚٔيت ٚ اختالَ .(3)ؿٛد آٔبدٜ ثقذ سٚص

 ٚ ػٕپبتيه ػيؼتٓ فقبِيت افضايؾ ثٝ ٔٙجش تٛا٘ذ ٔي

 ايٕٙي ػيؼتٓ اختالَ ،لّت پبساػٕپبتيه فقبِيت وبٞؾ

 ٚ ؿذٜ ٔتبثِٛيه ٚ ا٘ذٚوشيٗ ٞبي ػيؼتٓ تغييش ٚ

 آسيتٕي ،ٞيپٛوؼي ،لّت ضشثبٖ افضايؾ ثبفث ثخلٛف

وبٞؾ ويفيت  يٗ. ٕٞچٙ(4)ٌشدد ٕٞٛديٙبٔيه ٘بثجبتي ٚ

ٞبي ٔشالجت ٚيظٜ  خٛاة يه ٔـىُ ؿبيـ دس ثخؾ

)افضايؾ  يفٛأُ ٔحيغ لجيُ اص فشاٚا٘ياػت وٝ فٛأُ 

ٞبي سٚتيٗ ثيٕبساٖ( ٚ فٛأُ  ػش ٚ كذا، ٘ٛس ٚ ٔشالجت

آٚس  )٘ٛؿ ٚ ؿذت ثيٕبسي، داسٚٞبي خٛاة يغيش ٔحيغ

ويفيت خٛاة  ثشلجُ اص ثؼتشي دس ثخؾ ٔشالجت ٚيظٜ( 

 فٛاسم ٚ ثيٕبسي ٔبٞيت چٝ ٌش. (5)اػت استبثيشٌز

 ٌشدد وبفي اػتشاحت ٚ خٛاة ٔب٘ـ تٛا٘ذ ٔي آٖ اص ٘بؿي

 ٚ ٔذت عٛال٘ي ٞبي ٔشالجت ٚ ثيٕبسػتبٖ ٔحيظ أب

 ٔٛجت تٛا٘ذ ٔي ٘يض دسٔب٘ي ٔشاوض وبسوٙبٖ فقبِيت

 خٛاة، اختالَ ٘تيجٝ دس. (6)ؿٛد ثيٕبساٖ خٛاة اختالَ

 عٛسيىٝ ثٝ ،ثبؿذ ٔي ثؼتشي ثيٕبساٖ دس ؿبيـ ٔـىُ يه

 دچبس ثؼتشي سٚص اِٚيٗ دس ثيٕبساٖ اص دسكذ 56 حذٚد

 .(7)ؿٛ٘ذ ٔي ٔـىُ ايٗ

٘يٕٝ  اي ٔغبِقٝ 1391رٚاِفمبسي ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ 

ٞبي  تجشثي ٚ يه ػٛوٛس ثب ٞذف تقييٗ تبثيش ساٜ وبس

تقذيُ فٛأُ ٔحيغي ثش ويفيت خٛاة ثيٕبساٖ ثؼتشي دس 

ا٘جبْ داد٘ذ. ٘تبيج ٘ـبٖ داد وٝ ويفيت  لّجيثخؾ ٔشالجت 

دس ػٝ سٚص پغ اص ثؼتشي ثب صٔبٖ  ،خٛاة ٌشٜٚ آصٖٔٛ

داسي ٘ذاؿتٝ اػت. ايٗ ثذاٖ  يپيؾ آصٖٔٛ تفبٚت ٔقٙ

ثشخالف ٌشٜٚ ؿبٞذ  ،ػت وٝ ويفيت خٛاة آ٘بٖي أقٙ

وٝ ٔيبٍ٘يٗ أتيبص ويفيت خٛاثـبٖ ػٝ سٚص پغ اص ثؼتشي 

داس تٙضَ يبفتٝ،  ٘ؼجت ثٝ صٔبٖ پيؾ آصٖٔٛ ثٝ كٛست ٔقٙي

ويفيت  ٞبأتيبصپبييٗ ٘يبٔذٜ اػت. ٔمبيؼٝ ٔيبٍ٘يٗ تفبضُ 

خٛاة دس ٔشحّٝ پيؾ آصٖٔٛ ٚ پغ آصٖٔٛ، دس ٌشٜٚ 

 . (8)دداسي سا ٘ـبٖ دا بٚت ٔقٙيآصٖٔٛ ٚ ؿبٞذ تف

 ،ٔٙبػت ويفيت ثب دسٔب٘ي خذٔبت اسائٝ اػبػي ؿشط

 كٛست ثٝ دسٔب٘ي ٌشٜٚ افضبي ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٙؼجٓ تالؽ

 ،ٞذف ايٗ ثٝ دػتيبثي ثشاي. اػت ٚلفٝ ثذٖٚ ٚ ٔذاْٚ

 تجبدَ ٚ ٌزاؿتٗ اؿتشان ثٝ ثشاي افضب دائٕي استجبط

 اص ثخـي پشػتبسيٞبي  ٌضاسؽ .(9)اػت ضشٚسي ٞب دادٜ

 ٘ٛؿتٝ پشػتبساٖ تٛػظ وٝ اػت ثبِيٙي ٞبي يبدداؿت

 ٚضقيت دس ٔٛسد ٔىتٛة ٞبي دادٜ تٕبٔي ٚ ؿٛد ٔي

 ٞب ٔشالجت ثٝ پبػخ ٚ پشػتبسي ٞبي ٔشالجت ،ثيٕبس ثٟذاؿتي

 اص ٔىتٛة ٔذسوي پشػتبسي ٞبي ٌضاسؽ. ٌيشد ٔي ثش دس سا

 ٚ آٟ٘ب خب٘ٛادٜ ٚ ثيٕبساٖ ،ثٟذاؿتي تيٓ افضبي ثيٗ تقبُٔ

 ،الذأبت ٞب، آصٔبيؾ ا٘جبْ ،ثٟذاؿتي ٔشالجت ٞبي ػبصٔبٖ

 ثٝ ثيٕبس ٞبي پبػخ يب ٘تبيج ٚ ثيٕبس ثٝ آٔٛصؽ ٚ ٞب دسٔبٖ

, ٘ٛيؼي ٌضاسؽ ٚالـ دس. ثبؿذ ٔي ،ٌشفتٝ كٛست الذأبت

 ٚ ؿذٜ ٌشفتٝ تلٕيٕبت ،آٔذٜ فُٕ ثٝ ٔـبٞذات ثجت

 ثٝ ثيٕبس پبػخ اسصيبثي ٕٞچٙيٗ ٚ ؿذٜ ا٘جبْ ٞبي فقبِيت

 حبفؾٝ ثٝ وٝ والٔي ٌضاسؽ ثٝ ٘ؼجت وٝ بؿذث ٔي دسٔبٖ

 .(10)ثبؿذ ٔي ٔحىٓ ػٙذ يه كٛستداسد ثٝ  ثؼتٍي افشاد

ٞب،  ٚ ٟٕٔتشيٗ فبُٔ دس ثٟجٛد ويفيت ٔشالجت اِٚيٗ

ٌيشي ويفيت ثجت اػت، ثٝ عٛسيىٝ ثجت ضقيف،  ا٘ذاصٜ

 ثب. (11)دٞذ ثيٕبس ٚ پشػتبس سا دس ٔقشم خغش لشاس ٔي

ٞبي ثيٕبساٖ  تٛاٖ ٘يبص ٞبي پشػتبسي ٔي اػتفبدٜ اص ٌضاسؽ

ٞب الذاْ ٕ٘ٛد  سا دس اثقبد ٔختّف ؿٙبػبيي ٚ جٟت سفـ آٖ
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ٚ اثشثخـي الذأبت سا اص عشيك تغييشات ثجت ؿذٜ دس 

٘حٜٛ ثجت خٛاة  .(12)سٚ٘ذ ثٟجٛدي ثيٕبساٖ اسصيبثي ٕ٘ٛد

افضبي ثبؿذ ٚ  ٟٔٓ ٔي ثؼيبسثيٕبساٖ دس ٌضاسؽ پشػتبسي 

ٌيشي جٟت دسٔبٖ كحيح ثيٕبس وٕه  تيٓ سا دس تلٕيٓ

 .ذوٙ ٔي

ٞبي ٔضٔٗ،  تشيٗ ثيٕبسي حبد اص ؿبيـ ػٙذسْ وشٚ٘شي

ٞبي د٘يب اص  پيـشٚ٘ذٜ ٚ تٟذيذ وٙٙذٜ حيبت دس ثيـتش وـٛس

 ػبِٝ ٞش ايشاٖ، وـٛس دس .(13)جّٕٝ ايبالت ٔتحذٜ اػت

 ٚصاست ثٝ ٚاثؼتٝ ٞبي دس ثيٕبسػتبٖ ٘فش ٔيّيٖٛ 6/3 حذٚد

 وٝ ؿٛ٘ذ ٔي ثؼتشي پضؿىي آٔٛصؽ ٚ دسٔبٖ ثٟذاؿت،

 ثٝ ٔجتاليبٖ سا ثيٕبساٖ ايٗ اص تٛجٟي لبثُ تقذاد

 حبد وشٚ٘شي ػٙذسْ ثيٕبساٖ ثٛيظٜ لّجي، ٞبي ثيٕبسي

 تـىيُ( ٘بپبيذاس آ٘ظيٗ ٚ ٔيٛوبسد حبد)ا٘فبسوتٛع 

 .(14)دٞٙذ ٔي

ثجت دليك آٖ دس  ٘حٜٛثب تٛجٝ ثٝ ٘مؾ وّيذي خٛاة ٚ 

سٚ٘ذ ثٟجٛدي ثيٕبساٖ لّجي، دس ٌضاسؽ پشػتبسي 

 ٚ تقييٗاي ثب ٞذف  ٔغبِقٝ وٝ ؿذ٘ذ آٖ ثش پظٚٞـٍشاٖ

ٞبي  ٚضقيت ٌضاسؽ ٚ ثيٕبساٖ خٛاة ويفيت ٔمبيؼٝ

 ا٘جبْٞبي ٚيظٜ لّجي  پشػتبسي دس ثيٕبساٖ ثخؾ ٔشالجت

  .دٞٙذ

 

روشبررسي

اػت وٝ دس تحّيّي  -ايٗ پظٚٞؾ يه ٔغبِقٝ تٛكيفي

غيش ثٝ سٚؽ  وٝ ثيٕبس لّجي 155ثش سٚي  1394ػبَ 

ٌضاسؽ  465ٚ دس دػتشع ا٘تخبة ؿذ٘ذ تلبدفي ٚ 

دٚ ثيٕبسػتبٖ  CCU ثخؾ دس ثيٕبساٖ پشػتبسي ٕٞبٖ

ٞب دس ايٗ  . ٔقيبسٞبي ٚسٚدي ٕ٘ٛ٘ٝؿذٜ اػت ا٘جبْ

وبُٔ، داؿتٗ ػٛاد خٛا٘ذٖ ٚ  داؿتٗ ٞٛؿيبسي ،ٔغبِقٝ

ٔذت ثؼتشي ثيـتش اص ػٝ سٚص ٚ ٚجٛد  ٗ،٘ٛؿت

سٚص ٔتٛاِي ػٝ  ٞبي پشػتبسي ٕٞبٖ ثيٕبساٖ ثشاي ٌضاسؽ

 دس ؿيفت ؿت ثٛد.

فشْ  -1ٞب دس ايٗ ٔغبِقٝ ؿبُٔ:  آٚسي دادٜ اثضاس جٕـ

 -2اعالفبت جٕقيت ؿٙبختي ٚ ٔشثٛط ثٝ ثيٕبسي، 

 -Pittsburgh ،3خٛاة ؿبخق تقذيُ ؿذٜ ويفيت 

فٟشػت ٚاسػي ثجت ويفيت  -4ثشٌٝ ثجت خٛاة سٚصا٘ٝ، 

 ثبؿذ. ٔي خٛاة ثيٕبساٖ دس ٌضاسؽ پشػتبسي

ويفيت خٛاة ثيٕبساٖ ثب اػتفبدٜ اص ؿبخق ويفيت خٛاة 

Pittsburgh  وٝ اثضاسي اػتب٘ذاسد ثشاي تقييٗ ويفيت

ٛاَ دس ػ 9دس ثشٌيش٘ذٜ خٛاة اػت، ػٙجيذٜ ؿذ وٝ 

، ديش ثٝ خٛاة سفتٗ، عَٛ ٞفت ثقذ )ويفيت رٞٙي خٛاة

ٔذت خٛاة، وفبيت خٛاة، اختالَ خٛاة، اػتفبدٜ اص 

 .داسٚٞبي خٛاة آٚس، اختالَ دس فّٕىشد سٚصا٘ٝ( اػت

ٔجٕٛؿ ٕ٘شات ٞفت ثقذ، ثيٗ كفش تب حذاوثش ٚ حذالُ 

٘ـبٖ دٞٙذٜ ويفيت پٙج ٔتغيش اػت وٝ ٕ٘شات ثيـتش اص  21

٘ـبٖ دٞٙذٜ پٙج تش اص  ٚ پبييٗپٙج خٛاة ضقيف ٚ ٕ٘شات 

. ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ اثضاس (15)ٛة خٛاٞذ ثٛدويفيت خٛاة خ

ويفيت خٛاة پيتضثشي، ٚضقيت خٛاة سا دس يه ٔبٜ 

دس ايٗ ٔغبِقٝ اص ايٗ اثضاس جٟت  ،وٙذ ٌزؿتٝ ثشسػي ٔي

ثشسػي ويفيت خٛاة ثيٕبساٖ لّجي دس عَٛ ػٝ ؿت 

ثؼتشي اػتفبدٜ ؿذ، اص ايٗ سٚ تغييشاتي دس آٖ ايجبد ؿذ ٚ 

ثٝ ؿبخق تقذيُ  Pittsburghؿبخق ويفيت خٛاة 

تغييش ٘بْ يبفت. سٚايي  Pittsburghؿذٜ ويفيت خٛاة 

ايٗ اثضاس ثٝ سٚؽ افتجبس ٔحتٛايي تٛػظ دٜ ٘فش اص افضبي 

ٞيئت فّٕي دا٘ـىذٜ پشػتبسي ٚ ٔبٔبيي ؿٟيذ ثٟـتي 

تقييٗ ٌشديذ. ثذيٗ تشتيت سٚايي ٔحتٛي ثشاي ٞش ػٛاَ 

آٟ٘ب اص ػٛاالتي وٝ ؿبخق سٚايي ٔحتٛي  .ٔحبػجٝ ٌشديذ

وٕتش ثٛد اكالح ٌشديذ٘ذ ٚ دس ٟ٘بيت ثشاي سكذ د 79

ٔيب٘يٍٗ ؿبخق سٚايي ٔحتٛي ثشاي وُ  ،پشػـٙبٔٝ ٟ٘بيي

پشػـٙبٔٝ ٔحبػجٝ ٌشديذ وٝ ٔمذاس آٖ ثشاي ٔقيبس ػبدٌي 

ٚ ثشاي ٔقيبس  سكذد 89، ثشاي ٔقيبس اختلبكي سكذد 85

دػت آٔذ وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٔٙبػت  ثٝ سكذد 87ٚضٛح 

 ثبؿذ. ثٛدٖ سٚايي ٔحتٛي پشػـٙبٔٝ ٔي

 وٝ( 1389 ػقيذي، اص ثشٌشفتٝ) سٚصا٘ٝ خٛاة ثجت ثشٌٝ

: ؿبُٔ ٌٛيٝ ٞـت داساي اػت، خٛدٌضاسؿي اثضاس يه

 تقذاد سفتٗ، خٛاة ثٝ دس تأخيش سفتٗ، خٛاة ثٝ صٔبٖ

 ثيذاس صٔبٖ ٔذت ؿجب٘ٝ، خٛاة عَٛ دس ؿذٖ ثيذاس دفقبت

 خٛاة اص ؿذٖ ثيذاس صٔبٖ ؿجب٘ٝ، خٛاة عَٛ دس ٔب٘ذٖ

 اص پغ احؼبع ٚالقي، خٛاة صٔبٖ ٔذت كجح، ٍٞٙبْ دس
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. ثٛد خٛد خٛاة ويفيت اسصيبثي ٚ خٛاة اص ؿذٖ ثيذاس

 أتيبص ثيـتشيٗ ٚ ٞـت پشػـٙبٔٝ ايٗ ثشاي أتيبص وٕتشيٗ

 ثٝ ثٙذي تمؼيٓ اص اثضاس ايٗ ٔحبػجٝ ثشاي. ثبؿذ ٔي 24

 أتيبص(, ضقيف خٛاة)ويفيت  16 اص وٕتش أتيبص كٛست

 20 اص ثيـتش ٚ( ٔتٛػظ خٛاة)ويفيت  20 تب 16 ثيٗ

 .(15)ؿذ اػتفبدٜ( خٛة خٛاة)ويفيت 

 ،يىي ديٍش اص اثضاسٞبي ٔٛسد اػتفبدٜ دس ايٗ پظٚٞؾ

فٟشػت ٚاسػي ثجت ويفيت خٛاة ثيٕبساٖ دس ٌضاسؽ 

ايٗ اثضاس يه اثضاس پظٚٞـٍش ػبختٝ  .پشػتبسي ثٛد

 ويفيت خٛاة ؿجب٘ٝ ؿبُٔ ٌٛيٝ ٞـت داساي ثبؿذ وٝ ٔي

خيش دس ثٝ خٛاة أ)خٛة يب ثذ(، ٔذت صٔبٖ خٛاة، ت

سفتٗ، اختالَ دس تذاْٚ خٛاة، اؽٟبسات ثيٕبس اص ويفيت 

ٚ  خٛاة، اػتفبدٜ اص داسٚٞبي آسأجخؾ يب خٛاة آٚس

يت خٛاة اص ٔذاخالت ا٘جبْ ؿذٜ جٟت اكالح ٚضق

 ويفيت ثجت ٚاسػي فٟشػتاػت.  سٚا٘ي ٚ ٘ؾش جؼٕي

ثش اػبع ٔميبع پشػتبسي  ٌضاسؽ دس ثيٕبساٖ خٛاة

ؿذ وٝ ؿبُٔ  ( اسصيبثي 0-3اي ) ِيىشت چٟبس ٘مغٝ

(، 2(، ٘بلق يب ٘بٔفْٟٛ ثجت ؿذٜ )3ٞبي ثجت ؿذٜ ) ٌضيٙٝ

ٔٙؾٛس اص  .(16)( ٚ ٔٛسدي ٘ذاؿت )كفش( ثٛد1ثجت ٘ـذٜ )

جؼٕي، دادٖ ٔؼىٗ جٟت وٓ وشدٖ دسد ٔذاخالت 

ثيٕبس عجك دػتٛس پضؿه، ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ػش ٚ كذا، 

ثبِؾ ٚ غيشٜ  فذد وٓ وشدٖ سٚؿٙبيي، ٌزاؿتٗ دٚ

ثبؿذ. ٔٙؾٛس اص ٔذاخالت سٚا٘ي، ثشلشاسي استجبط ثب  ٔي

ثيٕبس جٟت وٓ وشدٖ ٍ٘شا٘ي، تٛضيح دس ٔٛسد ٘ٛؿ 

ثخؾ، اجبصٜ ثيٕبسي ٚ اثش داسٚٞبي ٔٛسد اػتفبدٜ دس 

سٚايي  .ثبؿذ ٔاللبت ثب يىي اص الٛاْ دسجٝ يه ٚ غيشٜ ٔي

اثضاسٞب اص ٘ٛؿ سٚايي ٔحتٛا ثٝ سٚؽ ويفي ٚ پبيبيي ثٝ 

)ؿبخق تقذيُ ؿذٜ ويفيت  ثبصآصٖٔٛ -سٚؽ آصٖٔٛ

ثشٌٝ ثجت سٚصا٘ٝ( ٚ ضشيت تٛافك  -Pittsburgh خٛاة

)فٟشػت ٚاسػي ثجت ويفيت خٛاة  ثيٗ ٔـبٞذٜ ٌشاٖ

دس ٌضاسؽ پشػتبسي( ا٘جبْ ٌشديذ. ٔيضاٖ ثيٕبساٖ 

ٞب ثب اػتفبدٜ اص ضشيت ٕٞجؼتٍي  ٕٞجؼتٍي پبػخ

سكذ د 97ٚ دسكذ  78سكذ، د 97ثٝ تشتيت ، پيشػٖٛ

ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس  ذػت آٔذ. تجضيٝ ٚ تحّيُ دادٜث

 دٚ، ٞبي آٔبسي، وبي آصٖٔٛ ٚ 16ٝ خ٘ؼ SPSSآٔبسي 

 ؿذ. ا٘جبْ پيشػٖٛ ٕٞجؼتٍي ضشيت ٚ فيـش دليك آصٖٔٛ

وذ اخاللي اص دا٘ـىذٜ پشػتبسي  پغ اص اخزايٗ ٔغبِقٝ 

ي اخالق دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىي  ييذيٝ وٕيتٝأت ٚ ٔبٔبيي ٚ

ٜ ٍباخز ٔجٛص اص ٔقبٚ٘ت پظٚٞـي دا٘ـ ،ؿٟيذ ثٟـتي

ٞبي الصْ ثب ٔؼئِٛيٗ  ٕٞبٍٞٙي ٚ فّْٛ پضؿىي اِجشص

ٞبي ٔحيظ پظٚٞؾ ا٘جبْ ٌشديذ. پظٚٞـٍش  ثيٕبسػتبٖ

سفتٝ ٚ  ٔٙتخت ٞبي ثيٕبسػتبٖ CCUٞش سٚص ثٝ ثخؾ 

ضٕٗ ٔقشفي ٞذف اص ا٘جبْ ٔغبِقٝ ٚ چٍٍٛ٘ي ا٘جبْ آٖ 

ٞب ثشاي  ٞب ٚ وؼت سضبيت اص آ٘بٖ ثٝ ٞش يه اص ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب ٕ٘ٛد. دس  ؿشوت دس ٔغبِقٝ، الذاْ ثٝ جٕـ آٚسي دادٜ

جٕقيت ؿٙبختي ٚ  ػبفت اَٚ، فشْ اعالفبت 24عي 

تٛػظ پظٚٞـٍش تىٕيُ ٌشديذ. ػپغ  ٔشثٛط ثٝ ثيٕبسي،

ؿذ تب ٞش سٚص پغ  ثشٌٝ ثجت خٛاة سٚصا٘ٝ ثٝ ثيٕبس دادٜ

اص ثيذاس ؿذٖ اص خٛاة تىٕيُ ٕ٘بيذ. سٚص چٟبسْ ثؼتشي 

دس اثتذا فشْ ثجت خٛاة سٚصا٘ٝ اص ثيٕبساٖ ٌشفتٝ ؿذ ٚ 

ػپغ اثضاس ؿبخق تقذيُ ؿذٜ ويفيت خٛاة 

Pittsburghؿذ وٝ پغ اص  ، ثٝ ٕٞبٖ ثيٕبساٖ دادٜ ٔي

تىٕيُ آٖ، تحٛيُ پظٚٞـٍش ٕ٘بيٙذ. ٕٞچٙيٗ دس سٚص 

ٞبي پشػتبسي ػٝ ؿت لجُ ٕٞبٖ  چٟبسْ ثؼتشي ٌضاسؽ

فٟشػت ٚاسػي ثجت ويفيت خٛاة "ثش اػبع ثيٕبساٖ، 

تٛػظ پظٚٞـٍش ٔٛسد  "دس ٌضاسؽ پشػتبسي ثيٕبساٖ

 3ٌيشي ثٝ ٔذت  ٕٛ٘ٝاسصيبثي لشاس ٌشفت. ثٝ ايٗ تشتيت ٘

ٌيشي ثشاي تجضيٝ  ٔبٜ ثٝ عَٛ ا٘جبٔيذ. پغ اص اتٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ

)تقييٗ ٔيبٍ٘يٗ ٚ  ٞب اص آٔبس تٛكيفي ٚ تحّيُ دادٜ

ٞبي وٕي، ٚ تقييٗ فشاٚا٘ي ٚ  ا٘حشاف ٔقيبس ثشاي دادٜ

ٞبي ويفي( اػتفبدٜ ؿذ ٚ ٕٞچٙيٗ ثشاي  دسكذ ثشاي دادٜ

اػبع ثشسػي ٕٞجؼتٍي ٕ٘شات ويفيت خٛاة ثش 

اعالفبت جٕقيت ؿٙبختي ٚ ٔشثٛط ثٝ ثيٕبسي، اص 

ٔؼتمُ  تي ٚ فيـش دليك آصٖٔٛ دٚ، ٞبي وبي آصٖٔٛ

دس ٘ؾش ٌشفتٝ  05/0P<0 داسي اػتفبدٜ ؿذ. ػغح ٔقٙي

 ؿذ.
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 و همکاران اونه قره صدیق زهرا                        در... پرستاری های و وضعيت گسارش يمارانکيفيت خواب ب ی مقایسه

 
 

هایافته

ثيٕبس  155٘ـبٖ داد اص ٔجٕٛؿ  پظٚٞؾي ايٗ ٞب يبفتٝ

دسكذ ٔشد ثٛد٘ذ.  4/59ؿشوت وٙٙذٜ دس ايٗ ٔغبِقٝ، 

 ٞبي ٔٛسد پظٚٞؾ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حشاف ٔقيبس ػٗ دس ٚاحذ

 ( ٔتبُٞ ٚ%89) ثيٕبساٖثيـتش ػبَ ثٛد.  77/56 ± 20/9

( داساي تحليالت دس حذ اثتذايي ثٛد٘ذ. ثيؾ اص 1/67%)

( ثب تـخيق ػٙذسْ حبد وشٚ٘شي %8/56٘يٕي اص ثيٕبساٖ )

دسكذ  5/64( ثٛد٘ذ. %5/55ٚ داساي ػبثمٝ ثيٕبسي لّجي )

سا ٘ذاؿتٙذ. ٔيبٍ٘يٗ ٚ  CCUآ٘بٖ ػبثمٝ ثؼتشي دس ثخؾ 

ا٘حشاف ٔقيبس عَٛ ٔذت اثتال ثٝ ثيٕبسي لّجي دس ثيٕبساٖ 

ػبَ ٚ وٕتشيٗ ٚ ثيـتشيٗ  93/5 ± 478/5ٔٛسد پظٚٞؾ 

ػبَ  30عَٛ ٔذت اثتال ثٝ ثيٕبسي لّجي ثٝ تشتيت يه ٚ 

 CCU ثخؾ دس ثيٕبساٖ لّجي ٔٛسد پظٚٞؾثيـتش ثٛد. 

( %1/56) ضقيف خٛاة ويفيت اص ثؼتشي عَٛ دس

 (.يه ؿٕبسٜ جذَٚ) ثٛد٘ذ ثشخٛسداس
 

 

تَزیع فراٍاًی کیفیت خَاة ثیوبراى طجق : 1جدٍل شوبرُ 

 (Pittsburgh) شبخص تعدیل شدُ کیفیت خَاة پیتسثرگ

 

 خبف فبدات ٔتغيشٞبي ثيٗ ،دٚ وبي آصٖٔٛ اص اػتفبدٜ ثب

 ويفيت ثب ديٍش ثيٕبسي ثٝ اثتال ػبثمٝ ٚ سفتٗ خٛاة ثٝ

 آٔذ دػت ثٝ آٔبسي داس ٔقٙي ساثغٝ Pittsburgh خٛاة

 داسي ٔقٙي ساثغٝ اػٕي -ويفي ٔتغيشٞبي ػبيش ثب ِٚي

 ويفيت ثب افشاد دسكذ وٝ ٔقٙي ثذيٗ. ٘ذاؿت ٚجٛد

 سفتٗ خٛاة ثشاي خبف فبدت ثب ٌشٜٚ دس خٛة خٛاة

 وؼب٘ي دس خٛة خٛاة ويفيت ثب افشاد دسكذ ٕٞچٙيٗ ٚ

)جذَٚ  .ثٛد وٕتش ،داؿتٙذ ديٍش ثيٕبسي ثٝ اثتال ػبثمٝ وٝ

 (.دٚؿٕبسٜ 

  (Pittsburgh)اسوی ثب ًورُ کیفیت خَاة پیتسثرگ –راثطِ ثیي ثرخی هتغیر ّبی کیفی: 2جدٍل شوبرُ 

 

 

 

 

 آمارٌ فراياوي درصذ

 کيفيت خًاب

 )خٛة( 5وٕتش ٚ ٔؼبٚي 68 9/43

 )ضقيف( 5اصثيـتش  87 1/56

 جٕـ 155 100

 کيفيت خًاب                        کيفيت خًاب خًب کيفيت خًاب ضعيف آزمًن آماري

 اسمي -متغير َاي کيفي

  = 12/1  

1 df= 

290/0P= 

34 

53 

21 

47 

 داسد

 ٘ذاسد

 ccuػبثمٝ ثؼتشي دس ثخؾ 

  = 56/0  

df=1 

p= 454/0  

21 

66 

13 

55 

 داسد

 ٘ذاسد

 ػبثمٝ ٔلشف دْ ٘ٛؽ

  = 27/8  

df=1 

p= 004/0  

56 

31 

28 

40 

 داسد

 ٘ذاسد

 ديٍشػبثمٝ اثتال ثٝ ثيٕبسي 

  = 88/8  

df=1 

p= 003/0  

16 

71 

2 

66 

 داسد

 ٘ذاسد

 فبدات خبف ثٝ خٛاة سفتٗ

  = 67/2  

df=2 

p= 263/0  

13 

54 

20 

16 

34 

18 

آ٘ظيٗ كذسي             

 ػٙذسْ حبد وشٚ٘شي

 ا٘فبسوتٛع ٔيٛوبسد

 تـخيق ثيٕبسي
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فشْ  ثيٗ ،دٚ وبي آصٖٔٛ اص اػتفبدٜ ثبدس ايٗ پظٚٞؾ 

 Pittsburghٚضقيت خٛاة سٚصا٘ٝ ٚ ويفيت خٛاة 

ٞش (. >001/0P) ٘ـبٖ دادٜ ؿذداسي آٔبسي  ساثغٝ ٔقٙي

ويفي ٌيشي ويفيت خٛاة ثلٛست  دٚ ٔقيبس ثشاي ا٘ذاصٜ

 تمؼيٓ ثٙذي ؿذ٘ذ. ،ػٝ تبيي

ٔيبٍ٘يٗ  ،ي ثجت خٛاة سٚصا٘ٝ ٞبي ثشٌٝ ثش اػبع يبفتٝ

 CCUٚضقيت خٛاة دس ثيٕبساٖ لّجي ثؼتشي دس ثخؾ 

ٚ دس  11/18، دس ؿت دْٚ 53/15دس ؿت اَٚ ثؼتشي 

 8ثٛد ٚ ٕٞچٙيٗ حذالُ ٕ٘شٜ  70/19ؿت ػْٛ ثؼتشي 

ٔشثٛط ثٝ ؿت اَٚ ثؼتشي ثٛد. ٘تبيج پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد 

ٚضقيت خٛاة ثيٕبساٖ ثب ٌزؿت ػٝ ؿت ثٟتش ؿذٜ 

ٞبي تىشاسي،  اػت وٝ ثب آصٖٔٛ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ ا٘ذاصٜ

  .داس ٔـبٞذٜ ؿذ اختالف ٔقٙي

 وشٚيت فشم ،آصٖٔٛ ايٗ دس اكّي فشضيٝ

(Sphericityٔبتشيغ ) (Matrix) ثٛدٜ ٕٞجؼتٍي 

 لشاس تبييذ ٔٛسد Muchly  آصٖٔٛ اص اػتفبدٜ ثب وٝ اػت

 تلحيح ضشيت اص اػتفبدٜ ثب ٘تيجٝ دس. ٍ٘شفت

Greenhouse-Geisser تغييشات سٚ٘ذ ثشسػي ثشاي 

 آصٖٔٛ. ٌشديذ اػتفبدٜ صٔبٖ عَٛ دس خٛاة ويفيت

 صٔبٖ ػٝ ٞش ثيٗ وٝ داد ٘ـبٖ  Bonferroniتقميجي

 اختالف ػْٛ ثب دْٚ ٚ ػْٛ ثب اَٚ دْٚ، ثب اَٚ ؿت

 (.ػٝ)جذَٚ ؿٕبسٜ  (>001/0P) داسد ٚجٛد داسي ٔقٙي

 
  سِ شت ثستری: هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر ٍضعیت خَاة ثیوبراى ثر طجق فرم ثجت خَاة رٍزاًِ, در طَل 3جدٍل شوبرُ 

 بيشتريه ومرٌ کمتريه ومرٌ اوحراف از معيار مياوگيه متغير

 ؿت اَٚ ثؼتشي

 ؿت دْٚ ثؼتشي

 ؿت ػْٛ ثؼتشي

53/15 

11/18 

70/19 

88/3 

51/3 

01/3 

8 

9 

11 

23 

24 

24 

 
ٚضقيت ثجت ويفيت خٛاة دس ٔٛاسدي وٝ ٘يبص ثٝ 

ٞبي  ؿت تش اص ( دليك%53) دس ؿت اَٚ ،ٔذاخّٝ داؿت

اي  وٝ ثجت ٔٛاسد غيش ٔذاخّٝ حبِي ثٛد. دس( %30) ديٍش

( %61) ٞبي ثقذي تش اص ؿت ( ضقيف%33) دس ؿت اَٚ

ٞبي پشػتبسي ثشسػي ؿذٜ، ثيـتشيٗ  ثٛد. دس ٌضاسؽ

دس استجبط  ،ثجت ٔذاخالت جؼٕي دس ٌضاسؽ پشػتبسي

 ثب دادٖ ٔؼىٗ جٟت وٓ وشدٖ دسد ثٛد.

 

گيریبحثونتيجه

٘تبيج  ،ثب تقييٗ ٚضقيت ويفيت خٛاة ثيٕبساٖدس ساثغٝ 

دسكذ ثيٕبساٖ لّجي  1/56وٝ ثٛد تحميك حبوي اص آٖ 

دس عَٛ ثؼتشي اص ويفيت  CCU ٔٛسد پظٚٞؾ دس ثخؾ

ي ٘يؼٝ ٚ  خٛاة ضقيف ثشخٛسداس ثٛد٘ذ. دس ٔغبِقٝ

ثيٕبس ػٙذسْ وشٚ٘شي حبد دس  60 ٕٞىبساٖ وٝ ثش سٚي

)فج(  بٖ ثميٝ ا...ٞبي ٚيظٜ لّجي ثيٕبسػت ثخؾ ٔشالجت

دسكذ اص  3/68تٟشاٖ ا٘جبْ ٌشفت، ٘تبيج ٘ـبٖ داد وٝ 

ٚاحذٞبي ٔٛسد ٔغبِقٝ ويفيت خٛاة ٘بٔغّٛة داؿتٙذ ٚ 

ايٗ ثيٕبساٖ ثشاثش ي وّي ويفيت خٛاة دس  ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘شٜ

  .(14)ٛدث ±8/8  1/3

ٚ ٕٞىبساٖ وٝ  lei٘تبيج پظٚٞؾ حبضش ثب يبفتٝ ٔغبِقٝ 

٘ـبٖ داد ويفيت خٛاة ثيٕبساٖ ثقذ اص ثؼتشي ؿذٖ دس 

ٔـبثٝ  ،وٙذ دسكذ وبٞؾ پيذا ٔي 54- 57 ثيٕبسػتبٖ

 جٕقيت ٔتغيشٞبي ثيٗ ساثغٝ حبضش پظٚٞؾ . دس(17)ثٛد

 خٛاة ويفيت ؿذٜ تقذيُ ؿبخق ٕ٘شٜ ثب ؿٙبختي

Pittsburgh ػغح ،تبُٞ ٚضقيت ،جٙؼيت ٘ؾش اص 

 ٚجٛد داسي ٔقٙي اختالف اؿتغبَ ٚضقيت ٚ تحليالت

 ثب جٙؼيت ساثغٝ ٘ؾش اص حبضش ٔغبِقٝ ٘تبيج. ٘ذاؿت

 جٙؼيت ثيٗ وٝ ٕٞىبساٖ ٚ ٘يؼٝ ٔغبِقٝ ثب خٛاة ويفيت

 اػت، ٘يبٔذٜ دػت ثٝ داسي ٔقٙي استجبط خٛاة ويفيت ٚ

 .(16)داؿت ٕٞخٛا٘ي

ٝ  اثتال ٔغبِقٝ ايٗ دس ٝ  اص ديٍهش  ثيٕهبسي  ثه  ٚ ديبثهت  جّٕه

 ٚجٛد داسي ٔقٙي ي ساثغٝ خٛاة ويفيت ٕ٘شٜ ثب فـبسخٖٛ

ٖ  وٝ ٕٞىبساٖ ٚ فش ثٟشٚصي ٔغبِقٝ ٘تبيج ثب وٝ ؛داؿت  ٘ـهب

 ثهب  فـبسخٖٛ ٚ ديبثت ٞبي ثيٕبسي ثيٗ داس ٔقٙي استجبط داد
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 پههظٚٞؾ دس. (18)داسد ٕٞخههٛا٘ي داؿههت، خههٛاة ويفيههت

 خهٛاة  ويفيت ٚ سفتٗ خٛاة ثٝ خبف فبدات ثيٗ حبضش

Pittsburgh ٝٔغبِقٝ  ثب وٝ داؿت ٚجٛد داسي ٔقٙي ساثغ

Kamdar ٚ ٖتشتيت ثذيٗ .(19)٘ذاؿت ٕٞخٛا٘ي ٕٞىبسا 

ٝ  ثيٕهبسا٘ي  دسكهذ  ٔغبِقٝ ايٗ دس  ويفيهت  ٌهشٜٚ  دٚ دس وه

ٝ  خهبف  فهبدت  داؿتٗ ثب داؿتٙذ خٛة خٛاة  خهٛاة  ثه

ٝ  ٔقٙي ايٗ ثٝ. اػت ٔتفبٚت ،٘ذاؿتٗ ٚ سفتٗ  ٌهشٜٚ  دس وه

ٝ  خبف فبدت داؿتٗ ٗ  خهٛاة  ثه  ٘فهش  18 اص ٘فهش  2 سفهت

ٝ  كهٛستي  دس داؿهتٙذ  خهٛة  خٛاة ويفيت( 11%)  دس وه

 137 اص ٘فش 66 سفتٗ خٛاة ثٝ خبف فبدت ٘ذاؿتٗ ٌشٜٚ

ٗ . داؿهتٙذ  خهٛة  خهٛاة  ويفيهت ( %48) ٘فش  دس ٕٞچٙهي

 اص ٘فهش  28 داؿتٙذ ديٍش ثيٕبسي ثٝ اثتال ػبثمٝ وٝ ثيٕبسا٘ي

ٝ  وؼهب٘ي  ثهب  ٔمبيؼٝ دس( %33) ٘فش 84 ٝ  وه ٝ  اثهتال  ػهبثم  ثه

 ويفيهت  اص( %56) ٘فهش  71 اص٘فهش   40،٘ذاس٘ذ ديٍش ثيٕبسي

ٝ  ثٛد٘هذ  ثشخٛسداس خٛة خٛاة ٗ  وه  ٘ؾهش  اص اخهتالف  ايه

 .ثٛد داس ٔقٙي آٔبسي

 ثيٕبساٖ دس ثخؾ ثيـتش وٝ داد ٘ـبٖ حبضش ٔغبِقٝ ٘تبيج

CCU خٛاة ثجت فشْ عجك ،ثؼتشي اَٚ ؿت دس 

 ػْٛ ٚ دْٚ ؿت دس ،ضقيف خٛاة ٚضقيت سٚصا٘ٝ

 ٚ ٔيبٍ٘يٗ. داؿتٙذ خٛة خٛاة ٚضقيت ثؼتشي

 ؿت عَٛ دس ثيٕبساٖ خٛاة ٚضقيت ٔقيبس ا٘حشاف

 01/3 ثؼتشي ػْٛ ؿت ٚ 53/15 ± 88/3 ثؼتشي اَٚ

ٍش ايٗ ٔغّت اػت وٝ ٚضقيت ثٛد وٝ ٘ـب٘ 7/19 ±

ثب ٚ خٛاة ثيٕبساٖ ثب ٌزؿت ػٝ ؿت ثٟتش ؿذٜ اػت 

 ،ٞبي تىشاسي اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ ا٘ذاصٜ

تجشثيبت (. >001/0P) داس ٔـبٞذٜ ؿذ اختالف ٔقٙي

ٞبي ٚيظٜ ٘يض حبوي اص آٖ  پظٚٞـٍش دس ثخؾ ٔشالجت

اػت وٝ ثيٕبساٖ دس ؿت اَٚ ثؼتشي خٛاة خٛثي 

ٞبي  ٘ذاس٘ذ وٝ ؿبيذ ثٝ فّت ٔحيظ ٘ب آؿٙبي ثخؾ

ديٍشي فشاٚاٖ دٚسي اص خب٘ٛادٜ ٚ ٔٛاسد  ،ٔشالجت ٚيظٜ

ي ٚضقيت خٛاة ٞبي ثقذي ثؼتش ثبؿذ. ِٚي دس ؿت

ٞبي پظٚٞؾ حبضش ٘يض ايٗ  وٝ يبفتٝ ،وٙٙذ ثٟتشي پيذا ٔي

 وٙٙذ. ٔٛاسد سا تأييذ ٔي

دس ساثغٝ ثب ٞذف دْٚ پظٞؾ وٝ تقييٗ ٚضقيت ثجت 

ٌضاسؽ پشػتبسي اص ويفيت خٛاة ثيٕبساٖ ثٛد، ٘تبيج 

وٝ ٚضقيت ثجت ويفيت ثٛد تحميك حبوي اص آٖ 

دس ؿت  ،ؿتدس ٔٛاسدي وٝ ٘يبص ثٝ ٔذاخّٝ دا ،خٛاة

ِٚي  ،( ثٛد%30) ٞبي ديٍش تش اص ؿت ( دليك%53) اَٚ

( % 33) اي دس ؿت اَٚ ثجت ٔٛاسد غيش ٔذاخّٝ

 ( ثٛد. دس ٔغبِقٝ%61) ٞبي ثقذي تش اص ؿت ضقيف

Ritmala-Castren   حبوي اص آٖ ٚ ٕٞىبساٖ ٘تبيج

ٌضاسؽ  90دس  ،ثيٕبس 114ي  ثجت خٛاة ؿجب٘ٝثٛد وٝ 

دسكذ ثجت ٔشثٛط ثٝ  44دسكذ ثٛد وٝ  79پشػتبسي 

دسكذ ثجت ٔشثٛط ثٝ ػالٔت  54 ػالٔت جؼٕي ٚ

سٚا٘ي ثٛد. ٞيچ ثجتي ٔشثٛط ثٝ ػالٔت اجتٕبفي ٘جٛد 

يه  ،وّٕبت ٔختلش ،ثجت تٛضيح وٛتبٜ 98ٚ ٕٞچٙيٗ 

 .(20)اي ثٛد يب دٚ جّٕٝ

ثٝ اي اػت وٝ دس ايشاٖ  پظٚٞؾ حبضش اِٚيٗ ٔغبِقٝ

ٞبي پشػتبسي اص ويفيت خٛاة  ٚضقيت ثجت ٌضاسؽ

ي ايٗ  ثيٕبساٖ پشداختٝ اػت. اثضاس پظٚٞـٍش ػبختٝ

)فٟشػت ٚاسػي ثجت ويفيت خٛاة دس ٌضاسؽ  پظٚٞؾ

تٛا٘ذ دس ثجت ويفيت  پشػتبسي( يه ٘ٛآٚسي اػت وٝ ٔي

ٔفيذ ٚالـ ؿٛد. ثب تٛجٝ ثٝ  ،خٛاة دس ٌضاسؽ پشػتبسي

ٝ ثب ٘حٜٛ ثجت ويفيت خٛاة دس ساثغٞبيي  پظٚٞؾايٙىٝ 

ي  دس وـٛس يبفت ٘ـذ أىبٖ ٔمبيؼٝ ،دس ٌضاسؽ پشػتبسي

ٞب دس ايٗ صٔيٙٝ  ٘تبيج پظٚٞؾ حبضش ٚ ثحث ثش سٚي يبفتٝ

پشػتبسي ثٝ ٞبي  دس ساثغٝ ثب ٌضاسؽٞب  پظٚٞؾ٘جٛد. 

 كٛست ٔجضا ا٘جبْ ؿذٜ اػت.

 تأثيش تقييٗ" ٞذف ثب ٕٞىبساٖ ٚ صاسؿ لٕشي ي ٔغبِقٝ دس

ٞبي  ٌضاسؽ ثجت ويفيت ثش ٕٞىبس اسصؿيبثي فشآيٙذ اجشاي

 دسكذ 7/65 ويفيت "لّجي ٚيظٜ ٞبي ثخؾ دس پشػتبسي

 اص لجُ ٔشحّٝ دس آصٔبيؾ ٌشٜٚ دس پشػتبسيٞبي  ٌضاسؽ

 ثقذ حبِيىٝ دس ثٛد، ؿذٜ اسصيبثي ضقيف حذ دس ٔذاخّٝ

 ٞبي ٌضاسؽ دسكذ 7/85 ويفيت ٔذاخّٝ اجشاي اص

 .(21)ثٛد خٛة حذ دس پشػتبسي

ثش اػبع ٘تبيج ثٝ دػت آٔذٜ اص ٘حٜٛ ثجت ويفيت خٛاة 

ثيٕبساٖ دس ٌضاسؽ پشػتبسي، پشػتبساٖ ثٝ ثجت دس ٔٛاسدي 
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٘ذاؿتٙذ. ثٙبثشايٗ  يچٙذا٘تٛجٝ وٝ ٘يبص ثٝ ٔذاخّٝ ٘ذاسد، 

دس صٔيٙٝ إٞيت ثجت اعالفبت دليك  ،پشػتبساٖاػت ٘يبص 

ويفيت خٛاة دس ٌضاسؽ پشػتبسي ٚ ِحبػ وشدٖ فشكت 

وبفي دس عَٛ ؿيفت ثشاي ػٛاَ اص ثيٕبس دس ٔٛسد ويفيت 

ٞبي الصْ سا ثجيٙٙذ  ، آٔٛصؽخٛاة ٚي ٚ ٘يض ثجت دليك آٖ

سٚ٘ذ ثٟجٛدي ثيٕبساٖ لّجي  تبثيش ٔثجتي ثش تٛا٘ذ وٝ ٔي

 .داؿتٝ ثبؿذ

فٙبكش ٟٔٓ دس ص٘ذٌي ثـش اػت وٝ ثب  خٛاة، يىي اص

ثبصػبصي لٛاي فيضيىي ٚ ٞيجب٘ي ٕٞشاٜ اػت ٚ حفؼ 

ٞبي ٔٙؾٓ خٛاة ثشاي وؼت تٙذسػتي ٚ ػالٔتي  دٚسٜ

الصْ ٚ ضشٚسي اػت. ثجت دليك ويفيت خٛاة دس 

تٛا٘ذ دس سٚ٘ذ ثٟجٛدي ثيٕبساٖ ٔؤثش  ٔي ،ٌضاسؽ پشػتبسي

 صٔيٙٝ ثش٘بٔٝدس  ،ؿٛد ٘تبيج ايٗ پظٚٞؾ ثبؿذ. تٛكيٝ ٔي

ٞبي ٘ٛيٗ جٟت تٛجٝ ثيـتش ثٝ ويفيت خٛاة دس  سيضي

ٔٛسد تٛجٝ پشػتبساٖ، ٔذيشاٖ ٚ ٞبي ٚيظٜ  ثخؾ ٔشالجت

ٚ ٕٞچٙيٗ فٟشػت ٚاسػي ٔؼئِٛيٗ پشػتبسي لشاس ٌيشد 

جٟت  ،ثجت ويفيت خٛاة ثيٕبساٖ دس ٌضاسؽ پشػتبسي

 ٞب ٞبي پشػتبسي دس ايٗ ثخؾ استمب ٚضقيت ثجت ٌضاسؽ

 ٌيشد. فبدٜ لشاسٔٛسد اػت

 

تشکرتقذیرو

ايٗ ٔمبِٝ حبكُ پبيبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ پشػتبسي 

ٚ عشح تحميمبتي ثب وذ  ، ؿقجٝ ثيٗ إُِّٞبي ٚيظٜ ٔشالجت

دس دا٘ـىذٜ  SBMU2.REC.1394.154 خالليا

پشػتبسي ٚ ٔبٔبيي دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىي ؿٟيذ ثٟـتي 

ٚ ثيٕبساٖ ثؼتشي وبسوٙبٖ ثبؿذ. ثذيٙٛػيّٝ اص ٔؼئِٛيٗ،  ٔي

ٞبي ٔٙتخت دا٘ـٍبٜ فّْٛ  ثيٕبسػتبCCUٖ دس ثخؾ 

پضؿىي اِجشص وٝ ٔب سا دس ا٘جبْ ايٗ پظٚٞؾ يبسي 

 سػب٘ذ٘ذ، وٕبَ تـىش سا داسيٓ.
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Abstract 
Background & Aim: According to Maslow’s hierarchy of needs, sleep is a basic need. The quality of sleep 

highly affects the recovery of patients in coronary care units. This study was conducted to determine patients’ 

sleep quality and nurses´ documentations in coronary care units.  

Material & Methods: This study was a descriptive- analysis. Participants were selected with convenience 

sampling. This Study was performed on 155 patients admitted to the coronary care unit in 2015. Nursing 

documentations were investigated in 3 consecutive nights. The data collection instruments included a 

demographic and disease information form, the modified Pittsburgh sleep quality index, the daily sleep form and 

the patients’ quality of sleep checklist in nursing documentations. The daily sleep form completed by 

participants and other instruments completed by the researcher. The data were analyzed in SPSS 16 software.  

Results: Most of the study population had a poor quality of sleep (56.1%) during hospitalization; however, their 

quality of sleep improved over three nights. There was a significant correlation between daily sleep diary and 

Pittsburgh sleep quality (P< 0.001). The patients’ quality of sleep checklist in nursing documentations was more 

accurate in the first night in cases that patients required an intervention; however nursing documentations in 

cases that did not require any intervention were not carefully recorded by nurses.  

Conclusion: Most of the participants in the study had poor quality of sleep on the first night but it was improved 

over time. However nursing documentations was more accurate in the first night in cases that required an 

intervention. So nurses in coronary care unit need to receive more training on the importance of patients’ quality 

of sleep and how to record the sleep quality in nursing documentations.  
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