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Abstract
Background and purpose: Cardiac failure is a disabling disease affecting all aspects of life and
many patients may feel frustrated due to reduced abilities. The aim of this study was to determine the
effect of family-centered education on hope in patients with heart failure.
Materials and methods: In a randomized controlled trail, 110 patients with heart failure were
selected by objective sampling and randomly assigned to either the control or experimental group. The
control group received only hospital routine care and the experimental group, including the patient and an
active member of his/her family, attended three 60-minute sessions for three days during hospital stay.
The experimental group received face to face trainings and an educational booklet. Data was collected
using a demographic questionnaire and the Miller Hope Scale before and three months after the
intervention. Data analysis was done in SPSS V20.
Results: The mean values for hope in experimental and control groups before and after the
intervention were 147.52 ± 33.15 and 151.63 ± 23.5 and 173.05 ± 37.45 and 134.05 ± 33.15, respectively.
There was no significant difference in the mean score for hope between the two groups before the
intervention (P= 0.193). But, after the intervention significant difference was seen in the mean score for
hope between the experimental group and controls (P= 0.0001).
Conclusion: Training cardiac patients and their families by nurses significantly increased their
levels of hope. This low-cost intervention in family members could be of great benefit in controlling and
preventing heart failure.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT2014121413156N10)
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چكیده
سابقه و هدف :نارسایی قلبی یک بیماری ناتوانکننده موثر بر تمام جنبههای زندگی است .از آنجاییکه این بیماری،
مزمن و غیر قابل درمان می باشد ،ممکن است به علت کاهش توانایی ها ،احساس ناامیدی را داشته باشند .لذا هدد از ایدن
مطالعه ،تعیین تاثیر آموزش خانواده محور بر میزان امیدواری بیماران مبتال به نارسایی قلبی میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه به صورت کارآزمایی تصادفی شاهدار میباشد 111 .بیمار مبتال به نارسدایی قلبدی بدا روش نمونده
گیری در دسترس به دو گروه تخصیص تصادفی شدند .گروه شاهد ،مراقبدتهدای روتدین بیمارسدتان را دریافدت کردندد و گدروه
آزمون عالوه بر آن در طول مدت بستری بیمار به همدراه عودو فعدال خدانواده در سده جلسده  01دقیقدهای در  3روز آمدوزش داده
شدند .آموزش برای هر فرد و عوو فعال خانواده به صورت چهره بده چهدره و حودوری و دریافدت کتابمده آموزشدی بدود .ابدزار
جمعآوری اطالعات پرسشنامه جمعیتشناختی و امیدواری میلدر  )Millerبدود کده یکبدار قبدل از آمدوزش و یکبدار  3مداه بعدد از
پیگیری تکمیل شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آماری و نرمافزار  SPSS 01صورت گرفت.
یافتهها :میانگین و انحرا معیار نمره امیدواری گدروه آزمدون و شداهد قبدل از مداخلده بده ترتید  141/10±33/11و
111/03±03/1و میددانگین و انحددرا معیددار گددروه آزمددون و شدداهد سدده مدداه بعددد از مداخلدده بدده ترتید  113/11± 31/41و
 134/11± 33/11گزارش شد .میانگین نمره امیدواری بیماران مبتال به نارسایی قلبی ،قبل از مداخله در گدروههدای شداهد و
آزمون تفاوت آماری معنادار نداشت  .)p=1/193پس از مداخله ،مقایسه میانگین نمره امیدواری این بیماران در گروههدای
شاهد و آزمون معنادار گزارش شد .)p=1/1111
استنتاج :آموزش به خانواده به همراه بیمار ،توسط پرستار به طور معناداری باعث افزایش امیدواری بیمداران مدیشدود.
این نوع مداخله کم هزینه به اعوای خانواده در امر کنترل بیماری و پیشگیری میتواند مفید باشد.
شماره ثبت کارآزمایی بالینی IRCT0114101413110N11 :

واژه های کلیدی :نارسایی قلبی ،امیدواری ،آموزش خانواده محور

مقدمه
پیشرفت تکنولوژی و مراقبتهای پزشکی ،منجر به
تغییر مراقبتهای سالمتی ،از افراد با بیماریهدای حداد و

عفونی به سمت بیماران با بیماریهای مزمن شده است .)1

بیمداریهدای قلبدی و عدروقدی از ایدن ندوع اختدالالت و

مولف مسئول :محمدعلی گرجی -ساری :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .0استادیار ،گروه پرستاری داخلی -جراحی ،مرکز تحقیقات ارتوپدی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .3دانشیار ،گروه آمار زیستی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،پژوهشکده اعتیاد ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .4کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهرود ،شاهرود ،ایران
 .1روانپزشک ،بیمارستان فاطمه الزهرا س) ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .0استادیار ،گروه پرستاری داخلی ،جراحی ،مرکز تحقیقات دیابت ساری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصوی 1391/1/8 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 1390/0/4:
 تاریخ دریافت 1390/1/01 :
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بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر میزان امیدواری
بیماران مبتال به نارسایی قلبی

پژوهشی

عالمه قاجار و همکاران

همچنین ایران ،و مهمترین عامل از کدار افتدادگی اسدت .)0

مسئولیتها و فعالیتهای تفریحی و اجتمداعی مدیباشدد

مري و میر ناشی از این بیماری در کشدورهای در حدال

که در این بیماران کاهش یافته است  .)1امیدواری یکدی

توسعه 08/1 ،درصد و در ایران 41 ،درصد می باشدد .)3

از فاکتورهای روانشناسی مهم در امدر مراقبدت و بهبدود

نارسایی قلبی از انواع بیمداریهدای مدزمن قلبدی عروقدی

سالمت بیمار میباشد  .)13بر طبق مطالعات انجدام شدده،

است که علیرغم پیشرفتهای درمانی ،میزان مدري و

میانگین نمره امیدواری در بین بیماران مبتال بده نارسدایی

میر و ناتوانی ناشدی از ایدن بیمداری هممندان بداال باقیماندده

قلبی  31/09 ± 1/3درصد ،ضعیف گزارش شده اسدت .)11

است  .)4تعداد بیماران مبتال به نارسایی قلبی حدود 3111

امید ،توانایی باور یک احساس بهتر از آینده است که بدا

نفر به ازای هر یکصد هدزار نفدر جمعیدت ایراندی اسدتکده

نیروی نافذ خود ،باعدث افدزایش عملکدرد مدیشدود ،تدا

نشاندهندده شدیوع و بدروز زیداد ایدن بیمداری در جامعده

سیستم بتواند تجارب نو را کس

کرده و نیروی تدازه را

میباشد  .)1نارسایی قلبدی یدک معودل اجتمداعی بدرای

در ارگددانیزم ایجدداد نمایددد  .)14امیددد ،نیددروی زندددگی

بیمار و خانواده آنان و همچنین یک اختالل ناتوانکننده

ضروری و پویدا اسدت کده توسدط روابدط ،مندابع و کدار

و مرگبار است  .)0اینبیماری یک وضعیت بالینی غیرطبیعی

پشتیبانی میشود و در نتیجه انرژی الزم برای کدار مدورد

اسددت کدده دو نددوع سیسددتولیک و دیاسددتولیک دارد .)1

نظددر و آینددده مطلددوب را فددراهم مددیکنددد  .)11در واقددع

تنگی نفدس ،خسدتگی و افسدردگی از عالئدم اصدلی در

توانایی عملکرد ،تواندایی جسدمی و رواندی بدرای انجدام

بیماران مبتال به نارسایی قلبی هسدتند کده منجدر بده عددم

دادن فعالیتهای معمول زنددگی مثدل مراقبدت از خدود،

تحمل فعالیت میشود  .)8این بیماری یکی از شایع ترین

فعالیتهای شغلی ،روابط فامیلی ،مسئولیتها و فعالیتهدای

عوامل منجر به بستری مجدد در بیمارسدتان طدی  01روز

تفریحی و اجتماعی میباشد که در این بیمداران کداهش

پس از ترخیص است  .)9با افزایش شدت بیمداری ،کیفیدت

یافته است  .)1تاکنون روشهای مختلفدی در زمینده افدزایش

زندگی مرتبط با سالمت 1در بیمداران مبدتال بده نارسدایی

امیدواری بیماران با بیماریهای مزمن از جملده نارسدایی

قلبی در مقایسه بدا جمعیدت سدالم و دیگدر بیمداریهدای

قلبی انجام شده است کده شدامل آمدوزش بده بیمدار ،)10

مزمن ،به شدت مختل می باشد و به علت عوارض ناتوان

پیگیری تلفنی  )10و پیگیری پس از تدرخیص  )11مدیباشدد.

کننده ،تاثیر بسیار حادتری بر کیفیت زندگی ،امیدواری

اقدامات پرستاری نظیر آموزش ،مشاوره ،مزاح کردن بدا

و توانایی عملکردی این بیماران میگذارد  .)11نارسدایی

بیمار ،کمک به بیمار برای رسیدن بده حدداکثر فعالیدت،

قلبی یک سندرم موثر بر تمام جنبههای زندگی روزمدره

تشویق بده اجتمداعی شددن و تکنیدکهدای ریلکسدیش،

روانددی

تقویت معنویت بیمار ،ارتباط با خانواده بیمار ،دوستان و

اجتماعی است که در افدراد بدا نارسدایی قلبدی بده میدزان

سایر همراهان و احساس ارتباط با یک منبع عظدیمتدر در

زیادی تغییر یافته است  .)11بیماران مبتال به نارسایی قلبی

افزایش امیدواری مؤثر هستند .)18

اسددت .یددک دامندده از کیفیددت زندددگی ،ادرا

ممکددن اسددت احسدداس ناامیدددی را بدده علددت کدداهش

در مطالعهای که بده بررسدی عوامدل افدزایشدهندده

تواندداییهددای فیزیکددی ،تغییددر در عملکددرد و نقددشهددای

امیدواری در بیمداران بدا بیمداریهدای مدزمن پرداختندد،

اجتماعی داشته باشند و در اثر ناامیدی به شدت غیر فعال

بیماران مهمترین عامل ارتقای امیدواری را حمایت اعودای

شوند  .)10در واقع تواندایی عملکدرد ،تواندایی جسدمی و

خانواده خود عنوان کردند  .)19ارتقا حس کنترل شخصی

روانی برای انجام دادن فعالیتهای معمول زنددگی مثدل

از بیماری ،باعث افزایش امیدواری و امر

و فهم و در

1. Health-Related Quality of Life
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شددایعتددرین علددت مددري در بددیشتددر کشددورهای جهددان و

مراقبددت از خددود ،فعالی دتهددای شددغلی ،روابددط فددامیلی،

تاثير آموزش خانواده محور بر ميزان اميدواری

مراقبت در بیماران نارسایی قل

میشود .اما آموزش بده

مواد و روش ها

کافی نمیباشد  .)10بیمداران بدا نارسدایی قلبدی در انجدام

شاهددار بود .تعدداد  111بیمدار مبدتال بده نارسدایی قلبدی

فعالیتهای معمول زنددگی ،اسدتقالل خدود را از دسدت

بسددتری در بخددشهددای ویددژه مرکددز قلد

مازندددران ،بدده

داده و در مراقبت از خود به دیگدران وابسدته مدیشدوند.

صورت در دسدترس و واجدد معیارهدای ورود ،انتخداب

اساس درمان نارسایی قلبی مشتمل بر رفدع عوامدل ایجداد

شدند و به صورت تصادفی بدا اسدتفاده از جددول اعدداد

کننده ،درمان دارویی و تغییرات سبک زندگی است که

تصادفی در دو گروه  11نفر آزمون و شاهد قرار گرفتند.

تغییرات سبک زندگی عالوه بر این که باعث از بین رفتن

بیماران پس از کس

رضایت کتبی به عنوان نمونه وارد

عالئم وکاهش سرعت پیشرفت بیماری شده ،بلکه باعث

مطالعه شدند .جهت پنهانسازی ،تعدادی پاکتنامده کده

افزایش امیدواری وکیفیت زندگی دربیماران میگردد .)8

عدم وضوح محتوای داشت ،تهیه و هر یدک از تدوالیهدای

کلی از ارائه برنامه آموزشی به بیماران قلبی ،تغییر

تصادفی ایجداد شدده بدر روی یدک کدارت ثبدت شدد و

رفتددار اسددت و خددانواده در رسددیدن بدده آن نقددش مهمددی

کارتها داخل پاکتهای نامه بده ترتید

جدایگدذاری

دارد  .)01تحقیقددات نشددان داده آمددوزش مهددارتهددای

شد .به منظور حفظ توالی تصدادفی نیدز ،بدر روی سدط

هد

خدانواده در شددناخت درمددانی و افددزایش امیددد و کدداهش

خارجی پاکتها شمارهگدذاری بده همدان ترتید

اضطراب و افسردگی بیمداران مدوثر بدوده اسدت .)00،01

گرفت .در نهایت درب پاکتهای نامده چسدبانده شدد و

آموزش به اعوای خانواده در امر کنترل بیماری و حتدی

به ترتی

در داخل جعبهای قرار گرفت .در زمان شدروع

پیشگیری میتواند بسیار مفید باشد ،چرا که یک ارتبداط

ثبت نام شرکتکنندگان ،براساس ترتی ورود بده مطالعده،

قوی بین خانواده و وضعیت سالمتی اعودای آن وجدود

یکی از پاکتهای نامه باز شد و گروه تخصیص یافته آن

دارد .افراد خصوصدا در بیمداریهدای مدزمن بده اعودای

شرکتکننده ،مشخص مدیشدد .گدروه شداهد و آزمدون از

خانواده خود وابستهاند و حتی نگرش آنها تحدت تديثیر

نظر معیار ورود و خروج شرایط کامال یکسدانی داشدتند.

خددانواده قددرار مددیگیددرد .در آمددوزش خددانواده محددور،

در گروه شاهد ،بیماران آموزش رایج در بیمارستان و در

حوور فعال خانواده در امر بررسی و تشدخیص نیازهدا و

گروه آزمون عالوه بر آموزش های معمول بیمارستان به

آموزشها وجود دارد ،زیرا اعتقاد بر این است که وقوع

بیمار ،به یک عوو فعدال خدانواده بده همدراه بیمدار و در

بیماری در یک فدرد منجدر بده ورود تدک تدک اعودای

حوور وی ،آموزش داده شد .معیارهای ورود به مطالعه

خانواده در چرخه سیر بیماری میشدود  .)03بدا توجده بده

شامل موارد زیر بود :سن باالی  01سال  ،)9-10تشخیص

اینکه مطالعدات زیدادی در زمینده آمدوزش بده بیمدار در

نارسدایی قلبدی توسدط پزشدک متخصدص قلد  ،بیمداران

جنبههای مختلدف بیمداریهدای قلبدی و هدمچندین سدایر

کددالس  IIو  ،IIIهوشددیاری کامددل ،حددداقل سددواد بددرای

بیمدداریهددای مددزمن ماننددد تاالسددمی  )04و دیابددت نددوع

خواندن و نوشتن بیمار و یدک عودو فعدال خدانواده کده

دو  )01صورت گرفته است و با جسدتجو در پایگداههدای

سددالمت روان و عدددم افسددردگی وی توسددط متخصددص

در دسترس ،شاهد مطالعهای در راستای آموزش خانواده

روانپزشکی تایید شد پس از انتخاب عوو فعال خدانواده،

در زمینده امیددواری

به روانپزشک گدروه کده معایندات مسدتمر در بیمارسدتان

بررسدی تداثیر

دارند ،معرفی شدند و قبدل از شدروع آمدوزش ،سدالمت

آموزش خانواده محور ،بر میزان امیدواری بیماران مبدتال

آنها توسدط پزشدک تاییدد شدد و وارد مطالعده شددند).

محور بیماران مبتال به نارسایی قلد

نبدودهایدم ،لدذا پدژوهش حاضدر بدا هدد
به نارسایی قل
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فرد به تنهایی برای افزایش امیدواری و رفتارهای مراقبتی

ایددن مطالعدده از نددوع کارآزمددایی بددالینی تصددادفی

پژوهشی

عالمه قاجار و همکاران

بهبودی و ارتقای سط سالمت همراهدی

سه جلسه  01دقیقهای در سه روز و با همداهنگی مسدئول

کنددد  .)10ایددن فددرد مددیبایسددت از نظددر همراهددی ،قدددرت

بخشها ،در اتدا آمدوزش روز بخدش بده دور از مواندع

تصددمیمگیددری و اهمیددت دادن و شددناخت وضددعیت بیمددار

آموزشددی تشددکیل شددد  .)01،00پددنج اسددتاد از دانشددکده

و بیدان

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازنددران و دو

زبان فارسی توسط بیمار یا یک عوو فعال خانواده ،عدم

روانشددناس مددورد تاییددد شددورای پژوهشددی دانشددکده و

آموزش رسمی توسط بیمار و عوو فعال خانواده و عدم

روانپزشک گروه و همچنین یک متخصص قل و عدرو ،

تمایل بیمار و خانواده جهت ادامده همکداری در اواسدط

اعتبار و روایی کتابمه آموزشی را پس از تجدید نظدر و

کار ،معیار خروج در نظر گرفته شدد .ابدزار جمدع آوری

اصالح تایید کردند .این کتابمه آموزشدی پدس از تاییدد

اطالعات شامل پرسشنامه جمعیدت شدناختی و پرسشدنامه

توسط سرپرسدت و مشداور مدورد اسدتفاده قدرار گرفدت.

امیدواری میلر بود .این پرسشنامه شدامل  48سدوال اسدت

روش آموزش توضدیحی  )Expository approchو بده

که از حالتهای امید و درماندگی مادههای قید شده در

صورت چهره به چهره بود .موارد آموزش داده شدده بده

آن بر مبنای تظاهرات آشدکار و پنهدان رفتداری تشدکیل

بیمار و عوو فعال خانواده شامل :ارائه توضی در ارتباط

شده است .نمره دهی پاسخ ها به این صورت مدی باشدد:

بددا بیمدداری و عددوارض آن و اهمیددت داشددتن اطالعددات،

بسیار مخالف =  ،1مخالف =  ،0بیتفاوت =  ،3موافدق =

اهمیددت دارو درمددانی ،روش مصددر

داروهددا ،رژیددم

 ،4بسیار موافق =  .1ارزش نمره هر سوال از  1تا  1متغیدر

غذایی ،فعالیت فیزیکی جلسه اول) ،محدودیت مصر

میباشد .نمره کل این آزمدون 041 ،اسدت کده حدداکثر

مایعات ،کنترل وزن ،نحوه کنترل عالیم حیاتی ،اهمیدت

امیدواری و حداقل نمره 48 ،است کده کدمتدرین میدزان

واکسیناسیون و تر

سیگار جلسه دوم) ،راههای مقابله

امیدواری اسدت .در یدک مطالعده ،روایدی و پایدایی ایدن

با ناامیدی و افسردگی از جمله رفتاردرمانی ،روش هدای

بودن آن جهت سنجش امیدواری

مثبت گرایی ،روش های شاد زیسدتن پدذیرش واقعیدت،

در جمعیت ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و پایدایی آن

ورزش روزانه ،تغذیه مناس  ،خواب مناسد

و افدزایش

با آلفاکرونباخ  1/81جهدت سدنجش امیددواری بیمداران

امیدواری ،آشنایی با عالیم به وجدود آورندده بیمداری و

ایرانی مورد تایید قرار گرفدت  .)11،10هدمچندین در ایدن

عود آن جلسه سوم) .در پایان جلسات فرصت پرسش و

مطالعه ،برای تعیین مجدد پایایی پرسشنامه از آزمون مجدد

پاسخ جهت رفدع نقداط ابهدام داده مدی شدد .کتابمده در

و آلفای کرونباخ استفاده شد و به  11نفر از افراد مبتال بده

اختیار بیمار و اعوای خانواده قرار گرفت و دو روز قبل

نارسدایی قلبدی پرسشدنامه داده شدد کده پدس از تکمیدل،

از تاریخ حوور مجدد ،جهت یادآوری مراجعده مجددد

آلفای کرونباخ  90درصد به دسدت آمدده بدود .الزم بده

به بیمارستان با بیمار تماس گرفته میشد و تاریخ مراجعه

توضی است که این  11نفدر جدزو نموندههدای پدژوهش

بعدی جهت تکمیل پرسشدنامه بده بیمدار اعدالم مدیشدد.

نبودند .هم چنین به دلیل ایدن کده پرسشدنامه امیددواری،

بیماران و خانوادهها می توانستند با شماره تلفن محقق در

بارها در تحقیقات مختلف مورد استفاده قدرار گرفتندد و

صورت داشتن هر گونه مشکل و یا سوالی ارتباط برقرار

به عنوان ابدزار اسدتاندارد شدناخته شددند ،لدذا نیدازی بده

کنند و همچنین در فاصله زمانی بین آموزش تدا تکمیدل

روایی این ابزار نبود .پرسشنامه جمعیت شناختی و

پرسشنامه امیدواری با برقراری تمداس تلفندی بدا بیمدار و

امیدواری میلر توسط بیمار یکبار قبل از مداخله و یکبدار

خانواده با تاکید بر مطالد

گفتده شدده بده پرسدشهدای

 10هفته پس از مداخله تکمیل شد .)00،10

احتمددالی ایجدداد شددده پاسددخ داده مددیشددد .در ضددمن در

به منظور کس

نسبت به دیگدران توانمنددتر بدود ،تواندایی در

پرسشنامه و نیز مناس

کس
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از بستگان نسبی یا سببی است که او را در فرآیند درمدان

در طول مدت بستری ،بیمار با هماهنگی خانواده در

تاثير آموزش خانواده محور بر ميزان اميدواری

مراجعه بعدی گروه شاهد جهت تکمیل پرسشدنامه دوم،

جدول شماره  :1توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسد متغیرهدای

کتابمه در اختیار این گروه نیز قرار گرفت.

دمو گرافیک در دو گروه

در پایان این مطالعه ،برای خالصدهسدازی دادههدای

گروه

کالس قلبی
مصر سیگار
داشتن آگاهی از بیماری
تاهل

کسر تخلیه ای

آماری 1/11در نظر گرفته شد .دادهها در ندرم افدزار آمداری
 SPSS 01تجزیه و تحلیل شدند.

تحصیالت

یافته ها

00/19±11

00/38±11

p=1/90

II

)14/1 31

)14/1 31

p=1

III

)41/1 01

)01/1 01

بله

)03/0 13

)09/1 10

خیر

)10/4 40

)11/9 39

بله

)94/1 10

)90/1 11

خیر

)1/1 3

)1/3 4

مجرد

)3/0 0

)1/3 4

متاهل

)01/3 31

)41/3 00

جداشده

)31/3 11

)38/0 01

فوت شده

)1/8 1

)1/3 4

11-01

)1/4 3

)1/11 1

01-31

)03/0 13

)01/0 11

31-41

)10/3 31

)10/1 09

<41

)14/1 8

)18/1 11

بی سواد

)10/4 31

)30/0 19

زیر دیپلم

)01 11

)01/1 14

دیپلم

)14/1 8

)03/0 13

فو دیپلم

)1/1 3

)10/1 1

)3/0 0

)1/8 1

1

)1/8 1

لیسانس
فو لیسانس

مقایسه متغیرهای جمعیت شناختی نمونه های مدورد

رژیم غذایی

مطالعه در دو گروه در جدول شدماره  1آمدده اسدت .دو
گروه از نظر جنس  ،)p=1/04سن  ،)p=1/93وضدعیت

فرد کمک کننده بیمار

تحصیالت  ،)p=1/1کالس قلبی  ،)p=1کسر تخلیه ای
 ،)p=1/0رژیم غذایی  ،)p=1/1داشتن آگداهی نسدبت
سیگار  )p=1/11تفاوت

معمولی

)1/3 4

)3/0 0

کم نمک

)01 33

)03/0 31

دیابتی

)3/0 0

)9/1 1

بدون رژیم

)09/1 10

)03/0 13

همسر

)38/0 01

)14 01/1

)11/9 08

)00 41/3

)1/1 3

)10/1 1

دوستان

)1/1 3

)1/3 4

هیمکس

1/1

)1/3 4

بله

)01/8 10

)31/9 11

خیر

)18/0 43

)09/1 38

بله

)34/1 19

)10/1 09

خیر

)01/1 30

)41/3 00

بله

)14/1 31

)43/0 04

خیر

)41/1 01

)10/4 31

فرزند
برادر/خواهر

تاهل  ،)p=1/143شاخص توده بدنی  ،)p=1/90سدط

به بیماری  )p=1/11و مصر

زن

)49/1 01

)01 38/0

انحرا معیار±میانگین

بعددد از مداخلدده اسددتفاده گردیددد و بددرای مقایسدده متغیرهددای
کیفی از آزمون  Chi-Squareاستفاده شد .سط معندیداری

مرد

)11/9 08

)01/8 34

p=1/04

برنامه ورزشی
رضایت از خواب
رضایت از رابطه جنسی

p=1/1
p=1/1
p=1/14

p=1/0

p=1/1

p=1/1

p=1/10

p=1/0
p=1/11
p=1/0

آماری معنیداری نداشدتند .بدرای تمدام متغیرهدای کدر
شده ،آزمون آماری کای اسکوئر استفاده شد .واحدهای
پژوهش از نظر متغیرهای کر شده ،یکسان بودند.
جدول شماره  ،0مقایسه میانگین امیدواری نمونه ها
را قبل و بعد از مداخلده نشدان مدیدهدد .آزمدون آمداری
 independent sample Testتفداوت معندیداری را بدین
میانگینهدای امیددواری دو گدروه قبدل از مداخلده نشدان
نمددیدهددد  ،)p=1/193امددا تفدداوت میددانگینهددا بعددد از
مداخله با آزمون آماری  wilcoxonمعنادار گزارش شدد
 .)p=1/111همچنین مقایسه میانگین نمدرات امیددواری
در مرحله قبل و بعد از آموزش در هر کدام از دو گدروه
به طور مجزا با آزمدون آمداری  Man-whitneyمعندیدار
گزارش شد.
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جدول شماره  :2مقایسه میانگین امیدواری قبل و بعد از مداخله
میانگین و انحرا معیار
امیدواری
گروه ها
گروه آزمون

قبل از مداخله

 3ماه بعد از مداخله

Man-whitney
Test

انحرا معیار±میانگین

انحرا معیار±میانگین

141/10 ± 33/11

113/11 ± 31/41

p=1/11

134/11 ± 33/11

p=1/11

گروه شاهد

111/03 ± 03/1

نتیجه آزمون آماری

independent sample Test =1/193

wilcoxon =1/1111

بحث
بر اساس نتدایج پدژوهش حاضدر ،میدزان امیددواری
بیمداران مبدتال بده نارسدایی قلبدی در بدین گدروه شدداهد و
آزمون قبل از شروع مداخله اخدتال

معندیدار مشداهده

نشد .پس از ارائه آمدوزش بده گدروه مداخلده و سده مداه
اجرای آن توسط خانواده ،میزان امیدواری بیماران مبدتال

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 611آبان 6931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 14:02 +0330 on Friday November 16th 2018

کیفی ابتدا بدا اسدتفاده از آزمدون ،Kolmogorov-Smirnov

)BMI (Kg/m2

گروه مستقل و از آزمدون  Wilcoxonبدرای مقایسده قبدل و

03/01±11

03/01±11

p=1/93

متغییر
سن سال)

کمی ازمیانگین و انحرا معیار استفاده شد و برای دادههای

نرمال نبدودن از آزمدون  Mann-Whitneyبدرای مقایسده دو

تعداد درصد)

تعداد درصد)

معنی داری

انحرا معیار±میانگین

جنس

نرمال بودن دادهها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه بده

آزمون

شاهد

سط

پژوهشی

عالمه قاجار و همکاران

بود .در مطالعه فرهادی و همکاران در سال  0114مشخص

میباشد و حوور خانواده و استفاده از ابزارهای آموزشدی

شد که آموزش چهره به چهره به بیماران سرطانی باعدث

را زمینه ساز تعامل بیمار و خانواده می داند .هم چنین بدر

ارتقاء امیدواری و بهبود وضعیت عملکرد جسمانی و در

اساس نتایج  Oupraو همکاران ،مداخلده حمدایتی بدرای

نتیجه کیفیت زندگی مطلوب این بیماران میشود و تاثیر

خانواده بیماران سدب

افدزایش کیفیدت زنددگی بیمدار و

چشددمگیر مددداخالت روانشناسددی مثبددت گددرا در رونددد

خانواده وی و همچنین کاهش احساس فشار در مراقبدت

بیماریهای مزمن را تایید کرد  .)00در مطالعه حاضر نیدز

از بیمار میشود  .)31این مطل

با روند آموزشی مطالعده

روش آموزش به صورت چهره به چهره بدود و در جلسدات

حاضر که همراه با آموزش های قابل فهم در چند جلسده

آموزش تاکید به مثبت گرایی گنجاندده شدده بدود و در

برای خانواده و همراه با پیگیری بدوده اسدت ،همخدوانی

نتیجه پس از سه ماه پیگیری ،افزایش امیددواری بیمداران

داشددت .نتددایج مطالعدده حاضددر بددا نتددایج  Dunbarکدده بدده

در نتیجه آموزش خانوادهها در نتایج مطالعه مشاهده شد،

بررسی تاثیر آموزش خانواده روی رژیم بیماران نارسایی

در نتیجه این مطالعه با پژوهش حاضر همخوانی دارد.

قلبی پرداختند که در زمینه مدت زمان آموزش و تعدداد

 Fischerو همکاران ،با مطالعه بیماران سرطانی بیان

جلسات مشابه همسدو بدود و در هدر دو مطالعده اخدتال

میکنند کده پرسدتار مدیتواندد عداملی بدرای تحریدک و

معنیداری قبل و بعد از مداخله آموزشی وجدود داشدت.

تحول امیدواری بیمار باشد و این امر با حفدظ روابدط بدا

در مطالعدده  ،Dunbarدو گددروه مداخلدده شددامل خددانواده

آنها ،حوور داشتن کندار آنهدا ،گدوش دادن فعدال بده

بیماران و گروه دوم بیماران مبتال به نارسایی قلبی بودندد

بیمار و اثبات همدردی با بیمار میسر میشود .پس میتوان

که توسط پرستاران و متخصصین تغذیه آموزش دیدندد.

گفت که نقش فعال پرستاران با به کار بدردن مدداخالتی

آموزش طی سه جلسه  1/1-1ساعت در بیمارستان بود و

بداال را پوشدش دهندد ،مدیتوانندد امیددواری

رژیم غذایی بیماران در ابتدا و طی سه ماه بعد از مداخله

بیماران را ارتقا بخشند  .)08در این پژوهش ،پرستار نقش

بررسی شد  ،Miller .)31نداشتن حمایت اجتماعی ،تنهدایی،

فعال آموزشدهنده به بیمار و خانوادههای آنها را داشدت

خستگی ،القای ناامیدی از سوی اعوای خدانواده و تدیم

و طی سه جلسه آموزشی با بیمار و خانواده آنهدا رابطده

بهداشتی را از جمله عوامل تهدید کننده حس امیدواری

مستقیم داشت و پاسخگو سواالت و مشکالت آنها بود،

در بیماران کر میکند  .)30یافتههای پژوهش حاضر بده

که این مطالعه همسو با مطالعه حاضر می باشد.

مقایسه میزان امیدواری ،قبل و بعدد از مداخلده در گدروه

که اهدا

 Koopmeinersدر مطالعه خود بده بررسدی عوامدل

شاهد همسو با یافتهها در مطالعه  Millerمیباشد .تاکیدد

افزایش دهنده امیدواری در بیماران مبتال به بیماریهدای

اکثر مطالعات جهت افزایش امیدواری در بیمداران مبدتال

مزمن پرداخت و گزارش کرد بیمداران مهدمتدرین عامدل

به بیماری مزمن ،بر روی دادن آموزش و آگاهی و حمایت

ارتقاء امیدواری را حمایت اعوای خانواده خدود عندوان

همه جانبه از بیمار میباشد که در مطالعه حاضر جلسدات

کردنددد  )10کدده ایددن مطالعدده همراسددتا بددا مطالعدده حاضددر

آموزشی برای بیمار و خانوادههدا در افدزایش امیددواری

میباشد و به نقش حمایتی خانواده در بیماریهای مزمن

بیماران مدوثر واقدع شدد .امدا در پدژوهش بهرامدیندژاد و

و افددزایش امیدددواری اشدداره دارد Gance-Cleveland .بیددان

همکاران که به مقایسه تداثیر آمدوزش خدانواده محدور و

داشت برنامههای آموزشی خانواده محور در زمینه رژیم

فرد محور بر کاهش توده بدنی و سبک زندگی پرداختند،

دارویددی بیمدداران از طریددق نمددایش و اسددتفاده از ابددزار

آموزش توسط پرستار و در 3-0جلسده 31دقیقدهای برگدزار

آموزشی سداده منجدر بده بهبدود تعامدل بیمدار و خدانواده

شد و ابتدا هفتهای یکبار و سپس ماهی یکبار تدا سده مداه

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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به نارسایی قلبی در بین گدروه شداهد و آزمدون معندیدار

مددیشددود  )09کدده ایددن مطالعدده همسددو بددا مطالعدده حاضددر

تاثير آموزش خانواده محور بر ميزان اميدواری

میانگین شداخص تدوده بددنی بعدد از مداخلده در هدر دو

الزم به کر است که آموزشهای روتدین بیمارسدتان بده

گروه نسبت به قبل از مداخله کاهش معنیدار داشت ،اما

بیمار به تنهدایی باعدث افدزایش معندادار امیددواری نشدد.

بین دو گروه بعد از مداخله معندیدار نبدود .)33

میتوان نتیجه گرفت که آموزش خانواده محدور و دادن

روش آموزش و تعداد جلسات ایدن پدژوهش بدا مطالعده

کتابمه مناسد

آموزشدی و در ارتبداط بدودن خدانواده و

حاضر هم راستا میباشد ،ولی از نظر اختال بین دو گدروه

بیمار با پرستار عامل اصلی ارتقای امیدواری و معناداری

با پژوهش حاضر همخوانی ندارد ،چدرا کده آمدوزش مدوثر

بددوده اسددت .آمددوزش خددانواده محددور در ایددن مطالعدده

معنیدار بین نمره امیدواری دو گروه

توانست به صورت معناداری بر میزان امیدواری بیمداران

اختال

واقع شد و اختال

وجود داشت .بنابراین میتوان گفت با توجه به در راستا
قرار داشتن نوع مداخله ما با مداخالت مدذکور ،مداخلده
ما در افزایش امیدواری بیماران نارسایی قلبی موفق بدوده

مبتال به نارسایی قلبی تاثیر گذارد.

سپاسگزاری

است .از آنجاییکه فاکتورهدای روانشدناختی مدؤثر بدر

این پدژوهش حاصدل پایدان نامده کارشناسدی ارشدد

بیماری مثل اضطراب ،افسردگی و ناامیدی بهطور روتین در

پرستاری مراقبت ویژه مصوب شورای پژوهشی دانشدگاه

ارزیابی بیماران نارسایی قلبی مورد بررسی قرار نمدیگیدرد،

علوم پزشکی مازندران و کارآزمایی بدالینی دارای کدد

لذا ارزیابی این فاکتورها و پیشنهاد راهکارهای مناس در

ثبت )IRCT2014121413156N10 :میباشد .همچندین

این جهت ،میتواند منجر به پیامدهای مثبتی در این بیمداران

مصوب کمیته اخال دانشگاه علوم پزشکی مازندران بدا

شود در این پژوهش به این نتیجه رسدیدیم کده آمدوزش

کددد اخددال  IR.MAZUMS.REC.9491944مددیباشددد.

خانواده محور میتواند جهت افزایش امیدواری بیمداران

پژوهشگر بر خدود الزم مدیداندد کده از تمدام بیمداران و

موثر واقع شود .این نوع از مداخله برای کاربرد در سدایر

خانوادههای محترم که با وجود رنجور بودن و مشکالت

جهدت

فراوان در اجرای این تحقیق صمیمانه همکداری نمودندد

بیماریهای مزمن نیز به عنوان اسدتراتژی مناسد

ارتقای امیدواری این دسته از بیماران نیز پیشنهاد میشود.

تقدیر و تشدکر کندد .هدمچندین از معاوندت تحقیقدات و

با توجه به ماهیت مزمن و پیمیده بیمداری نارسدایی

فناوری دانشگاه و پرسنل بخش های مراقبت ویدژه قلبدی

قلبی ،ناامیدی در این بیماران امری اجتنابناپدذیر اسدت.

مرکز قل

مازندران که فعاالنده بدا ایدن طدرح همکداری

نتایج مطالعه نشان داد که آموزش خانواده محدور باعدث

داشتند ،سپاسگزاری میشود.

Program on Quality of Life in Patients

1. Van Kuiken DM. The Role of Hope in Self-

Undergoing Coronary Artery Baypass Surgery.

care in Persons with Heart Failure. USA:

Acta Medica Iranica 2007; 45(1): 69-75 (Persian).

University of Cincinnati; 2008.

References

4. Paul S. Hospital discharge education for

2. Vahedian Azimi A, Alhani F, Ahmadi F,

patients with heart failure: what really works

Kazemnejad A. Effect of family-centered

and what is the evidence? Crit Care Nurse

empowerment model on the life style of

2008; 28(2): 66-82.

myocardial infarction patients. Iran J Crit

5. Nordgren L, Asp M, Fagerberg I. An

Care Nurs. 2010; 2(4): 1-2 (Persian).

exploration of the phenomenon of formal

3. Babaee G, Keshavarz M, Hidarian A,

care from the perspective of middle-aged

Shayegan M. Effect of a Health Education

10

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 611آبان 6931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 14:02 +0330 on Friday November 16th 2018

افراد تحت بررسی قرار گرفتند .در این پژوهش ،اگر چه

افزایش معنادار میانگین امیدواری در گروه مداخله شدد.

پژوهشی

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 14:02 +0330 on Friday November 16th 2018

عالمه قاجار و همکاران

heart failure patients. Eur J Cardiovasc Nurs

Heart and Lung: The Journal of Acute and

2007; 6(2): 121-129.

Critical Care 2010; 39(4): 348-349.

6. Jaarsma T, Halfens R, Tan F, Abu-Saad

14. Morse JM, Doberneck B. Delineating the

HH, Dracup K, Diederiks J. Self-care and

concept of hope. J Nurs Sch 2007; 27(4):

quality of life in patients with advanced heart

277-285.

failure: the effect of a supportive educational

15. Abdi N, Lari MA. Standardization of

intervention. Heart Lung 2000; 29(5): 319-330.

Threepe Scales, as Possible Measures at the

7. Abbasi A, Asayesh H, Hossiny SA, GHorbani

End of Life, in Iranian Population Ho. Iran J

M, Abdollahi AA, Rouhi G, et al. The

Cancer Prev 2011; 4(2): 71-77 (Persian).

relationship between functional ability and

16. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD,

quality of life of patients with heart failure.

Auricchio A, Bo¨hm M, Dickstein K, et al.

Iran South Med J (ISMJ) 2010; 13(1): 31-40

ESC Guidelines for the diagnosis and

(Persian).

treatment of acute and chronic heart failure

8. Salehi Tali S, Mehralian H, Imani R,

2012 The Task Force for the Diagnosis and

Khaledifar A, Hatamipoor K. Continuous

Treatment of Acute and Chronic Heart

caring and educational intervention (home

Failure 2012 of the European Society of

visit) on quality of life in patients with heart

Cardiology. Developed in collaboration with

failure. J Shahrcord Univ Med Sci 2008;

the Heart Failure Association (HFA) of the

1(10): 14-19 (Persian).

ESC. Eur Heart J 2012; 14(8): 803-869.

9. Borhani F, Abbaszadeh A, Rashidinajad H,

17. VanSuch M, Naessens JM, Stroebel RJ,

Mohammadi E. Study of the effect of

Huddleston JM, Williams AR. Effect of

partnership care model on the quality of life

discharge instructions on readmission of

in patients with heart failure. Iran J Crit Care

hospitalised patients with heart failure: do all

Nurs 2012; 5(1): 43-48 (Persian).

of the Joint Commission on Accreditation of

10. Gary

RA,

Sueta

CA,

Dougherty

M,

Healthcare Organizations heart failure core

Rosenberg B, Cheek D, Preisser J, et al.

measures reflect better care? Qual Saf Health

Home-based exercise improves functional

Care 2009; 15(6): 414-417.

performance and quality of life in women
with diastolic heart failure. Heart Lung 2004;
33(4): 210-218.

18. Fitzgerald Miller J. Hope: a construct central
to nursing. Nurs Forum 2007; 42(1): 12-19.
19. Koopmeiners L, Post-White J, Gutknecht S,

11. Rustøen T, Howie J, Eidsmo I, Moum T. Hope

Ceronsky C, Nickelson K, Drew D, et al.

in patients hospitalized with heart failure.

How healthcare professionals contribute to

Am J Crit Care 2005; 14(5): 417-425.

hope in patients with cancer. Oncol Nurs

12. Shojaee A, Nahrir B, Naderi N, Zareiyan A.

Forum 1997; 24(9): 1507-1513.

Effect of patient education and telephone

20. Sanaie N, Nejati S, Zolfaghari M, Alhani F,

follow up by the nurse on the level of hope in

Kazemnezhad A. The Effects of Family-

patients suffering from heart. J Nurs Educ

based Empowerment on Family Cooperation

2013; 2(3): 16-26 (Persian).

in Following Patient Treatment Regime after

13. McGurk K. Quality of Life, Hope, Social
Support, and Self-Care in heart failure patients.

13

6931  آبان، 611  شماره،دوره بيست و هشتم

Coroner Arteries Bypass Surgery. Modern
Care Journal 2014; 11(1): 19-27 (Persian).

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاثير آموزش خانواده محور بر ميزان اميدواری

21. Catherine G. Sources of hope in chronic

With Type 2 Diabetes: A Randomized

illness. Health Sociol Rev 2001; 10(2): 99-107.

Clinical Trial. J Nurs Res. 2017;26(2): 97-

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 14:02 +0330 on Friday November 16th 2018

22. Roberts SL JL, Keely B. Fostering hope in

103.

the elderly congestive heart failure patient in

28. Fischer MJ, Wiesenhaan ME, Heijer AD,

critical care. Geriatr Nurs 2005; 12(9): 24-13.

Kleijn WC, Nortier JW, Kaptein AA. From

23. Sadegh M, Pedram Razi SH, Nikbakht

despair to hope: A longitudinal study of

Nasrabadi A, Ebrahimi H, Kazemnejad A.

illness perceptions and coping in a psycho-

Comparison of the impact of education based

educational group intervention for women

on the empowerrment model and family-

with breast cancer. Br J Health Psychol.

center empowerrment model on knowledge

2012; 18(3): 526-525.

and metabolic control of patients with type 2

29. Gance-Cleveland

B.

Motivational

diabetes mellitus. J Nurs Educ (JNE) 2013;

Interviewing as a Strategy to Increase

2(3): 18-27 (Persian).

Families’ Adherence to Treatment Regimens.

24. Allahyari A, Alhany F, Kazemnejad A,
Izadyar I. The effect of family-centered

J Spec Pediatr Nurse. 2005; 10(3): 151-155.
30. Oupra R, Griffiths R, Pryor J, Mott S.

empowerment model on the Quality of Life

Effectiveness

of school-age B-thalassemic children. Iran J

Learning programme on the level of strain

Pediatr 2006; 16(4): 455-461 (Persian).

experienced by caregivers of stroke patients

25. Ashrafi Z, Masrore Rodsari D, Parsa Yekta
Z, Haghani H. Determination of the impact

of

Supportive

Educative

in Thailand. Health Soc Care Community.
2010; 18: 10-20.

of family-based education on quality of life

31. Dunbar SB, Clark PC, Deaton C, Smith AL,

of pation with type2 diabets. Journal of

De AK, O'Brien MC. Family Education and

Knowledge and Health 2013; 10(1): 1-24

Support Interventions in Heart Failure. a

(Persian).

Pilot study. Nurs Res. 2005; 54(3): 158-166.

26. Farhadi

A

MY,

Movahedi

M.

The

effectiveness of group therapy, life hope
based on the improvement of the quality of

32. Fitzgerarld Miller J. Hope: A construct central
to nursing. Nurs Forum 2007; 42(1): 12-19.
33. Bahrami

Nejad

N,

Mousavinasab

SN,

health care for patients Cancer. J Lorestan

Alimohamdi R, Bageri Asl A. Comparison of

Univ Med Sci. 2014; 16(1).

the Impacts of Family-based and Individual-

27. Ebrahimi H, Ashari Z, Masrorrodsari DM,

Based Interventions on Body Mass Index and

Parsa Z, Haghani H. Effect of Family-Based

Life Style. Zanjan Univ Medl Sci. 2010;

Education on the Quality of Life of Persons

62(16): 67-76 (Persian).

6931  آبان، 611  شماره،دوره بيست و هشتم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

08

