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مقایسه تأثیر آموزش به روش بحث گروهی و ویدیویی بر سطح استرس ،افسردگی و

 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.
 .4گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاري ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.
 .5گروه فناوري اطالعات سالمت ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.
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چکيده
هدف :کمبود آگاهی در مورد ضربانساز و دفیبریالتور کاشتنی قلبی و محدودیتهای مرتبط با آن میتواند موجب بروز استرس بیماران گردد .این
مطالعه با هدف مقایسه تأثیر آموزش به روش بحث گروهی و ویدئویی بر سطح استرس ،افسردگی و خودکارآمدی بیماران تحت تعبیه ضربانساز و
دفیبریالتور کاشتنی قلبی انجام شده است.
روشها :در این مطالعه کارآزمایی بالینی در کلینیک پیسمیکر و دفیبریالتور کاشتنی قلبی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در دو گروه آموزش و
یک گروه کنترل و به شیوه پیشآزمون و پسآزمون میزان استرس ،افسردگی و خودکارآمدی بیماران مراجعهکننده در سال  1396را مورد بررسی قرار
داد 105 ، .بیمار به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به روش آسان در سه گروه  35نفر (بحث گروهی ،ویدئویی و کنترل) قرار داده
شدند .محتوای آموزشی یکسان به صورت بحث گروهی و ویدئویی (لوح فشرده) به گروههای مداخله ارائه شد .جمعآوری دادهها با فرم مشخصات
فردی و پرسشنامه  DASS21و خودکارآمدی قلبی بیماران دارای دفیبریالتور کاشتنی قلبی ،قبل از آموزش و سه هفته بعد از آموزش در هر سه گروه
انجام شد .دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه 16و آزمونهای آماری مجذورکای ،تیمستقل و فیشردقیق تجزیهوتحلیل شد.
نتایج :بین نمرات استرس و افسردگی قبل و بعد از آموزش در سه گروه آموزشی تفاوت معنادار مشاهده نشد ( P-Value=0/55و P-0/85

= ،)Valueاما خودکارآمدی بیماران دارای دفیبریالتور کاشتنی قلبی در گروه آموزش گروهی و ویدئویی ( ،)P-Value=0/009گروهی و کنترل
( )P-Value<0/012و ویدئویی و کنترل ( )P-Value<0/001معنادار بود.
نتيجهگيری :بهکارگیری شیوههای آموزشی میتواند منجر به کنترل عالئم سایکولوژیک بیماران و ارتقاء سطح خودکارآمدی آنها شود .ازاینرو
بهتر است شیوههای آموزشی کمهزینهتر همچون آموزش ویدئویی جهت آموزش بیماران بکار گرفته شود.
کليدواژهها :آموزش تعاملی ،آموزش ویدئویی ،پیسمیکر ،دفیبریالتور کاشتنی قلبی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1398/2/6 :

اصالح نهایی98/3/15 :

پذیرش مقاله98/5/20 :

ارجاع :گالبچی الهیار ،سکوت آرانی ساره ،موسوی غالمعباس ،صادقی گندمانی حمیدرضا ،میدانی زهرا .مقایسه تأثیر آموزش به روش بحث گروهی و ویدیویی بر سطح استرس ،افسردگی و
خودکارآمدی بیماران تحت تعبیه پیسمیکر و دفیبریالتور کاشتنی قلبی .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1398 .؛ (12-20 :5)1

بیش از  39/3درصد تمام مرگومیرها در ایران ناشی از بیماریهای
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بیماری قلبی عروقی یکی از معضالت اصلی سالمت در جهان

ایسکمیک قلب است [ .]2اگر چه بیماریهای ایسکمیک ،شایعترین علت

میباشد و در حال حاضر شایعترین علت مرگ در سراسر جهان است

مرگ در بیماران قلبی است ،آریتمیها خصوصا تاکی آریتمیهای بطنی
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 .3گروه آمار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.

تأثیر آموزش بر سطح استرس ،افسردگی و خودکارآمدي بیماران

نتیجه فیبریالسیون بطنی است .این آریتمیها و فیبریالسیون بطنی قابل

آموزش بحث گروهی ،آموزشدهنده میتواند بهطور همزمان به چند

درمان است و پیسمیکر و دستگاه دفیبریالتورهای قلبی کاشتنی یا

مددجو آموزش دهد و مددجویان میتوانند با یکدیگر و با فرد

( (Implantable Cardioverter Defibrillator: ICDمؤثرترین روش

آموزشدهنده تعامل داشته باشند و سؤاالتشان را مطرح نمایند .با توجه به

درمان آن میباشد [ .]4این دستگاهها آریتمیها را کنترل کرده و با تخلیه

کمبود امکانات ،این روش میتواند در عمل بسیار سودمند باشد [ .]12از

شوکالکتریکی در عرض  10-20ثانیه از ایست قلبی جلوگیری میکند

طرفی ،آموزش از طریق لوحفشرده نیز یکی از مهمترین روشهای

[ .]5اگرچه امروزه با استفاده از درمانهای دارویی ،نیاز به عمل جراحی در

آموزش فراگیر محور است [ .]13این روش آموزشی نیازمند دسترسی به

بیماران مبتال به اختالالت ضربان قلب ،به میزان زیادی کاسته شده است،

فناوری و داشتن مهارت استفاده از آن ،از سوی فراگیران میباشد [.]14

اما همچنان استفاده از پیسمیکر و  ICDدر برخی از بیماران به عنوان

این روش آموزشی انعطافپذیری بیشتری در مقایسه با روش بحث

اولین و بهترین انتخاب درمانی میباشد [.]4

گروهی دارد و محدود به زمان و مکان نخواهد بود [.]15

 ICDبرخی از جنبههای زندگی افراد ازجمله فعالیتهای فیزیکی،

مطالعه باقرزاده و همکاران نشان داد که مداخالت رواندرمانی در

وضعیت روحی روانی ،سبک زندگی و کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار

ارتباط با  ICDدر کاهش اضطراب بیماران مؤثر است [ .]8مطالعه اقوامی

میدهند [ .]6مطالعات نشان دادهاند بیش از  20درصد بیماران دارای

و همکاران که به مقایسه تأثیر دو روش آموزش گروهی و کامپیوتر بر

 ،ICDاز شوک دچار وحشت و بیش از  55درصد دارای اختالالت خلقی

کیفیت زندگی کودکان  8-12ساله مبتال به آسم پرداخته بودند حاکی از

بودهاند [ .]7طبق مطالعه باقرزاده و همکاران بیش از  70درصد بیماران

تأثیر بیشتر روش آموزش کامپیوتری در افزایش آگاهی بیماران میباشد

دارای  ICDدچار درجاتی از اضطراب بودهاند [ .]8علیرغم اینکه

[ .]16این در حالی است که بریمنژاد و همکاران در مورد تأثیر آموزش

روشهای مختلف دارویی و غیردارویی مانند روشهای آرامسازی،

گروهی و انفرادی بر پیگیری درمان و میزان بروز عوارض در بیماران

ماساژدرمانی و صوت قرآن در جهت کاهش استرس و اضطراب بیماران

مصرفکننده وارفارین بعد از تعویض دریچه قلب در تهران ،نشان داد که

پیشنهاد شده است ،ولی کماکان کاهش استرس بیماران تحت تعبیه

آموزش گروهی در مقایسه با آموزش انفرادی مؤثرتر بوده است [.]17

پیسمیکر و  ICDیکی از چالشهای مهم پزشکان و پرستاران میباشد

در مطالعه  Barazو همکاران تأثیر دو روش آموزش حضوری و

[ .]9به همان اندازه که اندک بودن آگاهی و اطالعات در مورد نحوه

غیرحضوری مراقبت از خود ،بر کیفیت زندگی و مشکالت جسمی

کارکرد دستگاه و مراقبتهای الزم بعد از آن موجب تشدید استرس

بیماران تحت درمان با همودیالیز مقایسه شد .یافتههای پژوهش نشان داد

میشود ،در مقابل ارائه اطالعات الزم و مشروح و دقیق درباره چگونگی

که فشارخون و اضافه وزن بین جلسات در هر یک از گروههای آموزش

سازگاری با کارکرد دستگاه و اقدامات مراقبتی پسازآن ،میتواند موجب

حضوری و غیرحضوری قبل و بعد از آموزش بهطور معناداری بهبود یافته

کاهش استرس افزایش رضایتمندی و خودکارآمدی این بیماران شود

بود ولی در اثربخشی دو روش تفاوت چشمگیری مشاهده نشد [.]18

[ .]10خودکارآمدی یکی از مفاهیم پرکاربرد در تحقیقات علوم انسانی

با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه و وجود یافتههای ضدونقیض

است که اولین بار توسط  Banduraمعرفی شد .هیجانات منفی مانند

در خصوص اثربخشی شیوههای مختلف آموزشی ،این پژوهش با هدف

ترس ،تنش و افسردگی سبب میشود که افراد در انجام وظایف،

بررسی نقش آموزش در کاهش استرس ،افسردگی و ارتقاء خودکارآمدی

تواناییهای خود را دستکم بگیرند که این مسئله درواقع مفهوم

در بیماران دارای پیسمیکر و  ICDانجام شد..

خودکارآمدی پایین است و خودکارآمدی پایین باعث میشود حاالت
روحی و روانی مانند خستگی ،عصبانیت ،درد و رنج در فرد به وجود آید و
منجر به عدم تعادل روحی روانی شود که این امر باعث پیدا شدن
اضطراب و تشدید آن در بیمار میگردد [.]11

مواد و روشها:
این کار آزمایی بالینی در کلینیک پیسمیکر و دفیبریالتور کاشتنی
قلبی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در دو گروه آموزش و یک گروه

آموزش الکترونیک به وسیله ویدیو و بحث گروهی از رایجترین و

کنترل و به شیوه پیشآزمون و پسآزمون میزان استرس ،افسردگی و

شناختهشدهترین روشهای آموزشی سازمانیافته به شمار میروند.

خودکارآمدی بیماران مراجعهکننده در سال  1396را مورد بررسی قرار
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شوند [ .]3مرگ ناگهانی قلبی در اثر ایسکمی و یا به دالیل دیگر اغلب

هرکدام از این روشها دارای مزایا و محدودیتهایی هستند .در شیوه

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.12

گالبچی و همکاران

تأثیر آموزش بر سطح استرس ،افسردگی و خودکارآمدي بیماران

داد .شرایط ورود به مطالعه در این پژوهش تعبیه پیسمیکر یا دفیبریالتور

است که آن توسط چند متخصص قلب مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن

قلبی کاشتنی برای اولین بار ،تمایل به شرکت در مطالعه ،رده سنی -75

با آلفای کرونباخ  0/86محاسبه شد.

 18سال ،نداشتن سابقه بیماری اعصاب و روان و عضو نبودن فرد بیمار یا

پس از تعبیه دستگاه ،به بیماران واجد شرایط که مایل به شرکت در

اقوام درجه یک در گروه بهداشتی درمانی بودند .معیار خروج از مطالعه

مطالعه

شماره

تجدیدنظر و عدم همکاری با محقق در طی مطالعه و همچنین وجود

 IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1396.24داده شد و پس از کسب

حادثه ناگواری مانند فوت بستگان که موجب افزایش اضطراب و کاهش

اجازۀ کتبی و اطمینان دادن جهت محرمانه ماندن اطالعات ،پرسشنامه

خودکارآمدی بیمار شده ،بود.

اطالعات جمعیت شناختی برای بیماران تکمیل شد .پس از تکمیل

بودند،

فرم

رضایتنامه

آگاهانه

به

درصد و توان آزمون  90درصد 96 ،نفر برآورد گردید که به منظور

گروه تقسیم شدند و با توجه به لزوم برگزاری جلسات بحث گروهی برای

جایگزین کردن ریزشهای احتمالی  105نفر در نظر گرفته شدند.

تهیه ویدیو ،شروع آموزش با گروه آموزش بحث گروهی صورت گرفت.

نمونهها ابتدا به روش در دسترس انتخاب و سپس به روش آسان به سه
گروه  35نفری تقسیم شدند.

پس از تکمیل پرسشنامه اولیه گروههای  6-10نفر آموزش به صورت
ساختاریافته طی یک جلسه  2ساعته در محل سالن کنفرانس بیمارستان

برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .بخش اول

شهید بهشتی با حضور پژوهشگران طرح تحقیقاتی از جمله پزشک معالج

پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک از قبیل سن ،جنس ،وضعیت

بیماران و نماینده و مدرس شرکت تولید پیسمیکر و دفیبریالتور برگزار

تأهل ،سطح تحصیالت ،وضعیت بیمۀ درمانی (مشمول هر یک از

شد .در ابتدا پژوهشگر یک ساعت به صورت تدوین شده در مورد نقش

بیمههای پایه یا بیمههای تکمیلی) ،درامد ماهیانه ،اطالعات مربوط به

قلب در بدن ،بیماریهای قلبی و روشهای درمانی با تمرکز بر پیسمیکر

بیماریها و داروهای مصرفی و اطالعات مربوط به دستگاه قلبی بود.

 ،ICDمراقبتهای پس از تعبیه دستگاه ،شرایط ضروری برای مراجعه به

بخش دوم پرسشنامه استاندارد شده استرس و افسردگی )(DASS-21

کلینیک و مزیتها و محدودیتهای دستگاه به همراه تصاویر آموزشی

بود .این پرسشنامه شامل  14سؤال در زمینه افسردگی ( 7سؤال) و

توضیح دادند و سپس اعضای گروه با هدایت پژوهشگر به مدت یک

استرس ( 7سؤال) میباشد که به صورت لیکرت طراحی شده است و

ساعت به بحث و گفتگو در این زمینه پرداختند و به سؤاالت آنان پاسخ

دارای گزینههای اصال ( ،)0کم ( ،)1متوسط ( )2و زیاد ( )3میباشد که

داده شد .الزم به ذکر است به دلیل همسانسازی جلسات بحث گروهی

در نهایت مجموع امتیازات استرس و افسردگی به طور جداگانه برای هر

پژوهشگران در تمامی جلسات حاضر و نکات ارائه شده در هر جلسه

بیمار از صفر تا  21محاسبه شد .بخش سوم ،پرسشنامه خودکارآمدی و

یکسان و سازمانیافته بود.

پیامد مورد انتظار بعد از تعبیه  ICDو پیسمیکر میباشد .خودکارآمدی

پس از فیلمبرداری از محتوای ارائه شده توسط پژوهشگران در گروه

مورد انتظار بعد از تعبیه  ICDشامل  16آیتم در جهت سنجش توانایی

بحث گروهی و بازبینی و ویرایش الزم ،لوح فشرده آماده شده از هر جلسه

بیماران در مواجهه با مشکالت بعد از تعبیه  ،ICDایست قلبی و شوک

توسط سه فرد صاحبنظر (یک کارشناس آموزش و دو متخصص قلب)

میباشد 8 .آیتم اول میزان خود کارآمدی مورد انتظار و  8آیتم دوم

در حداقل زمان ممکن ( 10-7روز) بازبینی و تائید شد و به صورت

نیازهای رفتاری در جهت اداره کردن مشکالت بعد از تعبیه  ICDرا مورد

حضوری بعد از تکمیل پرسشنامههای اولیه در اختیار گروه آموزشی

بررسی قرار میدهد .بیماران به آیتمها از صفر (اصال اطمینان ندارم) تا

مربوطه قرار داده شد .مدت تقریبی ویدیو ارائه شده حدود یک ساعت و

(10کامال مطمئنم) امتیاز دادند و نمره بیمار از جمع امتیازات حاصل به

پانزده دقیقه بود .الزم به ذکر است یک هفته بعد از تحویل  CDآموزشی

دست آمد .پیامد مورد انتظار بعد از تعبیه  ICDشامل  7آیتم در جهت

به گروه آموزش ویدیویی به وسیله تماس تلفنی از دیدن ویدیو اطمینان

سنجش توانایی اداره کردن رفتارها بعد از تعبیه  ICDمیباشد که از

حاصل شد و در صورت عدم همکاری ،بیمار از طرح تحقیقاتی حذف و

امتیاز ( 1قطعاً درست نیست) تا ( 5قطعاً درست است) را شامل شده

فرد دیگری جایگزین شد.

است .جهت سنجش خودکارآمدی بیماران بعد از تعبیه پیسمیکر از

گروه کنترل دفترچه راهنما و توضیحات بخش را دریافت کردند .در

پرسشنامه تائید شده ی خودکارآمدی بیماران دارای  ICDاستفاده شده

این گروه خواندن دفترچههای آموزشی مدنظر بود و اگر در طی مطالعه،
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حجم نمونه با در نظر گرفتن  P-Value=0/5در سطح اطمینان 95

اطالعات اولیه بیماران براساس گروه سنی و تاریخ تعبیه دستگاه به سه

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.12

گالبچی و همکاران

تأثیر آموزش بر سطح استرس ،افسردگی و خودکارآمدي بیماران

در مجموع  105بیمار دارای دستگاه قلبی در سه گروه آموزش بحث

بیمار سؤاالت خود را از پزشک معالج پرسید و با تشخیص پزشک بیمار از
گروه کنترل خارج و فرد دیگری جایگزین شد.

گروهی ( 35نفر) ،آموزش ویدئویی ( 35نفر) و گروه کنترل ( 35نفر) در

دفیبریالتور قلبی کاشتنی مجددا در هر سه گروه حدود سه هفته بعد از

فیشردقیق نشان داد که هر سه گروه از نظر ویژگیهای فردی از قبیل

آموزش توزیع و تکمیل شد .در نهایت برای هر سه گروه کدهایی تعیین

سن ،جنس ،تأهل ،تحصیالت ،وضعیت بیمه و نوع دستگاه همگون

شد و توسط فردی که از این کدها اطالع نداشت ،بررسی آماری صورت

هستند .افراد شرکتکننده در پژوهش در رده سنی  30-75سال قرار

گرفت .دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  16و با استفاده از آمار توصیفی و

داشتند و میانگین سن افراد شرکتکننده  60/25بود .در این پژوهش 78

استنباطی شامل آزمونهای کروسکالوالیس و تیزوجی جهت مقایسه

نفر مرد و  27نفر زن شرکت داشتند که  102نفر دارای بیمه و  93نفر

تفاوت میانگین نمرات استرس ،افسردگی و خودکارآمدی قبل و بعد از

متأهل بودند .از نظر سطح تحصیالت  82نفر زیردیپلم و  23نفر

آموزش ،آزمون تیمستقل جهت مقایسه میانگین نمرات متغیرها در دو

تحصیالت دیپلم و باالتر داشتند 18 .نفر از افراد شرکتکننده در این

گروه آموزشی ،همچنین برای مقایسه بعضی مشخصات فردی گروههای

پژوهش دارای پیسمیکر و  87نفر دارای  ICDبودند.
براساس جدول  ،1نتایج آزمون تیزوجی بیانگر آن بود میانگین

مورد بررسی از آزمونهای مجذورکای ،تیمستقل و فیشردقیق در سطح
معنادار  P-Value>0/05استفاده گردید.

استرس و افسردگی بعد از آموزش در گروه آموزش ویدئویی به صورت
معناداری کاهشیافته است .این نکته در مورد آزمون کنترل افسردگی نیز

یافتهها:

صادق بود.
جدول  -1شاخصهای آماری نمره استرس ،افسردگی در سه گروه آموزشی قبل و بعد از انجام آموزش

متغیر زمان
قبل آموزش
بعد آموزش
آزمون تیزوجی

استرس ()Mean±SD

افسردگی ()Mean±SD

اضطراب ()Mean±SD

بحث گروهی

ویدئویی

کنترل

بحث گروهی

ویدئویی

کنترل

بحث گروهی

ویدئویی

کنترل

8/20±5/43
7/25±5/27
0/096

4/11±3/77
3/14±2/88
0/001

5/57±5/48
5/02±4/94
0/22

5/6±3/50
5/80±3/59
0/48

3/88±4/10
3/14±3/14
0/002

4/94±4/20
4/42±3/59
0/027

6/71±4/90
6/05±4/69
0/018

2/80±3/53
2/08±2/72
0/001

4/48±4/76
3/85±4/29
0/008

نتایج جدول  2نشان داد از نظر تفاوت استرس و افسردگی قبل و بعد از

(به ترتیب با  )P-Value=0/033 ،P-Value=0/004اما گروه آموزش

آموزش در دو گروه آموزشی بحث گروهی  .ویدئویی تفاوتی وجود نداشته

ویدئویی و کنترل در همه متغیرهای استرس ،اضطراب ،افسردگی تفاوت

است .آزمونهای تعقیبی نیومن کولز ،دانت و چند دامنه ای دانکن نشان

آماری معناداری ندارد (.)P-Value=0/45

داد که گروه آموزش گروهی و کنترل ،گروه آموزش گروهی و ویدئویی در
همه متغیرها (استرس ،اضطراب ،افسردگی) تفاوت آماری معناداری دارند
جدول  -2مقایسه تفاوت استرس و افسردگی قبل از آموزش ( )bو بعد از آموزش ( )aدر سه گروه آموزشی
متغيرگروه

استرس)Mean±SD( a-b

اضطراب)Mean±SD( a-b

افسردگی)Mean±SD( a-b

بحث گروهی
ویدئویی
کنترل
آزمون کروسکال والیس

-0/94±3/26
-0/97±1/52
-0/54±1/33
0/55

0/14±1/19
-0/74±1/31
0/51±1/31
0/026

-0/65±1/57
-0/71±1/17
-0/62±1/30
0/85

نتایج آزمون تیزوجی نشان میدهد میانگین خودکارآمدی بعد از

معنادار بود .آزمونهای تعقیبی نشان داد در بیماران دارای پیسمیکر بین

آموزش نسبت به قبل از آموزش در بیماران دارای پیسمیکر و  ICDدر

گروه آموزش ویدئویی و گروهی ،ویدئویی و کنترل تفاوت معناداری وجود

هر سه گروه بحث گروهی ،ویدئویی و کنترل افزایش یافته است .تفاوت

داشت ( P-Value=0/025و )P-Value=0/033؛ اما بین گروه آموزش

نمرات خودکارآمدی بیماران دارای پیسمیکر و  ICDبعد از آموزش و

گروهی و کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت (.)P-Value=0/63

قبل از آموزش در دو گروه آموزش گروهی و ویدئویی از نظر آماری

همچنین در بیماران دارای  ICDبین گروه آموزش گروهی و ویدئویی،
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پرسشنامههای  DASS21و خودکارآمدی قلبی بیماران دارای

این مطالعه شرکت کردند .نتایج آزمونهای مجذورکای ،تیمستقل و

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.12

گالبچی و همکاران

تأثیر آموزش بر سطح استرس ،افسردگی و خودکارآمدي بیماران

داشت (به ترتیب با  0/012 ، P-Value=0/009و <( )0/001جدول .)3

گروهی و کنترل و ویدئویی و کنترل از نظر آماری تفاوت معناداری وجود

جدول  -3شاخصهای آماری نمره خودکارآمدی بيماران قبل از آموزش ( )bو بعد از آموزش ( )aدر سه گروه آموزشی
دستگاه زمان

)Mean±SD( ICD

)Mean±SD( PPM
بحث گروهی

ویدئویی

کنترل

قبل آموزش

15/32±82/25

10/13±62/00

24/69±60/14

39/01±127/06

بعد آموزش

15/68±105/00

7/76±107/71

17/67±87/42

25/89±168/35

24/13±161/39

2/98±22/75

13/47±45/71

18/88±27/28

33/99±41/29

24/04±59/75

18/28±23/50

0/001

<0/001

0/009

<0/001

<0/001

<0/001

a-b
آزمون  tزوجی

آزمون تیزوجی

0/008

22/10±101/64

31/43±116/25
20/20±139/75

<0/001

در مطالعه  Newallگزارش شد که مداخله به صورت آموزش

نتایج این پژوهش نشان داد که بیماران دارای دستگاه قلبی سطوحی

مهارت غلبه بر استرس نتوانسته تفاوت معناداری بر بروز افسردگی در

از استرس و افسردگی را تجربه مینمایند و افزایش آگاهی به هر سه

بیماران ایجاد کند [ .]24طالیی و همکاران در مطالعهای با عنوان تأثیر

روش بحث گروهی ،ویدئویی و حتی آموزشهای روتین میتواند در

آشناسازی بیمار با محیط اتاق عمل و کارکنان در روز قبل از عمل

کاهش اختالالت سایکولوژیک و افزایش خودکارآمدی بیماران مؤثر باشد،

جراحی بر اضطراب ،دریافتند برنامه آشناسازی بر کاهش اضطراب بیماران

اما آموزش ویدئویی بیشتر از آموزش بحث گروهی موجب کاهش

مؤثر نمیباشد [.]25

اختالالت سایکولوژیک و افزایش سطح خودکارآمدی بیماران شده است.

در پژوهشی که با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر کامپیوتر بر

همراستا با مطالعه حاضر نتایج پژوهش باقرزاده و همکاران با عنوان

آگاهی ،پذیرش و کیفیت زندگی بیماران با نارسایی قلبی انجام شد ،نشان

بررسی مداخالت شناختی -رفتاری بر سالمت روان بیماران دارای ICD

داد که ابعاد روانی از قبیل افسردگی ،اختالالت خواب و ترس از مرگ

نیز نشان داده شده است که انجام مداخالت رواندرمانی میتواند در

پس از مداخله تغییر معناداری نسبت به قبل از مداخله نداشت [.]26

کاهش نمره افسردگی مؤثر باشد [ .]8بیرامیجم در مطالعهای تأثیر برنامه

دلیل این یافته میتواند در ماهیت آزمونهای ارزیابی استرس و افسردگی

آموزشی خودمراقبتی بر میزان استرس ،افسردگی و عوارض بعد از عمل

و میزان حساسیت و ویژگی آنها نهفته باشد .همچنین تفاوت در

جراحی  TURPرا بررسی کرد .نتایج نشان داد برنامه آموزشی طراحی

محتوای آموزش و مهارت آموزشدهندگان جهت جذب بیماران نیز

شده خود مراقبتی موجب کاهش میزان استرس ،اضطراب شده ،اما بر

میتواند دلیل عدم تأثیر آموزش در این مطالعات باشد.

میزان افسردگی تأثیر چشمگیری نداشته است [ .]19در مطالعه عطایی و

در زمینه مقایسه شیوههای مختلف آموزشی ،همراستا با این مطالعه،

همکاران با عنوان بررسﻰ تأثیر آموزش رفتارهاﻯ خودمراقبتﻰ بر کیفیت

 Keulersو همکاران در مطالعهای خود نشان دادند که رضایتمندی

زندگﻰ بیماران با ضربانساز دائمﻰ پس از مداخله میانگین کیفیت زندگی

افرادی که به وسیله نرمافزار کامپیوتری آموزشدیده بودند نسبت به

افزایش معناداری را نشان میداد [ .]20در مطالعه دیگری تحت عنوان

افرادی که از طریق چهره به چهره آموزش دیده بودند ،باالتر بوده است

تأثیر آموزش کیفیت زندگی بر خودکارآمدی بیماران تحت درمان با دیالیز

[ .]27یافته مطالعه اقوامی و همکاران نیز که به مقایسه تأثیر دو روش

محققان دریافتند که پس از آموزش کیفیت زندگی و خودکارآمدی افراد

آموزش گروهی و کامپیوتر بر کیفیت زندگی کودکان  12-8ساله مبتال به

گروه مداخله افزایش پیدا کرد [ Yen .]21و همکاران در تایوان نیز بیان

آسم پرداخته بودند حاکی از تأثیر بیشتر روش آموزش کامپیوتری در

کردند که آموزش میتواند ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی بیماران را

افزایش آگاهی فراگیران میباشد [ .]16در مطالعهای که توسط خدادادی

افزایش دهد [ .]22مطالعه زمانزاده و همکاران نیز نشان داد که آموزش

و همکاران انجام گردید بیان شد هر چند دو روش آموزش گروهی و

عالوه بر بهبود خودکارآمدی ،سبب افزایش تالش بیماران برای کسب

آموزش با لوح فشرده در ارتقای آگاهی و عملکرد فراگیران مؤثر بودهاند ،اما

حمایتهای اجتماعی ،افزایش انگیزه و قدرت تصمیمگیری میشود

لوح فشرده در افزایش عملکرد ،مؤثرتر بوده است [ .]28در پژوهش

[ .]23همه این مطالعات با تحقیق حاضر همسو میباشند .البته تمام

دیگری که توسط یگانهخواه و همکاران با عنوان مقایسه تأثیر شیوههای

مطالعات حاکی از تأثیر معنادار مداخالت آموزشی ،بر سالمت روانی

مختلف آموزش (آموزش چهره به چهره ،پمفلت و لوح فشرده) بر کاهش

بیماران نمیباشد.

اضطراب بیماران مبتال به سکته قلبی به صورت نیمه تجربی انجام شد نیز
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بحث و نتيجهگيری:

بحث گروهی

ویدئویی

کنترل

P-Value
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تأثیر آموزش بر سطح استرس ،افسردگی و خودکارآمدي بیماران

نشان داده شد که آموزش باعث کاهش اضطراب این بیماران به طور

ویژهای در بهبود کیفیت زندگی این بیماران دارد ،استفاده از شیوههای

معناداری میشود هر چند این سه شیوه آموزش هیچگونه تفاوتی باهم در

آموزشی نوین و کمهزینه همچون آموزش ویدئویی پیشنهاد میشود.

مورد کاهش میانگین اضطراب آشکار بیماران نداشتند [.]29

همچنین انجام این مطالعه جهت تعمیمپذیری بیشتر در دانشگاههای

در مطالعه  Astleyو همکاران تحت عنوان بررسی تأثیر سه روش

دیگر توصیه میشود.

کاندید آنژیوگرافی بر روی یادآوری اطالعات ،رضایت و اضطراب بیماران

عاطفی و روحی بیماران در حین پر کردن پرسشنامهها و همچنین

انجام گردید نشان داده نوع روش انتقال اطالعات تأثیر چشمگیری بر

افزایش آگاهیهای مؤثر بر خودکارآمدی بیماران از راههای دیگر اشاره

میزان یادآوری اطالعات ،میزان اضطراب و رضایت بیماران و بهبود کیفیت

کرد.

زندگی آنها نداشته است [.]30
به عقیده پژوهشگران تفاوت در نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه

تشکر و قدردانی:

فوق در دیدگاه افراد شرکتکننده در مطالعه ،تکنیکهای آموزش بکار

این مقاله ،حاصل طرح تحقیقــاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی

گرفته شده و زمان استفاده از روشهای آموزشی میباشد .همانطور که

کاشان به شماره  96107و مستخرج از پایاننامه دکترای حرفهای پزشکی

در این مطالعه استفاده از لوح فشرده عالئم روانشناسی بیماران را بیشتر از

با کد کارآزمایی بالینی  IRCT20180120038453N1بوده است.

آموزش گروهی کنترل کرده و باعث ارتقاء بیشتر سطح خودکارآمدی

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،مدیریت

آنها شده است .به نظر میرسد استفاده از فیلمها و انیمیشنهای

بیمارستان شهید بهشتی کاشان ،متخصصین قلب و عروق و تمام بیمارانی

آموزشی در جلسه بحث گروهی و برگزاری جلسات آموزشی با مدت زمان

که با شرکت داوطلبانه خود ما را در انجــام این مطالعه یاری نمودند،

کمتر و تعداد جلسات بیشتر جهت جلوگیری از خستگی بیماران میتواند

تشکر و قدردانی میشود.

به بهبود روش آموزش و بحث گروهی در آموزش بیماران کمک کند.
شیوه آموزش ویدئویی تأثیر بیشتری بر کنترل استرس و افسردگی
بیماران و ارتقاء سطح خودکارآمدی آنها داشت .بنابراین با توجه به اینکه
استفاده از دستگاههای قلبی در درمان و کنترل بیماریهای قلبی جایگاه
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Original Article
Abstract
Aim: Lack of knowledge about cardiac implantation pacemaker and defibrillator can
lead to stress and anxiety in patients. The aim of this study was to compare the effect
of group and video training on the level of stress, anxiety, depression and self-efficacy
in patients with pacemaker implantation and cardiac implantation defibrillator in
2017.
Methods: In this clinical trial, 105 patients were randomly assigned to three groups of
35 (group discussion, video, and control). The same educational content was
presented to the intervention team in the form of group discussion and video (compact
disc). Data were collected using a demographic questionnaire, a DASS21
questionnaire, and cardiac self-efficacy of ICD patients before and three weeks after
training in all three groups. Data were analyzed using spss16 software.
Results: The difference between the scores of stress and depression before and after
education was not significant in the three educational groups (P-Value=0.55 and
0.85), but the difference between the scores of anxiety and self-efficacy of the patients
before and after the training in three significant groups was. Also, self-efficacy of
patients with ICD in group training, video, group, control, video and control group
was significant (P-Value = 0.009, 0.122, and 0.001, respectively).
Conclusion: Applying educational methods can lead to control of the psychological
symptoms of patients and promote their level of self-efficacy. Hence, it would be
better to use less costly teaching methods, such as video tutorials for patient
education.
Key Words: Interactive Tutorial, Video Tutorial, Pacemaker, Implantable Cardiac
Defibrillator.
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