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                                                  فصلنامه پايش

139-144 صص1383 شماره دوم بهار سوم   سال 

23/10/1382:                       تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

را وادار به  دومين بيماري شايع در بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است كه بيماران ،انفاركتوس ميوكارد

60 تا 50 و بالغ بر بودهپيوند عروق كرونر شايع ) در كشور ايران(هاي جراحي پيشنهادي از بين درمان. كندجستجوي درمان مي

لزوم انجام اين عمل براي بيمار از يك طرف و اجبار جهت . دهد را در سال به خود اختصاص مي قلبدرصد كل اعمال جراحي

شود و گاهي منجر به مشكالت ناخواسته و عديده در درمان جدي اين سبب اضطراب در وي ميپذيرش آن از طرف ديگر 

.گرددبيماران مي

 به منظور بررسي تأثير آموزش قبل از عمل بر ميزان اضطراب 1380-81 نيمه تجربي است كه در سال هاين تحقيق يك مطالع

 تصادفي با استفاده از روشدر اين مطالعه بيماران .  باز صورت گرفتقبل و بعد از جراحي در بيماران تحت عمل جراحي قلب

ها ابزار گردآوري داده.  بررسي شودبيمارانبندي شدند تا تأثير آموزش بر اضطراب  نفري مورد و شاهد تقسيم50به دو گروه 

وژيك اضطراب نظير هاي فيزيول دو قسمتي بود كه بخش اول آن شامل مشخصات دموگرافيك و شاخصهشامل پرسشنام

. اسپيلبرگر جهت تعيين سطح اضطراب بيماران بوده فشارخون، نبض و تعداد تنفس و بخش دوم آن پرسشنامه استاندارد شد

هاي مورد و شاهد، وضعيت اضطراب ابتدا پس از تعيين واحدهاي نمونه در گروه. پذيرفتتحقيق در طي سه مرحله صورت 

و بعد از عمل جراحي در هر دو گروه بررسي شد و در نهايت ) تنها به گروه مورد(ز دادن آموزش  پس ا،آنان در بدو پذيرش

نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه ميانگين .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSSافزار آوري شده با كمك نرماطالعات جمع

ميانگين ) قبل از عمل باز(از دادن آموزش به گروه مورد  پس .دهد اختالفي نشان نمياضطراب در هر دو گروه در بدو پذيرش

داري در ميانگين اضطراب مشاهده كه در گروه تجربه تغيير معني در حالي.)>001/0P( كاهش يافتداريطور معنياضطراب به

هد كاهش يافته داري  نسبت به گروه شاطور معنيههمچنين بعد از عمل جراحي قلب باز سطح اضطراب در گروه مورد ب. نشد

داري طور معنيهاين در حالي بود كه در همين گروه سطح اضطراب حتي نسبت به قبل از عمل نيز ب). >001/0P(بود

)001/0P< (كاهش يافته بود.

ي كه ممكن است با آن يهال و مراقبتي تشريح چگونگي مسا به صورت قبل از عمل جراحي قلب باز به بيماران،آموزش

تر، كاهش تواند از اضطراب آنان جلوگيري نمايد و در نتيجه شانس بهبودي هرچه سريع با توضيحي ساده مي وردند گمواجه

.ه باشدهاي بيمارستاني، طول مدت اقامت و عوارض بعد از عمل جراحي قلب باز در بيماران را به همراه داشتهزينه
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مقدمه

ههاي مختلف زندگي، ريشقرار گرفتن در معرض ناامني

هاي متمدن  در ميان انسان وها بودهبسياري از اضطراب

شوند چند برابر  تعداد عواملي كه باعث اضطراب مي،صنعتي

در حقيقت اضطراب در تمام مراحل زندگي ].1[شده است

كه اضطراب را نمك طوريه ب،دهبشر همراه و همگام با او بو

آور باشدتواند مرگدانند و افراط در اين نمك ميزندگي مي

]2.[

توان متوجه شد كه وجود تقاضاهاي زياد و به راحتي مي

 جديد سبب باال رفتن اضطراب ك تكنولوژييفشارهاي دنيا

كه سازمان جهاني بهداشت در طوريه ب،در بين مردم شده

ر اقدامي كه به بررسي ميزان اختالالت روحي  د2001سال 

در كشورهاي مختلف صنعتي و در حال توسعه دنيا در 

 به اين نتيجه رسيد كه ،هاي مختلف پرداخته بودقاره

خصوص اضطراب در كشورهاي در ههاي رواني بناراحتي

 درصد 2/83 صنعتي  كشورهاي درصد و در6/38حال توسعه 

.]3[است

باشـد كـه وجـود آن       نامرئي از انرژي مـي    اضطراب شكل   

كند، درك  طور ذهني توسط فردي كه اثرات آن را تجربه مي         هب

.]4[گرددمي

هـاي   همانطور كه اشـاره شـد اضـطراب در تمـامي جنبـه            

.دگـرد تر مياي مواقع پررنگ زندگي بشري وجود دارد كه پاره     

توان به  اضطراب را مي،ها و اعمال جراحي بيماريدر  از جمله   

خصوصـاً  . خوبي مشـاهده نمـود   هطور مستقيم يا غير مستقيم ب     

آگهـي ضـعيفي    اگر عمل جراحي با خطـرات فـراوان و پـيش          

.]5[نظير عمل جراحي قلب باز. همراه باشد

 ساالنه در ايران بالغ بر سيصد هزار عمل جراحي قلب بـاز   

در مراكـز مختلـف درمـاني صـورت         ) باي پس عروق كرونر   (

 درصـد ايـن     60 بـيش از     .)1379مركـز آمـار ايـران       (يرد  گمي

 سالگي قرار دارند كه سن پويائي و        45بيماران در سنين باالي     

.تحرك اجتماعي در آنان است

 بـه   ،گيـرد  بيماري كه تحت عمل جراحي قلب باز قرار مي        

تـوان بـه    مـي جملـه   از  . شودل مختلف دچار اضطراب مي    يدال

 و خستگي ناشـي از آن اشـاره كـرد       سينه هدردهاي شديد قفس  

ترس از مرگ   . گرددكه سبب اضطراب و پريشاني در بيمار مي       

م بيماري با وجود درمـان جراحـي       ي عال ه ادام  و نيز  و معلوليت 

.]5[زندبه اين اضطراب دامن مي

 از طرفي يكي ديگر از علل فشارهاي روانـي و اضـطراب            

ـ        راي جراحـي شـناخته     در اعمال جراحي، آماده نكردن بيمار ب

توانـد در   پرستار بـه عنـوان اولـين كسـي كـه مـي            . شده است 

 وي را كمـك  يهاي مربوط بـه جراحـ  ي بيمار با ترس  يرويارو

. استنمايد، معرفي شده

)Balechek-&-Mccloskey ( بلچـك و مـك كلوســكي  

سه نوع مداخله پرستاري را در كاهش اضطراب مؤثر          ) 2003(

 به بيمار و شناساندن نكات اضطراب آور         آموزش -1: دانندمي

 آشـنا   -3 و سـازي هاي آرام  استفاده از تكنيك   -2،قبل از عمل  

.]5[ اضطرابهدنوجود آورهنمودن بيمار با علل ب

پژوهشي در رابطه با تأثير آموزش بر ) 2001(كولين 

60 و اضطراب بيماران جراحي قلب باز بر روي تنشميزان 

بخش قلب بيمارستان جورجيا انجام داد و بيمار بستري در 

دست آمده از كار وي حاكي از كاهش سطح اضطراب هنتايج ب

ها در سرم و ادرار بيماران، كنترل نبض، كاهش كاتكوالمين

.]7[آنان بود

نيز به نتايج مشابهي دست يافته و ) 2000(كو الركين و زيربچ

ازگاري  س زمان الزم برايمتوجه شدند طول مدت بستري و

بعد از عمل در بيمارانيكه هيچگونه آموزشي دريافت نكرده 

در اين زمينه نقش آموزشي پرستار . ]8[بودبودند، بيشتر 

.تواند بسيار حساس باشدمي

نمايد كه با توجه به اينتأكيد مي) Silva() 2001 ( سيلوا

كه پرستاران بيشترين برخورد را با اينگونه بيماران دارند، 

سايي نيازهاي آموزشي اين بيماران و برطرف نمودن آن شنا

صورت كامالً انفرادي در ميزان موفقيت عمل جراحي نقش هب
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پرستار بايد بداند چه نوع اطالعاتي در پاسخ . ]9[بسزائي دارد

.]10[هاي بيمار بدهد كه اضطراب او را بيشتر نكندبه سؤال

 اطالعات بيش معتقد است كه دادن) Bran() 2000 (بران

از آنچه كه بيمار نياز دارد نه تنها به بيمار در كاهش اضطراب 

نوع آموزش نيز بايد . نمايدكند بلكه آنرا تشديد ميكمك نمي

بر حسب شرايط فرهنگي، اجتماعي، سطح دانش و وضعيت 

.جسمي و روحي بيمار صورت گيرد

ه تنظيم برنامه آموزش مورد نياز كه كامالً حساب شد

تواند اهداف آموزشي را به خوبي پوشش  مي،صورت گيرد

.]11[دهد

بنابراين با توجه به كثرت بيماران كانديد جراحي قلب باز 

و وجود اضطراب ناشي از اين عمل پژوهشگر بر آن شد كه 

تأثير آموزش قبل از عمل بر ميزان اضطراب قبل و بعد از 

قلب باز را عمل جراحي در بيماران تحت عمل جراحي 

.طراحي و به مورد اجرا درآورد

 كارمواد و روش

 اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي است كه به منظور 

 عملبررسي تأثير آموزش بر ميزان اضطراب بيماران تحت

.جراحي قلب باز صورت گرفته است

 پايلوت بر ه قبل از انجام اين پژوهش ابتدا يك مطالع

ه نفري شاهد و مورد كه داراي مشخصات روي دو گروه د

 پژوهش بودند انجام گرفت تا عالوه بر هايمشابه با نمونه

هاي  نقائص و كاستي،ي شوديكه نيازهاي آموزشي شناسااين

.احتمالي تعيين گردد

 ابتدا  و طي آنسپس مطالعه حاضر صورت گرفت

ه كه مشخصات مورد پژوهش را داشتند در دو گروبيماراني

.شدندبندي صورت تصادفي تقسيمه نفري مورد و شاهد ب50

 سن -1:  اين موارد بود معيارهاي ورود به مطالعه شامل

بار اول تحت عمل جراحي قلب براي -2، سال70 تا 35بين 

، همگي به زبان فارسي مسلط باشند-3، باز قرار گرفته باشند

ه زمان و مكان و  سابقه بيماري رواني نداشته باشند و ب-4

 از نظر جسمي و -5 وشخص آگاهي كامل داشته باشند

.رواني در وضعيت پايداري قرار داشته باشند

اي بود ها در اين پژوهش پرسشنامهابزار گردآوري داده

دست هب) كوچك( پايلوت ه مطالعهكه بخشي از آن در نتيج

مه كردن آمده بود و از طرفي اعتماد علمي آن از طريق دوني

هاي فرد و زوج و استفاده از ضريب آزمون به پرسش

 =965/0rو ) در گروه مورد (=983/0rهمبستگي پيرسون 

محك زده شده ) >01/0P( با Zو آزمون ) در گروه شاهد(

هاي آن توسط ساير قسمت. بود و اعتماد علمي آن تأئيد شد

فن تهيه اي و نظر صاحبان اعتبار محتوي با مطالعات كتابخانه

.شده بود

 بخش اول : اين پرسشنامه شامل سه قسمت بود

 مصرف داروهاي همشخصات دموگرافيك و سؤاالتي در زمين

آرامبخش، فشارخون، نبض نوك قلب و تعداد تنفس

 سؤاالت مربوط به عوامل احتمالي كه در :بخش دوم

،تواند سبب اضطراب در آنان شودبخش مراقبت ويژه مي

هاي پرستاري  پرسنل، درد، مراقبت، وسايل و تجهيزاتنظير

…و

 استاندارد اسپيلبرگر بوده كه نشان هپرسشنام: بخش سوم

اين (داد ميزان اضطراب فعلي بيماران چقدر است مي

 زبان زنده دنيا ترجمه شده و با فرهنگ 30پرسشنامه به 

زي شده ساد به عبارتي استانداروايراني نيز تطبيق داده شده 

ي تست مذكور را از طريق آلفاي يپايا) 1373(مهرام ).است

.)9452/0( هنجار محاسبه نمود هكرونباخ روي جامع

اضطراب خفيف، امتياز ) 20-42(طور كلي امتياز ه ب

به عنوان) 65-80(اضطراب متوسط و امتياز ) 64-43(

.]12[شودبندي ميطبقهاضطراب شديد 

هسطح اضطراب و تعيين علل ايجاد كنندپس از تعيين 

هآموزش با استفاده از جزو» مورد«اضطراب، به گروه 

 سخنراني در مورد  و)برحسب شرايط انفرادي هر نمونه(
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چگونگي عمل جراحي، مدت عمل، زمان برگشت به بخش، 

، زمان هوشياري بيمار، شرايط معمولهاي پرستاري مراقبت

 برقراري ارتباط در طي هقجسمي وي پس از هوشياري، طري

هاي پرستاري و  مراقبتهدوران اينتوباسيون با لوله تراشه، ادام

. ارايه گرديدزمان ترخيص از بخش مراقبت ويژه

هاي مراقبت ويژه جراحي قلب  در نهايت بازديد از بخش

 در حاليو بخش بعد از جراحي قلب باز با هماهنگي قبلي

.، به عمل آمدآور نباشدرابكه شرايط بخش مناسب و اضط

 شب قبل از عمل جراحي مجدداً ،در ادامه در مرحله دوم

در . پرسشنامه اضطراب اسپيلبرگر به هر دو گروه داده شد

پس  كه زمان آن پس از عمل جراحي باي نيز سومهمرحل

 ساعت پس از اكتوباسيون 3 تا 1هعروق كرونر بود به فاصل

ناميك و سطح هوشياري بيمار كه در آن وضعيت همودي

 مذكور در هر ه مجدداً سطح اضطراب با پرسشنام،پايدار شد

دست آمده از اطالعات هدو گروه كنترل گرديد و نتايج ب

 مورد تجزيه و SPSSفزار اآوري شده با استفاده از نرمجمع

.تحليل قرار گرفت

هايافته

داد كه اكثريت دست آمده از پژوهش نشان ميههاي بيافته

همچنين.رد در هر دو گروه مورد و شاهد مرد بودندامو

رد در هر دو گروه داراي سواد خواندن و نوشتن ااكثريت مو

واحدهاي . هر دو گروه متأهل بودند ازه و بيش از نيميبود

مورد پژوهش در گروه مورد داراي ميانگين فشارخون 

 ضربه در دقيقه و 85±9يوه، نبض جمترميلي24±142

 در گروه شاهد ميانگين فشار  و در دقيقه14±6تعداد تنفس 

 در دقيقه و 82±8 جيوه، نبض مترميلي143±25خون 

. دقيقه بودند در15±3تعداد تنفس 

 اضطراب بيماران  نمره حاصل از پرسشنامه ميانگينهنتيج

 بود كه پس از 3/24±03/12در گروه مورد قبل از آموزش

 و بعد از عمل 3/15±86/17آموزش شب قبل از جراحي به

و در همين زمينه در يده بود رس9/7±06/12جراحي به

 بود كه شب 5/24±39/12گروه شاهد اين ميانگين در ابتدا

 افزايش و بعد از عمل به3/25±3/14قبل از عمل به

 ميانگين ه مقايسهاز طرفي در نتيج.  رسيد03/11±6/20

، 2 با مرحله1ههش با يكديگر يعني مرحلمراحل مختلف پژو

 در هر دو گروه 3ه با مرحل2ه و مرحل3 با مرحله 1همرحل

 نتايج حاكي از اين ، زوجtمورد و شاهد با استفاده از آزمون 

داري بين تمامي مراحل  اختالف معنيمداخلهبود كه در گروه 

).>001/0P(پس از دادن آموزش مشاهده شد

داري بين در گروه شاهد اختالف معنيكه در حالي

 اضطراب در مراحل مختلف پژوهش مشاهده  نمرهميانگين

).نمودار(نشد 

دست آمده در ه بيشترين فراواني اضطراب بف ديگراز طر

هر دو گروه از بخش اول قسمت دوم پرسشنامه مربوط به 

، )در هر دو گروه(عواملي از جمله درد بعد از عمل جراحي 

، )در هر دو گروه( جراحي قلب باز ICUط بخش محي

علت لوله ه خونريزي در گروه شاهد، عدم توانايي در تكلم ب

در هر ( در تخت جابجاييو حركت و ) در گروه مورد(تراشه 

 در هر دو گروه با شدت كمتري هاساير متغير. بود) دو گروه

.نمودندنسبت به متغيرهاي ذكر شده ايجاد اضطراب مي

داد كه بيشترين فراواني در  نشان نهايياير نتايج س

همتغيرهاي كنترل شده براي ايجاد اضطراب مربوط به سابق

.بود) آزاد(و شغل ) مجرد(بيماري، وضعيت تأهل 

ربه بيماران تحت عمل دو گروه شاهد و تجر هاي پرستاري بعد از عمل ددار تأثير آموزش بر اضطراب ناشي از آگاهي به مراقبتنمايش اختالف معني

ي و در مقايسه با يكديگريجراحي قلب باز هر يك به تنها

NA� دار
زوج
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گيري و نتيجهبحث

در اين پژوهش كه تأثير آموزش بر ميزان اضطراب در 

،سنجيده شده) پيوند عروق كرونر(بيماران جراحي قلب باز 

مشخص گرديد كه اين عمل جراحي براي اكثر بيماران 

آور است و دادن آموزش بر حسب نياز هر فرد اضطراب

ترين مناسب. تواند در كاهش آن نقش بسزائي داشته باشدمي

هاي جراحي قلب، پرستاران دهندگان آموزش در بخشهيارا

طور مكرر با هكه بباشند كه عالوه بر اينها مياينگونه بخش

بيماران مشابه مواجهه هستند، بيشترين زمان ارتباط را با آنها 

ي اضطراب يتوانند پس از شناساپرستاران مي. ]12[دارند

 هر چه بهتر و مؤثرتر با اين شرايط ناخواسته در هجهت مقابل

 از طريق دادن آموزش مناسب و صحيح اقدام ،بيمار

خصوصاً در اعمال هدف از اين اقدامات . ]13[نمايند

 كاهش طول مدت بستري، ،پرخطري نظير جراحي قلب باز

هاي درماني، افزايش سرعت ترخيص و بهبودي، كاهش هزينه

 افزايش سرعت در  مورد نياز وكاهش منابع انساني و مالي

.]14[باشدزمان نوتواني مي

 بر 2001 و همكاران در سال )Coob (در اين زمينه كوب

اي  مطالعه،هاي جراحي قلبار بستري در بخش بيم60روي 

آور و طرق مختلف ي عوامل اضطرابيرا به منظور شناسا

در مجموع به اين نتيجه رسيدند كه . كنترل آن انجام دادند

بيشتر بيماران دچار درجاتي از اضطراب متوسط تا شديد 

هستند و اكثراً در مورد نتيجه جراحي و عدم آشنائي با محيط 

دادن آموزش به بيماران . دهاي آن نيازمند آگاهي هستندو پيام

 تعيين سطح اضطراب و نيازسنجي هپس از پركردن پرسشنام

پس از جراحي سطح اضطراب در تمامي . گرفتصورت مي

. ]15[كاهش يافته بود) >005/0P(داري طور معنيهبيماران ب

در بيمارستان) 2000(در تحقيقي مشابه نيز كه توسط بلينگز 
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 بيماران به دو گروه مورد و ،تخصصي قلب سوئد انجام شد

به گروه مورد بر حسب نيازهاي . بندي شدندشاهد تقسيم

شب قبل از عمل جراحي .  الزم داده شديهاآموزشي آگاهي

مجدداً سطح اضطراب بيماران سنجيده شد و مشخص گرديد 

طور هميزان اضطراب در گروهي كه آموزش گرفته بودند ب

كه در  در حالي. استكاهش يافته) >005/0P(داري معني

با ].16[شد تغييري در سطح اضطراب ديده نمي،گروه شاهد

در نظر گرفتن اين مهم كه آموزش جزئي حياتي و راهي 

هاي انجام شده توسط اصولي براي باالبردن كيفيت مراقبت

باشد و عالوه بر آن مراقبين بهداشتي از جمله پرستاران مي

ها ها، موقعيتي در تطابق كار مراقبين بهداشتي با پيشرفتراه

توان به تأثير آموزش هر  مي،]17 [هاي جديد استو وضعيت

ها از جمله كاهش زباني بسيار ساده در تمامي زمينهه چند ب

هاي با بررسي وضعيت حاكم بر بخش. اضطراب توجه نمود

: گرددها پيشنهاد ميمختلف بيمارستان

م رنگ بودن آموزش در بين مراقبين بهداشتي بررسي  علل ك-

.گردد

هاي مناسب آموزشي در كنار هر بخش براي بيماران  محيط-

.در نظر گرفته شود

 از دانشجويان پرستاري و مربيان پرستاري درخواست -

ه يدر ارا) دليل داشتن زمان مفيد بيشتره ب(همكاري بيشتر 

.شودها آموزش به بيماران در اين محيط

 عالوه بر تعيين سطح اضطراب بيماران ميزان اضطراب در -

 زيرا در ايجاد اضطراب براي . آنها نيز سنجيده شودهخانواد

.تأثير نيستبيماران بي

هاي  آنها نيز آموزشه عالوه بر آموزش به بيمار به خانواد-

.ه شوديالزم بر حسب نياز آنان ارا
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