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چکیده
مقدمــه :عوامــل مختلــف جســمی و روانــی کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد را تحــت
تأثیــر قــرار داده و آن را کاهــش میدهــد .هــدف ایــن مطالعــه تعییــن تأثیــر آمــوزش بــه روش  teach backبــر
کیفیــت زندگــی در بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد در ســال  1394در شــهر همــدان بــود.
روش کار :در ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی 70 ،بیمــار مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد بــه صــورت نمونــه
گیــری در دســترس انتخــاب و بــه گــروه آزمــون و کنتــرل بــا روش تخصیــص تصادفــی تقســیم شــدند .بــرای
هــر بیمــار در گــروه آزمــون ،ســه جلســه آموزشــی  45دقیقـهای در طــول  10روز بــه روش  teach backبرگــزار
گردیــد .پرسشــنامه اســتاندارد ارزیابــی کیفیــت زندگــی مــک نیــو توســط بیمــاران هــر دو گــروه آزمــون و کنترل
در بــدو ورود بــه مطالعــه و بعــد از یــک مــاه از آخریــن جلســه آموزشــی تکمیــل گردیــد .دادههــا بــا نــرم افــزار
 SPSSنســخه  16و آزمونهــای تــی مســتقل ،تــی زوجــی تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا :بیــن میانگیــن نمــرات کیفیــت زندگــی گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف معنــی دار
آمــاری وجــود داشــت ( .)P < 0/05کــه ایــن اختــاف در گــروه کنتــرل معنــی دار نبــود .امــا اختــاف بیــن
میانگیــن نمــرات کیفیــت زندگــی گــروه آزمــون و کنتــرل بعــد مداخلــه معنــی دار بــود (.)P < 0/05
نتیجه گیــری :روش آموزشــی  teach backمیتوانــد باعــث ارتقــاء کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه
انفارکتــوس میــوکارد شــود .بــا توجــه بــه نقــش مهــم پرســتاران میتــوان از ایــن روش آموزشــی در جهــت
بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران قلبــی اســتفاده کــرد.

مقدمه
امــروزه بیماریهــای قلبــی و عروقــی در ایــران مشــکلی اجتماعــی
محســوب میشــود بــه طــوری کــه مــرگ و میــر ناشــی از ایــن
بیمــاری  6/4مــرگ در هــر  10000جمعیــت و بیشــترین ســهم را
بــه خــود اختصــاص داده اســت [ .]1بیماریهــای عــروق کرونــر
بیشــترین بــار بیمــاری در بیــن بیماریهــای جســمی را دارد و علــت
عمــده صــرف هزینههــای بهداشــتی اســت [ .]2در حقیقــت،
بیماریهــای قلبی-عروقــی از اختــاالت غیرعفونــی هســتند و
بــه واســطه تعــداد زیــادی از عوامــل کــه مهمتریــن آنهــا ســبک
زندگــی ناســالم اســت ایجــاد میشــوند [.]3

انفارکتــوس میــوکارد ســرآغاز مشــکالت عدیــده قلبــی اســت کــه
مدتهــا پــس از ترخیــص نیــز میتوانــد بیمــار را بــه مراکــز درمانــی
بکشــاند .علــت عــود عالیــم و مشــکالت و در نتیجــه مراجعــه مجــدد
بیمــار میتوانــد پیشــرفت بیمــاری ،انفارکتــوس مجــدد ،اختــال
در کیفیــت زندگــی و یــا اختــال عملکــرد باشــد [ .]4بهبــودی
آســیب قلبــی حداقــل  6-12هفتــه طــول میکشــد و در ایــن مــدت
پیامدهــای بیمــاری ادامــه دارد .بــه طــوری کــه  70درصــد بیمــاران
از درد ســینه پــس از ترخیــص شــاکی هســتند کــه باعــث احســاس
عــدم کفایــت در فرایندهــای زندگــی میشــود .عــاوه بــر ایــن
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معیارهــای ورود بــه مطالعــه :داشــتن حداقــل ســواد خوانــدن و
نوشــتن ،تشــخیص انفارکتــوس قلبــی تأییــد شــده توســط متخصــص
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روش کار
مطالعــه کارآزمایــی بالینــی حاضــر در ســال  1394 – 1395در
بیمارســتان فرشــچیان شــهر همــدان انجــام شــد .بــرای انتخــاب
واحدهــای پژوهــش ،افــراد مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد دارای
معیارهــای ورود بــه مطالعــه بــه روش نمونــه گیــری در دســترس
انتخــاب ،ســپس بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل و آزمــون
تخصیــص یافتنــد .بدیــن صــورت کــه بــه هــر بیمــار شــمارهای از 1
تــا  70داده شــد و بیمــاران بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه  Aو B
تخصیــص یافتنــد و بــر اســاس قرعــه کشــی بــه عمــل آمــده افــراد
گــروه  Aدر گــروه آزمــون و افــراد گــروه  Bدر گــروه کنتــرل قــرار
گرفتنــد .براســاس مطالعــه عشــوندی و همــکاران (،]12[ )1392
انحــراف معیــار نمــره رفتــار مراقبتــی حاصــل از روش teach-back
در دو گــروه کنتــرل و مداخلــه بــه ترتیــب حــدود  8/41و 12/74
در نظــر گرفتــه شــد و حداقــل تفــاوت معنــی داری حــدود  9واحــد
فــرض شــد .در ایــن مطالعــه بــا درنظــر گرفتــن خطــای نــوع اول %5
و تــوان آزمــون  %90و همچنیــن میــزان ریــزش  %15بــه تعــداد
حداقــل  35نفــر در هــر گــروه نیــاز بــود .بــا اســتفاده از فرمــول زیــر
مقــدار حجــم نمونــه بــرآورد گردیــد:
2
n=(z1-α/2+z1-β) .(σ12+σ22 )/d2 ≅30.2
z1-α/2 = 1.96, z1-β=1.28 σ1=8.41 σ2=12.74, d = 9
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ظهــور مکــرر عالیــم خســتگی ،تنگــی نفــس و درد قفســه صــدری
باعــث بــروز اختــال عملکــرد جنســی و در نتیجــه اختــال در
فراینــد خانــواده میشــود .همچنیــن یکــی ازمهــم تریــن عــوارض،
خســتگی روانــی بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد اســت کــه
باعــث اختــال درعملکــرد روزمــره و همچنیــن کاهــش کیفیــت
زندگــی میشــود [ .]5کیفیــت زندگــی بــا تجربــه انســان از زندگــی
در ارتبــاط اســت .از آنجــا کــه توجــه صــرف بــر طوالنــی کــردن
عمــر بیمــاران قلبــی بــدون درنظــر گرفتــن کیفیــت زندگــی آنــان
بــه فراموشــی ســپردن رفــاه و ســامتی آنــان اســت ،بنابرایــن ،بایــد
کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران و قــدرت تطابــق یافتــن آنــان مــورد
توجــه بیشــتری قــرار گیــرد [.]6
در ایــن راســتا ،ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت ،از جمله پرســتاران
میتواننــد بــا داشــتن برنامههــای مشــاوره و آمــوزش جهــت حــل
موفقیــت آمیــز یــک معضــل و تــاش بــه ســوی باالتریــن حــد
ســامت بالقــوه بــه بیمــاران مزمــن ماننــد مبتالیــان بــه انفارکتــوس
قلبــی کمــک کننــد [ .]7در بررســی بــه عمــل آمــده از بیمــاران،
پرســتاران بیشــترین نقــش را در آمــوزش و کســب مهارتهــای
خــود مراقبتــی آنهــا داشــتهاند .در واقــع ،آمــوزش بــه بیمــاران یکــی
از موثرتریــن نقشهــای پرســتاران میباشــد کــه میتوانــد منجــر
بــه کاهــش هزینههــای خدماتــی ســامت شــود [.]8
روش ( )teach-back ,TBیکــی از روشــهای تعاملــی آمــوزش
میباشــد .ایــن روش در خانــواد ٔه تدریــس گروهــی و روشــهای
پردازشــی طبقــه بنــدی شــده و جهــت گیــری اصلــی آن فراهــم
کــردن بســتر آموزشــی بــا محوریــت جمعــی بــوده اســت [ .]9در
ایــن رویکــرد مؤلفههــای مشــارکت ،همیــاری و همــکاری ،پذیــرش
جمعــی ،همزیســتی مســالمت آمیــز و تحریــک تجربــه مــورد توجــه
قــرار دارد .بــه طــور خالصــه  TBیعنــی اینکــه ،یــاد گیرنــده بــه
حــدی از تســلط و توانایــی برســد کــه خــود از مهــارت و هنــر
آمــوزش آموختههــا بــر آیــد .ایــن نــوع آمــوزش ،فــی نفــس دو
جنبــه دارد ،هــم جنب ـهٔ یادگیــری و هــم جنب ـ ٔه یــاد دهــی .در دل
ایــن دو ،جنبــ ٔه ســومی و جــود دارد کــه از دو مــورد اول مهمتــر
اســت و آن جنب ـهٔ ارزیابــی اســت [ .]10نکت ـ ٔه مهمتــر اینکــه ایــن
ارزیابــی قبــل از اینکــه جنبــ ٔه ارزیابــی توســط دیگــران داشــته
باشــد ،جنب ـهٔ خود-ارزیابــی دارد و آنچــه کــه ایــن روش را از ســایر
روشهــای آموزشــی متمایــز میســازد ایــن اســت کــه در ایــن فعــل
و انفعــال آمــوزش ،ســطح بســندگی و کفایــت یادگیرنــده ،معیــار و
مبنــای پایــان تدریــس میباشــد .از ایــن منظــر ایــن نــوع روش
آمــوزش یــک نــوع جنبـهٔ تشــخیصی اصالحــی و درمانــی دارد [.]11
یعنــی فــرد تعدیــل یــا عــدم تعدیــل دانــش و مهــارت مــورد نیــاز
خــود را بــه طــور تجربــی و محسوســی لمــس میکنــد و بــرای
رســیدن بــه تعــادل ،بــه طــور خــود جــوش تــاش میکنــد [.]12

بــا توجــه بــه نقــش مهــم پرســتاران در ارتقــای ســطح ســامت و
آمــوزش رفتارهــای خــود مراقبتــی ،میتــوان بــا شناســایی ایــن
رفتارهــا مداخــات برنامــه ریــزی شــدهای بــرای ارتقــای ســطح
رفتارهــای خــود مراقبتــی و در نتیجــه ،بهبود کیفیت زندگــی بیماران
قلبــی تدویــن نمــود .همچنیــن باتوجــه بــه اینکــه انفارکتــوس قلبــی
یکــی از بیماریهایــی اســت کــه ســهم عمــدهٔ درمــان آن برعهــدهٔ
خــود بیمــار اســت ،بنابرایــن اســتفاده از روش آموزشــی مناســب،
تعاملــی و بیمارمحــور کــه باعــث بهبــود پایبنــدی و مشــارکت بیمــار
در رفتارهــای خودمراقبتــی میگــردد ،باعــث ارتقــا کیفیــت زندگــی
ایــن بیمــاران میگــردد .لــذا بــا توجــه بــه ویژگیهــای گفتــه
شــدهٔ روش  ،TBو نیــز طبــق اطالعــات در دســترس پژوهشــگر در
مــورد وجــود تحقیقــات محــدودی در کشــور جهــت بــه کارگیــری
ایــن روش آموزشــی در بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد ،
ضــرورت انجــام ایــن مطالعــه در ایــن افــراد الزم بــه نظــر می رســد.
بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق و نظــر بــه کمبــود مطالعــات مشــابه در
کشــور  ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تأثیــر آمــوزش بــه روش teach
 backدر بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد بــر کیفیــت
زندگــی آنــان پــس از ترخیــص انجــام گرفــت.
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قلــب و عــروق ،ابتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد بــرای اولیــن بــار،
نداشــتن ســابقه اختــاالت روانــی و نداشــتن تحصیــات در گــروه
علــوم پزشــکی بودنــد .معیارهــای خــروج از مطالعــه :تکمیــل نکــردن
دو جلســه آموزشــی بــه هــر دلیــل توســط بیمــار بــود.
ابــزار گــردآوری دادههــا شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک
و پرسشــنامه اســتاندارد ارزیابــی کیفیــت زندگــی مــک نیــو بــود.
پرسشــنامهٔ کیفیــت زندگــی مــک نیــو ،یــک پرسشــنامه کیفیــت
زندگــی در ارتبــاط بــا بیماریهــای قلبــی تغییــر یافتــه از ابــزار
اصلــی آن اســت کــه توســط خــود بیمــار نیــز قابــل ارزیابــی
میباشــد .پرسشــنامه اســتاندارد مکنیــو دارای  27ســؤال اســت و
کیفیــت زندگــی بیمــاران قلبــی را در ســه بُع ـ ِد عملکــرد هیجانــی،
عملکــرد فیزیکــی و عملکــرد اجتماعــی ،مــورد ارزیابــی قــرار
میدهــد .تعــداد  5ســؤال از ایــن پرسشــنامه در حــوزه عملکــرد
فیزیکــی 11 ،ســؤال آن در حــوزه عملکــرد هیجانــی و  10ســؤال
در حــوزه عملکــرد اجتماعــی اســت .یــک ســؤال هــم بــه تنهایــی
دامنــه فعالیــت جنســی را بررســی میکنــد .بــاز ٔه زمانــی بــرای
ســؤاالت در پرسشــنامهٔ مکنیــو ،دو هفتـ ٔه گذشــته اســت .هــر کــدام
از ســؤاالت پرسشــنامه دارای معیــار پاســخ هفــت درجــهای اســت
و پاســخ آزمودنــی بــه هــر یــک از هفــت گــزاره ،موضــع او را روی
پیوســتاری کــه از همیشــه تــا اص ـ ً
ا متغیــر اســت ،نشــان میدهــد.
باالتریــن نمــر ٔه ممکــن در هــر حــوزه ،هفــت و کمتریــن نمــره ،یــک
اســت کــه بــه ترتیــب نشــان دهنــده کیفیــت زندگــی بــاال و کیفیــت
زندگــی پاییــن میباشــد .روایــی صــوری و محتــوای پرسشــنامهها،
بــه تأییــد حداقــل  10نفــر از اعضــای هیــات علمــی دانشــکده
پرســتاری و مامایــی ،پرســتاران و پزشــکان دارای مســئولیت در
بخشهــای ویــژه (سرپرســتار ،رییــس بخــش و )...رســید .میــزان
آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه کیفیــت زندگــی حاصــل از تکمیــل آن
توســط  15نفــر بیمــار مشــابه بــر اســاس  27گویــه  0/909بــود
کــه نشــان دهنــده پایایــی مناســب پرسشــنامه بــود .پرسشــنامهها
در بــدو ورود و پایــان پژوهــش (یکمــاه پــس از مداخلــه) توســط
بیمــاران هــر دو گــروه تکمیــل گردیــد.
ابتــدا بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری در دســترس و بــا توجــه
بــه معیارهــای ورود بــه مطالعــه 70،بیمــار واجــد شــرایط انتخــاب و
در مــورد اهــداف پژوهــش بــرای آنــان توضیــح داده شــد .باتوجــه
بــه تمایــل آنــان بــه شــرکت در پژوهــش رضایــت آگاهانــه از آنــان
گرفتــه شــد .ســپس بــه هــر بیمــار شــمارهای از  1تــا  70داده شــد
و بیمــاران بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه  Aو  Bتقســیم شــدند
و بــر اســاس قرعــه کشــی بــه عمــل آمــده افــراد گــروه  Aدر گــروه
آزمــون و افــراد گــروه  Bدر گــروه کنتــرل قــرار گرفتنــد .ســپس در
بــدو ورود بــه پژوهــش ،کلیــه بیمــاران دو گــروه در اولیــن مراجعــه
پــس از ترخیــص بــه درمانــگاه قلــب وعــروق ،ابزارهــای پژوهــش را

تکمیــل نمودنــد.
مداخلــه بدیــن صــورت بــود کــه ابتــدا ،برنامــه آموزشــی بــه روش
 teach backجهــت حداقــل ســه جلســه تنظیــم و بــه همــراه مــواد
و محتــوای آمــوزش بــه بیمــاران آنفارکتــوس قلبــی تدویــن شــد کــه
بــه تأییــد اســاتید تیــم تحقیــق رســید .بدیــن صــورت که جلســه اول
بــه بیمــاری انفارکتــوس قلبــی و عالئــم و عوامــل خطــر و عــوارض آن
و اهمیــت پیشــگیری و کنتــرل آنهــا ،جلســه دوم در مــورد ورزش و
تأثیــر آن بــر انفارکتــوس قلبــی و همچنیــن مهارتهــای تغذی ـهای،
و جلســه ســوم در مــورد داروهــا و رژیــم دارویــی و محدودیتهــای
آنهــا و تــرک عــادات نامناســب اختصــاص یافــت .مــدت زمــان هــر
جلســه براســاس تمایــل بیمــار و یــا ســطح یادگیــری وی حداکثــر
 60دقیقــه در نظــر گرفتــه شــد و جلســات آموزشــی در طــی  10روز
انجــام گرفــت .جهــت محــل برگــزاری جلســات آموزشــی ،اتاقــی در
درمانــگاه بیمارســتان قلــب وعــروق بــا هماهنگــی بیمارســتان درنظــر
گرفتــه شــد .جلســه اول در اولیــن مراجعــه بیمــار پــس از ترخیــص
بــه ارائــه شــد .محتــوای آموزشــی هــر جلســه بــه روش  ،TBیعنــی
چهــره بــه چهــره همــراه بــا آمــوزش عملــی و بــا اســتفاده از پمفلــت
بــه بیمــار آمــوزش داده میشــد ،ســپس از بیمــار خواســته میشــد
محتــوای آموزشــی را بــا زبــان خــود بیــان نمایــد .در صــورت عــدم
درک صحیــح مطالــب توســط بیمــار ،مجــددا ً محتــوای آموزشــی بــه
وی آمــوزش داده میشــد .جلســات آموزشــی ،براســاس نیــاز بیمــار
بــرای هــر کــدام از بیمــاران گــروه آزمــون حداقــل ســه جلســه
برگــزار شــد .طــی یــک مــاه بعــد از مداخلــه ،بــه منظــور ترغیــب
هــر چــه بیشــتر بــرای پیــروی از مطالــب آمــوزش داده شــده ،در
روزهــا و ســاعات هماهنــگ شــده قبلــی بــا بیمــاران تمــاس تلفنــی
گرفتــه و بــه ســؤاالت آنــان پاســخ داده شــد بیمــاران گــروه کنتــرل
طبــق روال مراجعــه و آموزشهــای روتیــن حیــن ترخیــص توســط
پرســتاران بخــش را دریافــت کردنــد .یــک مــاه بعــد از مداخلــه در
گــروه آزمــون ،پژوهشــگر از طریــق تمــاس تلفنــی بــا بیمــاران هــردو
گــروه ،زمانــی را جهــت مالقــات تعییــن نمــود .در ایــن جلســه ،بــا
همــان پرسشــنامه کیفیــت زندگــی بیمــاران مجــددا ً مــورد ســنجش
قــرار گرفتنــد.
مجوزهــای الزم از مرکــز تحقیقــات دانشــگاه و همچنیــن کمیتــهٔ
اخــاق گرفتــه شــد .توضیحــات مبنــی بــر محرمانــه مانــدن
اطالعــات و جلــب رضایــت بیمــاران انجــام شــد و همچنیــن
رضایــت نام ـهٔ کتبــی از اخــذ گردیــد .جهــت مالحظــات اخالقــی،
پــس از تکمیــل پرسشــنامهها ،کلیــه محتــوای آموزشــی در اختیــار
ایشــان هــم قــرار داده شــد و همچنیــن بــه ســؤاالت آنــان پاســخ
داده شــد .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSنســخه  16و
آمــار توصیفــی و آزمونهــای تــی زوجــی و تــی مســتقل تجزیــه
و تحلیــل شــدند.
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کنترل ،تعداد (درصد)
)48/6( 17
)51/4( 18
)5/7( 2
)51/4( 18
)42/9( 15
)10/26( 58/40
)5/6( 3
)45/7( 16
)45/7( 16

4

P = 0/644 ،X2 = 0/881

P = 0/138 ،X2 = 3/958

P = 0/663 ،X2 = 1/597

)45/7( 14
)17/1( 13
)22/9( 7
)14/3( 5
)45/7( 14

جدول  :2مقایسه نمرات کیفیت زندگی و ابعاد آن در دو گروه کنترل و مداخله قبل و بعد از آموزش
بعد ،انحراف معیار  ±میانگین
قبل ،انحراف معیار  ±میانگین
گروه
کیفیت زندگی
4/78 ± 0/51
2/68 ± 0/52
آزمون
2/77 ± 0/40
2/99 ± 0/41
کنترل
بُعد جسمی
4/89 ± 0/48
2/83 ± 0/57
آزمون
3/08 ± 0/48
3/10 ± 0/51
کنترل
بُعد روانی
4/84 ± 0/57
2/72 ± 0/64
آزمون
2/69 ± 0/47
3/015 ± 0/52
کنترل
بُعد اجتماعی
4/77 ± 0/46
2/58 ± 0/49
آزمون
2/71 ± 0/46
2/96 ± 0/45
کنترل

* .XXX

نتیجه آزمون
P = 0/543 ،X2 = 0/369

تی زوجی
*P > 0/001 ،df = 34 ،t = -37/87
P > 0/001 ،df = 34 ،t = 7/069
*P > 0/001 ،df = 34 ،t = -38/01
P = 0/766 ،df = 34 ،t = 0/30
*P > 0/001 ،df = 34 ،t = -27/416
*P > 0/001 ،df = 34 ،t = 7/826
*P > 0/001 ،df = 34 ،t = -37/201
*P > 0/001 ،df = 34 ،t = 5/257
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جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی واحدهای پژوهش
مداخله ،تعداد (درصد)
جنسیت
)55/9( 19
مرد
)44/1( 15
زن
سن
)5/7( 2
<45
)51/4( 18
45-60
)42/9( 15
< 60
)7/04( 59/29
میانگین  ±انحراف معیار
تعداد فرزندان
)25/7( 9
<3
)31/4( 11
3-6
)42/9( 15
≤6
تحصیالت
)42/9( 15
ابتدایی
)8/6( 3
راهنمایی
)31/4( 11
دبیرستان
)17/1( 6
دانشگاهی
)42/9( 15
ابتدایی

بعــد از آمــوزش معن ـیدار آمــاری بــود (جــدول .)3

] [ DOI: 10.21859/nmj-25011

یافتهها
یافتههــا نشــان دادنــد کــه بیمــاران دو گــروه کنتــرل و آزمــون از
لحــاظ جنــس ،ســن ،تعــداد فرزنــدان ،شــغل ،و ســطح تحصیــات بــا
یکدیگــر مشــابه بودنــد (جــدول  .)1میانگیــن (انحــراف معیــار) نمــرات
کیفیــت زندگــی در گــروه آزمــون قبــل از مداخلــه  2/68 ± 0/52و
بعــد از مداخلــه  4/78 ± 0/51بــود .آزمــون تی-زوجــی نمــره کیفیــت
زندگــی و ابعــاد جســمی ،روانــی و اجتماعــی آن در گــروه مداخلــه در
مرحلــه بعــد از آمــوزش نســبت بــه قبــل از آمــوزش افزایــش معنـیدار
آمــاری داشــت (جــدول  .)2نتایــج نشــان داد کــه ،میانگیــن (انحــراف

معیــار) نمــرات کیفیــت زندگــی در گــروه کنتــرل قبــل از مداخلــه
 2/99 ± 0/41و همچنیــن میانگیــن (انحــراف معیــار) نمــرات کیفیــت
زندگــی در گــروه آزمــون قبــل از مداخلــه  2/68 ± 0/52بــود .بنابــر
آزمــون تی-مســتقل تفــاوت نمــره کیفیــت زندگــی و ابعــاد آن بیــن
دو گــروه قبــل از آمــوزش معن ـیدار آمــاری بــود .میانگیــن (انحــراف
معیــار) نمــرات کیفیــت زندگــی در گــروه آزمــون بعــد از مداخلــه
 /78 ± 0/51و در گــروه کنتــرل  2/77 ± 0/40بــود بنــا بــر آزمــون
تــی مســتقل تفــاوت نمــره کیفیــت زندگــی و ابعــاد آن بیــن دو گــروه،

صلواتی و همکاران

کنترل ،انحراف معیار  ±میانگین

آزمون ،انحراف معیار  ±میانگین

] [ DOI: 10.21859/nmj-25011

جدول  :3مقایسه نمرات کیفیت زندگی و ابعاد آن بین دو گروه کنترل و مداخله قبل و بعد از آموزش
تی مستقل

کیفیت زندگی
قبل
بعد
بُعد جسمی
قبل
بعد
بُعد روانی
بعد
بُعد اجتماعی
قبل
بعد
* .XXX

2/77 ± 0/40

4/78 ± 0/51

3/10 ± 0/51

2/83 ± 0/57

3/08 ± 0/48

4/89 ± 0/48

3/015 ± 0/52

2/72 ± 0/64

2/69 ± 0/47

2/96 ± 0/45

2/71 ± 0/46

بحث
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر آمــوزش بــه روش
بــه روش  teach backبــر کیفیــت زندگــی در بیمــاران مبتــا بــه
انفارکتــوس میــوکارد در ســال  1394در شــهر همــدان بــود .بنابــر
آزمــون تی-زوجــی نمــره کیفیــت زندگــی و ابعــاد روانــی و اجتماعــی
آن در گــروه کنتــرل در مرحلــه بعــد از آمــوزش نســبت بــه قبــل از
آمــوزش کاهــش معن ـیدار آمــاری داشــت.
غیــر همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر ،نتایــج مطالعــه نجفــی
و همکارانــش ( )2009بــود کــه تحــت عنــوان تأثیــر آمــوزش
خودمراقبتــی بــه بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد بــر
کیفیــت زندگــی آنهــا انجــام گرفــت .در ایــن مطالعــه بیــن نمــرات
کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوی میــوکار در گــروه
کنتــرل ،قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف معنــادار آمــاری مشــاهده
نشــد [.]13
همچنیــن در مطالع ـ ٔه دیگــری کــه بــا هــدف تأثیــر مشــاوره فــردی
بــر کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد انجــام
گرفــت ،توفیقیــان و همــکاران ( )1388نشــان دادنــد کــه بیــن
نمــرات کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد
گــروه کنتــرل  ،قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف معنــادار آمــاری
مشــاهده نشــد [ .]14نتایــج مطالعــه باقــری و همــکاران ()1382
کــه تحــت عنــوان میــزان تأثیــر مشــاوره گروهــی بــر کیفیــت
زندگــی بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد مراجعــه کننــده بــه
درمانگاههــای بیمارســتانهای امــام خمینــی (ره) و شــریعتی تهــران

4/84 ± 0/57
2/58 ± 0/49
4/77 ± 0/46

*P > 0/001 ،df = 1 ،F = 123/7
*P = 0/040 ،df = 68 ،t = -2/095
*P > 0/001 ،df = 1 ،F = 768/945
*P = 0/027 ،df = 68 ،F = -2/276
*P > 0/001 ،df = 1 ،F = 783/708
*P = 0/002 ،df = 68 ،F = -3/230
*P > 0/001 ،df = 1 ،F = 979/505

انجــام گرفــت ،نشــان داد کــه بیــن نمــرات کیفیــت زندگــی بیمــاران
مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد در گــروه کنتــرل ،قبــل و بعــد از
مشــاوره گروهــی اختــاف معنــادار آمــاری وجــود نداشــت [.]15
بــر اســاس نتایــج آزمــون تی-زوجــی نمــره کیفیــت زندگــی و ابعــاد
جســمی ،روانــی و اجتماعــی آن در گــروه مداخلــه در مرحلــه بعــد
از آمــوزش نســبت بــه قبــل از آمــوزش افزایــش معنــیدار آمــاری
داشــت .در مطالعــهای کــه توســط وانــگ و همــکاران ( )2012بــا
هــدف اثــرات توانبخشــی و مراقبــت پیگیــر در منــزل بــر کیفیــت
زندگــی بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد صــورت گرفــت،
نتایــج نشــان داد کــه بیــن میانگیــن نمــرات کیفیــت زندگــی
بیمــاران گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف معنــادار
آمــاری وجــود داشــت بــه نحــوی کــه مراقبــت پیگیــر در منــزل
باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران دچــار انفارکتــوس میــوکارد
گــروه آزمــون گردیــد [.]16
همچنیــن کنــدی و همــکاران کــه در مطالعــه خــود اثــر توانبخشــی
برنامــه جامــع قلبــی بــر کیفیــت زندگــی بیمــاران دچــار انفارکتــوس
میــوکارد را مــورد بررســی قــرار دادنــد ،بیــان کردنــد کــه بازتوانــی
و برنامــه توانبخشــی ســبب افزایــش کیفیــت زندگــی در بیمــاران
گــروه آزمــون گردیــد .در مطالعــه نجفــی و همکارانــش کــه تأثیــر
آمــوزش خودمراقبتــی بــه بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد
بــر کیفیــت زندگــی آنهــا ســنجیده شــد ،در گــروه آزمــون آمــوزش
چهــره بــه چهــره در دو روز متوالــی داده شــد .ســپس بــه مــدت دو
مــاه پــس از ترخیــص بیمــاران هیــچ مداخلـهای صــورت نگرفــت .در
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قبل

2/99 ± 0/41

2/68 ± 0/52

*P = 0/007 ،df = 68 ،F = -2/773

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،25شماره  ،1بهار 1396
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6

نتیجه گیری
در مطالعــه حاضــر اســتتفاده از روش  teach backدر آمــوزش
فعالیتهــای خودمراقبتــی و مدیریــت عالیــم و پیشــگیری از آنهــا
باعــث ارتقــای کیفیــت زندگــی بــه طــور کلــی و ابعــاد جســمی،
روانــی و اجتماعــی آن در بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد
شــد .بــا توجــه بــه نقــش مهــم پرســتاران در ارتقــای ســطح ســامت
 ،میتــوان از ایــن روش جهــت انجــام مداخــات آموزشــی بــرای
ارتقــای ســطح رفتارهــای خــود مراقبتــی و در نتیجــه ،بهبــود
کیفیــت زندگــی بیمــاران قلبــی اســتفاده نمــود .همچنیــن باتوجــه

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 18:19 +0430 on Thursday June 21st 2018

ابتــدای مــاه چهــارم مجــددا ً فرمهــای بررســی کیفیــت زندگــی بــا
مراجعــه بــه منــزل بیمــاران در دو گــروه آزمــون و شــاهد تکمیــل
گردیــد .در گــروه آزمــون ،آزمــون آمــاری تــی زوج ،اختــاف معنــی
داری را در نمــره کل و ابعــاد کیفیــت زندگــی قبــل و بعــد از مداخلــه
نشــان داد (.]13[ )P > 0/001
همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر ،توفیقیــان و همــکاران ( )1388در
مطالعــه خــود بــه بررســی تأثیــر مشــاوره فــردی بــر کیفیــت زندگــی
بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد پرداختنــد .در ایــن پژوهش
چهــار جلســه مشــاوره یــک ســاعته بــه صــورت یــک روز در میــان در
ســه حیطــه جســمی ،روانــی و اجتماعــی بــرای گــروه مداخلــه برگزار
گردیــد .نتایــج آنهــا نشــان داد کــه بیــن نمــرات کیفیــت زندگــی
گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف معنــی دار آمــاری
وجــود داشــت [ .]14همچنیــن صــادق زاده و همــکاران ()1389
مطالعـهای تحــت عنــوان بررســی تأثیــر آمــوزش بــر ارتقــای کیفیــت
زندگــی بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد انجــام دادنــد .از
هــر دو گــروه پیــش آزمــون قبــل از شــروع برنامــه (ســه هفتــه بعــد
از ســکته قلبــی) و پــس آزمــون پــس از اتمــام  8هفتــه برنامــه
آموزشــی بــه عمــل آمــد .نتایــج نشــان دهنــده افزایــش معنــی دار
کیفیــت زندگــی در گــروه آزمــون پــس از اجــرای برنامــه آموزشــی
بــود .عالرغــم وجــود تفاوتهــای مطالعــه حاضــر بــا مطالعــات
مذکــور ،از جملــه تفاوتهایــی همچــون روش کار ،محتــوای
آموزشــی و روش آموزشــی ،برنامــه آموزشــی ســبب افزایــش کیفیــت
زندگــی در بیمــاران گــروه آزمــون گردیــد [.]17
بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده تفــاوت نمــره کیفیــت زندگــی و
ابعــاد آن بیــن دو گــروه ،بعــد از آمــوزش معنـیدار آمــاری بــود .بــه
عبارتــی آمــوزش بــه روش  teach backمؤثــر واقــع شــده بــود .در
مطالعـهای کــه توســط وانــگ و همــکاران ( )2012بــا هــدف اثــرات
توانبخشــی و مراقبــت پیگیــر در منــزل بــر کیفیــت زندگــی بیمــاران
مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد صــورت گرفــت ،نتایــج نشــان داد
کــه بیــن میانگیــن نمــرات کیفیــت زندگــی بیمــاران گــروه آزمــون و
کنتــرل بعــد از مداخلــه اختــاف معنــادار آمــاری وجــود داشــت بــه
نحــوی کــه مراقبــت پیگیــر در منــزل باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی
بیمــاران دچــار انفارکتــوس میــوکارد گردیــد [.]16
همچنیــن در مطالعــه عشــوندی و همــکاران ( )1392کــه تحــت
عنــوان تأثیــر آمــوزش خــود مراقبتــی بــه روش  teach backبــر
رفتارهــای خــود مراقبتــی بیمــاران دیابتــی نــوع دو :یــک کارآزمایــی
بالینــی صــورت گرفــت؛ برنامــه آموزشــی طبــق روش teach back
در  4جلســه بــرای گــروه آزمــون انجــام شــد .قبــل و یــک مــاه
پــس از اتمــام مداخلــه دادهــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه ،مصاحبــه و
خــود گزارشدهــی جمــعآوری گردیــد .بعــد از مداخلــه ()91/4%
بیمــاران گــروه آزمــون دارای عملکــرد خــوب و  77/1%بیمــاران

گــروه کنتــرل دارای عملکــرد متوســط دربــاره کنتــرل قنــد خــون
بــوده و تفــاوت معن ـیداری بیــن دو گــروه وجــود داشــت [.]12
امــا نتایــج مطالعــه توفیقیــان و همــکاران ( )1388غیــر همســو بــا
نتایــج مطالعــه حاضــر بــود .در مطالعــه توفیقیــان و همــکاران تأثیــر
مشــاوره فــردی بــر کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه انفارکتــوس
میــوکارد مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن پژوهــش چهــار جلســه
مشــاوره یــک ســاعته بــه صــورت یــک روز در میــان در ســه حیطــه
جســمی ،روانــی و اجتماعــی بــرای گــروه مداخلــه برگــزار گردیــد.
آزمــون مجــذور کای نشــان داد کــه نمــره کیفیــت زندگــی در دو
گــروه مداخلــه و کنتــرل پــس از مشــاوره تفــاوت آمــاری معنــاداری
نداشــت .بــه عبارتــی مشــاوره فــردی بــر کیفیــت زندگــی بیمــاران
مبتــا بــه انفارکتــوس میــوکارد تاثیــری نداشــت [ .]14شــاید علــت
تفــاوت در نتایــج مطالعــه حاضــر بــا مطالعــ ٔه مذکــور ،تفــاوت در
محتــوای آموزشــی و روش کار دو مطالعــه باشــد .در مطالعــه حاضــر،
جلســات آمــوزش ،براســاس نیــاز بیمــار بــرای هــر کــدام از بیمــاران
گــروه آزمــون حداقــل ســه جلســه برگــزار گردیــد و مــدت زمــان
هــر جلســه براســاس تمایــل بیمــار و حداکثــر از  45دقیقــه تــا یــک
ســاعت بــود .در جلســه اول بیمــاران در مــورد انفارکتــوس قلبــی
و عــوارض آن آمــوزش دیدنــد .در جلســه دوم در مــورد ورزش و
تأثیــر آن بــر انفارکتــوس قلبــی و همچنیــن مهارتهــای تغذی ـهای،
در طــی جلســه ســوم در مــورد داروهــا و رژیــم دارویــی آمــوزش
دریافــت کردنــد .هرچنــد کــه محتــوای جلســات بــر اســاس نیــاز
افــراد و آمادگــی آنهــا انعطــاف پذیــر بــود .پــس از اجــرای برنامــه
آموزشــی ،فعالیتهــای خودمراقبتــی آمــوزش داده شــده ،بــه
وســیله تمــاس تلفنــی هــر ســه روز یکبــار توســط پژوهشــگر
پیگیــری گردیــد .یکمــاه بعــد ،اطالعــات مجــددا ً از دو گــروه جمــع
آوری گردیــد .امــا در مطالعــه توفیقیــان و همــکاران چهــار جلســه
مشــاوره یــک ســاعته بــه صــورت یــک روز در میــان در ســه حیطــه
جســمی ،روانــی و اجتماعــی بــرای گــروه مداخلــه برگــزار گردیــد.
یــک مــاه بعــد از مداخلــه اطالعــات مجــددا ً از دو گــروه جمــع آوری
گردیــد.
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Abstract
Introduction: Patients with Myocardial infarction suffer from impaired daily functioning
and reduced quality of life. The aim of this study was to determine the effect of teach back
education on self-care behaviors and quality of life in patients with myocardial infarction
in 2015 in Hamadan.
Methods: In this quasi-experimental study, 70 Patients with myocardial infarction were
selected with random available sampling and randomly divided to control and case groups.
Three sessions, each for 45 minutes in 10 days, were performed for the case group. After
one month and after the last training session, Mc New questionnaires were completed by
both experimental and control groups. Data were analyzed with SPSS software (version
16) by descriptive statistics, independent-t and paired-t tests.
Results: In the case group, there was a significant difference between the mean scores of
quality of life. However, the difference was not significant in the control group. There were
significant differences between the mean scores of quality of life of case and control groups
after the intervention.
Conclusions: In the present study, teach back training method improved the quality of life
in patients with myocardial infarction. Considering its important role of nurses, they can
use these training methods to improve the quality of life for patients with heart problems.

