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انی 0090  سخن
و  یسکته قلب مارانیبر اضطراب ب ccu پرستاران یجنس آموزش یبرنامه بهساز یاجرا تأثیر

 همسرانشان
 زادهیحاج میابراه، انیربابه معمار *,یباقر مانهیاگان(: ) سندهینو

 زدی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 imane.bagheri66@gmail.com پست الکترونیکی:

 

 هااآنی آموزشاویژه قلبی با توجاه باه نیازهاای  یهابخشی بهسازی پرستاران آموزشسابقه و هدف: یکی از وظایف سوپروایزران : مقدمه
جنسی  آموزش شدهواقعضمن خدمت مورد غفلت  آموزش یهابرنامهی پرستاران بخش ویژه قلبی که در آموزشو یکی از نیازهای  باشدیم

بیمااران  بر اضاطرابجنسی  آموزش نهیدرزم ccu پژوهش تاثیراجرای برنامه بهسازی پرستاران بخش نیاز ا. هدف باشدیمبیماران قلبی 
 .باشدیم همسرانشانسکته قلبی  مبتالبه

 .اساتشدهانجاام ی شهرستان یازدآموزش یهامارستانیاز ب دریکی 0320سال  نیمه تجربی است که در از نوعاین پژوهش روش تحقیق: 
 .شادند ورود انتخاابمعیارهای  بر اساسکه به روش تخصیص تصادفی  همسرانشان بودند سکته قلبی و مبتالبهپژوهش بیماران  یهانمونه
 DASS-21 نامهپرساشبعد اضطراب  سؤاالت اضطراب بیماران و همسران(،) هاداده یآورجمع ابزار (.هر گروهدر  همسر 31 و ماریب 31)

 برنامه شد. دیتائ( r=0/80) کرون باخی آلفاآماری ضریب  آزمونهمگنی درونی  قیاز طرروایی محتوی و پایایی  قیاز طربود که روایی آن 
ی پرساتاران آموزش ازیبر نطراحی برنامه مبتنی -8پرستاران، یآموزش ازینبررسی -0:گام 2در ی آموزش بهسازی پرستاران توسط سوپروایزر

ارزشایابی از ) عملکرد پرساتاراننظارت بر -6ی،آموزشاجرای برنامه بهسازی برای پرستاران توسط سوپروایزر -3جنسی، آموزش ٔ  نهیدرزم
قبال  هاداده طول کشید. ماه 6مدت به  شد که انجام جنسی، آموزشاجرای برنامه  جیاز نتاارزشیابی -2جنسی(، آموزشبرنامه  یروند اجرا
آزماون تای  و SPSS16 افازارنرمطریق  و ازی گرداوری شد آموزش توسط سوپروایزر گروه 8( در ترخیص از بعد هفته 6مداخله )و بعد از 

 .قرار گرفت لیوتحلهیمورد تجزمستقل و تی زوجی 
 از آزمونحاصل  نتایج (.p>0/05فردی یکسان بودند ) یهایژگیوازلحاظ  گروه 8در همسران  و مارانیب و پژوهش پرستاران نیدر انتایج: 

مداخله  از بعد و قبل ،و کنترلآزمون  در گروههمسران  آماری تی مستقل اختالف معناداری بین اختالف میانگین امتیاز اضطراب بیماران و
پرستاران بهساازی  را توسطجنسی  آموزشکاهش اضطراب بیماران گروه آزمون و همسرانشان که  دهندهنشان( که p=0/001داد )نشان 

 .باشدیمشده دریافت کردند نسبت به گروه کنترل 
ضامن خادمت پرسانل  آماوزشدر برناماه  اجراقابالو  اثربخش یک الگوی کاربردی، عنوانبهاستفاده از این برنامه  :یریگجهینتبحث و 
 گرددیمپزشکی توصیه  آموزشدرمان و -بهداشت در وزارتویژه قلبی به مسئولین بازآموزی  یهابخشپرستاری 

ccu،یقلب سکته ،اضطراب ،یجنس آموزش پرستاران، ی: بهسازیدیکلمات کل کلمات کلیدی:
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