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     پژوهشی  
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ای نیازهای آموزشی هنگام ترخیص از دیدگاه  بررسی مقایسه
   (CABG)  عروق کرونرسپبای تحت عمل  مرد بیماران زن و

  های شهر تهران بیمارستان در
  

   (.M.Sc)** یارندی  اکرم نجف      (.M.Sc) *+ پور ویدا شفیع
 

  چکیده
مشکالت فراوان   بیماران زیادی با عوارض و     زهای حاصل درجراحی قلب هنو     رغم تمام پیشرفت   علی : سابقه و هدف  

توسـط عمـل    بیمـار  اگـر  توجـه بـوده و   بیماری قلب مورد درجه اول پیشگیری از    لذا در  ناشی از عمل جراحی مواجه هستند     
بـه ایـن گـروه از بیمـاران          بایـد   لـذا  .اسـت  اهمیت به سـزایی برخـوردار      از عمل نیز  از جراحی درمان شود حفظ زندگی بعد     

 آموزش بیماران باید براساس بررسی و تعیین نیازهای آموزشی      .عمل داده شود   از های الزم جهت حفظ زندگی بعد      آموزش
 ایـن   .آنان و بر مبنای جنس صورت پذیرد و اطالعات الزم دقیقاً براساس نیازهای بیـان شـده از طـرف بیمـاران ارائـه گـردد                         

 عـروق  سپـ بـای   دیدگاه بیماران زن و مرد تحـت عمـل            ترخیص از  مطالعه با هدف تعیین و مقایسه نیازهای آموزشی هنگام        
  .کرونر انجام گرفته است 

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که در آن پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه نیازهای آموزشی  : ها مواد و روش
 6در  یین و سپس این نیازها، عروق کرونر قرارگرفتند را تع بای پس مردی که برای اولین بار تحت عمل 100 زن و 100

با هم ) سطح و نوع فعالیت، درمان دارویی، رژیم غذایی، عوارض و درمان، بهبود کیفیت زندگی و مراقبت از پوست(حیطه 
  .مقایسه گردیده است

د فعالیـت   ترین نیاز آموزشی مردان و زنان نیاز به دریافت اطالعات درمور           نتایج آماری بیانگر آن بود که بیش       : ها  یافته
ترین نیاز آموزشی در مردان نیاز به آموزش درمورد بهبود کیفیت زندگی و در زنـان   که کم  در حالی،بعد از عمل بوده است    

ها نـشان داد بـین نیازهـای آموزشـی زنـان و مـردان در                  همچنین یافته  .باشد نیاز به دریافت اطالعات درمورد رژیم غذایی می       
   ) .P >0001/0( دار وجود داشته است  ه آموزش در مورد داروهای مصرفی اختالف معنیهای مختلف به جز نیاز ب حیطه

های  های پژوهش نیازهای آموزشی زنان و مردان تحت عمل بای پس عروق کرونر در حیطه با توجه به یافته : استنتاج
اوت جنس مدنظر قرار داده شود تا  لذا الزم است به هنگام آموزش این بیماران، تف.دار داشت مختلف باهم اختالف معنی

ها و تشابهات نیازهای آموزشی مردان و زنان در هنگام ترخیص مشخص شده و پرستاران با توجه به نیازهای خاص  تفاوت
  .ریزی صحیح را فراهم آورند  آنان برنامه

  
  پس عروق کرونر، جنس، ترخیص نیازهای آموزشی، بای :واژه های کلیدی 

  
  

  یککمربندی شرقی، خیابان شهید سنجابی، کوچه شفای : ساری   +  دانشگاه آزاد واحد ساری) مربی( پرستاری، عضو هیأت علمی کارشناس ارشد *
 کارشناس ارشد پرستاری ، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران **

  27/6/85:            تاریخ تصویب9/2/85:    تاریخ ارجاع جهت اصالحات        25/11/84: تاریخ دریافت 
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 مقایسه نیازهای آموزشی بیماران زن و مرد
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  مقدمه
ی ـای علمـه پیشرفت ا وـه ام موفقیتـرغم تم  علی

جراحی قلب هنوز مددجویان حاصل شده در اعمال 
زیادی با عوارض و مشکالت فراوان ناشی از این اعمال 
مواجه هستند از جمله کسانی که تحت عمل جراحی 

 بیماران تحت ،گیرند مهم، پرخطر و پرهزینه قرار می
که  ییجا  از آن.باشند عروق کرونر می بای پسعمل 

های عروق کرونر، بهبود  امروزه معیار درمان بیماری
 الزم است به این گروه ،باشد کیفیت زندگی بیماران می

های الزم جهت حفظ زندگی بعد از  وزشـازبیماران آم
ر در ـی و تغییـای درمانـه ظم توصیهری منـگی ل، پیـعم
وه زندگی داده شود که چگونه و با رعایت چه ـشی

 بای پسامروزه عمل . )1(مواردی از خود مراقبت نمایند
ترین اعمال جراحی قرار  معمولی عروق کرونر جزء

هزارآمریکایی تحت  367سالیانه حدود  گرفته است و
 موجود دربراساس آمار . )2(گیرند این عمل قرار می

 موردعمل جراحی قلب 9601 اًجمع 1379ایران درسال
عروق  بای پسآن  مورد 4961صورت پذیرفته است که 

بیشتر شهرهای  در حال حاضر در )3(کرونر بوده است
بزرگ کشور مراکزجراحی قلب به طور روزانه فعال 

ی یبیمارستان شهید رجا به طوری که تنها در و باشد می
شود که   عمل جراحی انجام می15 یاتقربروزانه تهران 
های  دریچه 3/1 ، کرونرعروق بای پس آنها 3/1حدود 
هم ضایعات مادرزادی قلب است که با  3/1 قلب و

 .آید کشور رقم قابل توجهی به دست می کل تعمیم آن به
کوتاهی پس ازعمل  امروزه بسیاری از بیماران مدت

خص عروق کرونر از بیمارستان مر پس بایجراحی 
ای از دوران نقاهت و بهبودی  شوند و بخش عمده می

مندی ازمراقبت مستمرپرستاری و پزشکی  آنان بدون بهره
رو الزم است پیش از ترک   از این.شود درخانه سپری می

های الزم به  بیمارستان و پس از آن اطالعات و آموزش

های  بیمار و خانواده وی ارائه گردد تا بتوانند فعالیت
  .)4(ام دهندـه انجـ از خود را در خانمراقبت

دریافت  بیمارانی که آموزش قبل از ترخیص را
کنند دارای احساس آمادگی برای ترک بیمارستان  می

سازگاری بهتری بعد از ترخیص  در روز ترخیص و حس
بای  بر این اساس آموزش بیماران تحت عمل .هستند
اصی عروق کرونر بایستی بر نیازها ومشکالت اختص پس

هر بیمار استوار باشد به صورتی که بتواند سبب تغییر 
نویسد  نیز می) 1997(١گودمن. )6،5(رفتار در آنها شود

آموزش بیماران باید براساس بررسی و تعیین نیازهای 
آموزشی آنان صورت پذیرد که جهت انجام این امر 
نیازهای آموزشی هر بیمار باید در مدت بستری وی در 

 در واقع نیازهای آموزشی بیان .اخته شودبیمارستان شن
باشد نه آنچه که از  شده ازطرف بیماران حائز اهمیت می

 از طرف دیگر .شود  بهداشتی مهم تلقی میکارکناننظر 
باید در نظر داشت مردان و زنان از انتظارات متفاوتی 

پس عروق کرونر و  نسبت به بهبودی ناشی از عمل بای
نظر گرفتن   لذا در.ند هسترمراقبت از خود برخوردا

تفاوت جنس در سیر بهبودی بعد از عمل به تیم بهداشتی 
کند تا براساس نیازهای آموزشی خاص زنان  کمک می

واقع  در .)7(ریزی نمایند و مردان برنامه ترخیص را طرح
داند  آموزشی فاصله میان آن چیزی است که فرد می نیاز
تواند ناشی از  ه میاین فاصل و بداند آنچه راکه باید و

آموزشی  نیاز. )8(مهارت باشد نگرش یا دانش، کمبود
به  نیاز این پژوهش عبارت بود از هنگام ترخیص در

زمینه فعالیت روزمره، درمان  دریافت اطالعات در
بهبود کیفیت  درمان، عوارض و دارویی، رژیم غذایی،

مراقبت از پوست که توسط مددجویان قبل از  زندگی و
  .گردید ابراز  احساس وترخیص

                                                 
1. Goodman 
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   و همکارع پورویدا شفی                                پژوهشی  
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با عنایت به مطالب فوق پژوهش حاضر با این هدف 
ها و تشابهات نیازهای  انجام شده است که تفاوت

عروق  بای پسآموزشی بیماران زن و مرد تحت عمل 
کرونر را در هنگام ترخیص مشخص نموده و زمینه را 
برای جلب توجه پرستاران به نیازهای خاص این بیماران 

ریزی صحیح فراهم سازد، باشد که بدین   برنامهدر جهت
وسیله اطالعات الزم، دقیقاً براساس نیازهای آموزشی 
بیان شده از طرف آنان و مبتنی بر جنس هر بیمار ارائه 

  .گردد
  

  مواد و روش ها
که در پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است 

ری در ـردان بستـان و مـ زنآن جامعـه پـژوهش شامـل
ی جراحی قلب بوده است که برای اولین بار ها بخش

عروق کرونر قرار گرفته و آماده  بای پستحت عمل 
  زن100 مرد و 100ها به تعداد  نمونه. ترخیص بودند

 درصد،95حجم نمونه با در نظر گرفتن ضریب اطمینان (
های  درصد و حداکثر اختالف میانگین 80 آزمونتوان 

توجه به  با واحد11ان موزشی میان زنان ومردآنیازهای 
که واجد شرایط  از افرادی) مقاالت موجودتعیین گردید

گیری مستمر به  شرکت در پژوهش بودند به روش نمونه
.  ماه انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند3مدت 

بیمارانی که دچار نابینایی، ناشنوایی، بروز عارضه مغزی 
شناخته و عروقی پس از عمل و ابتال به بیماری روانی 

  . حذف شدند های پژوهش شده بودند از نمونه
دهی بود که   گزارش ها خود آوری داده روش گرد

 لیکن در .وسیله پرسشنامه خود ایفا صورت گرفته ب
 ،صورتی که بیماری سواد خواندن و نوشتن نداشت

های پرسشنامه توسط پژوهشگر برای آنان خوانده  سؤال
 شده پرسشنامه بوسیله های داده شد و با توجه به پاسخ

جهت تعیین اعتبار علمی ابزار .پژوهشگر تکمیل گردید 
 و روش اعتبار محتوی استفاده شد از ها، گردآوری داده

 های مورد نمونه ی علمی ابزار دریبرای کسب پایا
 واجد افراد از  نفر12 پرسشنامه توسط 12 پژوهش،

 سپس بامحاسبه ضریب آلفای .شرایط تکمیل گردید
در  .نباخ میزان اعتمادپذیری پرسشنامه تعیین گردیدکرو

ه  ب894/0ضریب آلفای کرونباخ برابر این مطالعه مقدار
که نشاندهنده میزان اعتمادپذیری باالی  دست آمد
  .باشد پرسشنامه می

پرسشنامه شامل دو قسمت بود، قسمت اول مربوط 
جنس، سن، وضعیت تأهل، (به خصوصیات فردی 

طح تحصیالت، مدت ابتال به بیماری وضعیت اشتغال، س
 31و قسمت دوم حاوی ) قلبی و تعداد عروق پیوند شده

نیاز دارم دارم، تاحدی  سوال در مقیاس خیلی زیاد نیاز
های نیاز آموزشی   در ارتباط با حیطه،ندارم واصال نیاز

عروق  بای پسهنگام ترخیص بیماران تحت عمل 
ن شروع فعالیت زما(  بخش فعالیت6کرونر بوده و در 

 نوع ورزش مجاز، مفید، های مضر و فعالیت عادی،
زمان ( ، دارو)زمان برگشت به کار فعالیت جنسی و

، )عوارض مصرف نوع دارومصرفی، مصرف وقطع دارو،
، )مضر و غذای مجاز نوع رژیم غذایی،( رژیم غذایی

عوارض  و عالیم عود علت بیماری،( عوارض و درمان
دودیت ـمح( دگیـکیفیت زن بهبود،  ..)عمل و از بعد
و مراقبت ) گیری بیماری پی روحی، کنترل فشار ل،ـعم

) مراقبت از محل برش جراحی زمان استحمام،( از پوست
  .تنظیم گردید

ها در طی  آوری داده پژوهشگر به منظور گرد
روزهای متوالی هفته با مراجعه به محیط پژوهش، 

تور پزشک معالج بیماران واجد شرایط را که بنا به دس
 ساعت بعد دستور ترخیص در پرونده را داشتند 24 ـ 48

انتخاب نمود و پرسشنامه را در اختیار آنان قرار داد تا در 
  .حضور وی تکمیل نمایند

ها از آمار توصیفی و  جهت تجزیه و تحلیل داده
ر ـروه از نظـایسه دو گـ جهت مق.استنباطی استفاده شد
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سطح  وضعیت تاهل، شغل، ،خصوصیات فردی مانند سن
مدت ابتال به بیماری قلبی و تعداد عروق  تحصیالت،

. استفاده گردید کایمجذور و  tهای  پیوندی از آزمون
 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال -مون کولموگرافزآ

به کارگرفته شد که براساس این  بودن توزیع متغیرها
ه های نیاز آموزشی چه در گرو آزمون توزیع اکثر حیطه

رو جهت  از این .چه در گروه زنان نرمال نبود مردان و
سطح تحصیالت و وضعیت تاهل با  تعیین ارتباط سن،

ویتنی و  -های غیرپارامتری من آموزشی ازآزمون نیازهای
کارگیری  هها با ب و داده گردید، استفاده کروسکال والیس

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندSPSSافزار  نرم
  

  ایافته ه
با توجه به اهداف پژوهش، نتایج آماری مقدار 

های نیاز آموزشی در مردان  معیارحیطه میانگین و انحراف
 نیاز به آموزش  :گونه نشان داد  این1شماره راطبق جدول

و به ترتیب )  امتیاز13( در زمینه فعالیت باالترین نیاز
، رژیم ) امتیاز10( ، دارو) امتیاز11( عوارض و درمان

و بهبود )  امتیاز7( ، مراقبت از پوست) امتیاز8( غذایی
های بعدی نیازهای  در اولویت)  امتیاز5( کیفیت زندگی

  .توسط مردان بیان شده بودآموزشی در هنگام ترخیص 
  

میانگین و انحراف معیار نیازهای آموزشی مردان  : 1جدول شماره 
  براساس اولویت

  حراف معیاران  میانگین  های نیاز آموزشی مردان  حیطه
  41/2  54/7  فعالیت 

  01/2  74/6  عوارض و درمان 
  62/2  75/4  دارو 

  58/2  38/4  رژیم غذایی 
  05/3  57/2  مراقبت از پوست 

  20/1  93/1  بهبود کیفیت زندگی 
  

همچنین جداولی براساس نحوه پاسخگویی مردان 
های نیاز  های مربوط به حیطه مورد پژوهش به سئوال

های این جداول بیانگر آن   یافته.شده بود تنظیم یآموزش

ترین نیاز آموزشی   مردان بیش،بودند که درحیطه فعالیت
 و ) درصد55(  جنسی را برای دانستن زمان شروع فعالیت

ترین نیاز را برای دانستن عالئم نیاز به قطع فعالیت  کم
 در حیطه عوارض و درمان، مردان باالترین .بیان نمودند

 را در مورد دانستن عوارض بعد از عملنیاز آموزشی 
ترین نیاز را در رابطه با عالئم ارجاع  و کم)  درصد92(

در مورد دارو، مردان .دهنده به پزشک اعالم نمودند 
 ترین نیاز آموزشی را درمورد عوارض مصرف دارو بیش

ترین نیاز را در مورد زمان مصرف  و کم)  درصد75(
ترین نیاز   بیش،یم غذایی در زمینه رژ.دارو بیان کردند

)  درصد38(آموزشی مردان در مورد دانستن غذای مجاز
در مورد . ترین نیاز در رابطه با نحوه پخت غذا بود و کم

ترین نیاز را در رابطه با  مراقبت از پوست، مردان بیش
 در مورد بهبود .اعالم نمودند)  درصد49( مراقبت از پا

از آموزشی را نسبت ترین نی کیفیت زندگی، مردان بیش
و )  درصد30(به دانستن محدودیت بعد از عمل جراحی

های بیماری بیان  ترین نیاز را در رابطه با عالئم و نشانه کم
 همچنین در مورد ارتباط سن، وضعیت تأهل و .نمودند

های نیاز آموزشی در مردان،  سطح تحصیالت با حیطه
داری را بین  نتیجه آزمون کروسکال والیس ارتباط معنی

. های نیازآموزشی نشان نداد سن و وضعیت تأهل با حیطه
های نیاز آموزشی  ولی ارتباط سطح تحصیالت با حیطه

  ) .x=27/996,p >0001/0(دار بود  در مردان معنی
با توجه به مقدار میانگین و انحراف معیار در مورد 

آنها نیاز ) 2شماره های جدول یافته(نیازهای آموزشی زنان
و )  امتیاز16( به آموزش را در حیطه فعالیت باالترین نیاز

 12( به ترتیب نیاز به آموزش در مورد عوارض و درمان
 ، مراقبت از پوست)امتیاز 8(، بهبود کیفیت زندگی)امتیاز

  .را اعالم کرده بودند)  امتیاز6( و رژیم غذایی)  امتیاز7(
اسخگویی زنان مورد پژوهش به همچنین نحوه پ

 بیانگر آن یهای نیاز آموزش های مربوط به حیطه سؤال
ترین نیاز آموزشی را  بود که در حیطه فعالیت، زنان بیش
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و  ) درصد86( برای دانستن زمان شروع فعالیت عادی
ترین نیاز را برای دانستن احتیاج به تغییر شغل بیان  کم

در زمینه عوارض و درمان، باالترین نیازآموزشی . نمودند
ترین  و کم)  درصد91(زنان در مورد عوارض بعد ازعمل

 در .نیاز در رابطه با عالئم ارجاع دهنده به پزشک بود
سبت به  باالترین نیاز آموزشی را نزنان، مورد دارو

ترین نیاز  و کم)  درصد83(دانستن عوارض مصرف دارو
  .را در رابطه با زمان قطع دارو اعالم کردند

  
میانگین و انحراف معیار نیازهای آموزش زنان  : 2جدول شماره 
  براساس اولویت

  انحراف معیار  میانگین  های نیاز آموزشی زنان   حیطه
  31/2  94/9  فعالیت 

  83/1  65/8  عوارض و درمان 
  31/2  79/4  دارو 

  31/1  76/4  بهبود کیفیت زندگی
  23/2  52/3  مراقبت از پوست 

  31/2  94/2  رژیم غذایی

  
ترین نیاز  در حیطه بهبود کیفیت زندگی، زنان بیش

 آموزشی را در مورد محدودیت بعد از عمل جراحی
ترین نیاز آموزشی را در مورد عالئم و  و کم)  درصد67(

 در زمینه مراقبت از .اری ابراز کرده بودندهای بیم نشانه
ترین نیاز آموزشی را مراقبت از محل  پوست، زنان بیش

در مورد رژیم . اعالم کردند)  درصد77( برش جراحی
ترین نیاز آموزشی را در مورد دانستن  غذایی، زنان بیش

ترین نیاز را در مورد نحوه  و کم)  درصد20( غذای مضر
  .دندپخت غذا ذکر کرده بو

های نیاز آموزشی در  از نظر ارتباط سن با حیطه
زنان، نتیجه آزمون کروسکال والیس نشان داد سن با 

های نیاز آموزشی در زنان رابطه  هیچیک از حیطه
 ویتنی نیز -نتیجه آزمون من. داری نداشته است معنی

داری را بین وضعیت تأهل در زنان با  ارتباط معنی
از نظر ارتباط سطح . شان ندادهای نیاز آموزشی ن حیطه

های نیاز آموزشی نتیجه  تحصیالت در زنان با حیطه

داری را نشان داد  آزمون کروسکال والیس ارتباط معنی
)0001/0< P،402/30= x. (   

موزشی هنگام ترخیص در آاز نظر مقایسه نیازهای 
ها نشان داد در حیطه  یافته) 3جدول شماره (دو گروه 

تر   آموزش در زنان نسبت به مردان بیشفعالیت، نیاز به
داری   ویتنی نیزاختالف معنی-باشد ونتیجه آزمون من می

   ) .P،960/6= z >0001/0(را بین مردان و زنان نشان داد 
زنان درمقایسه با مردان نیاز آموزشی  در زمینه دارو،

 - لیکن نتیجه آزمون من. تری را عنوان کرده بودند بیش
در . داری را بین دو گروه نشان نداد یویتنی اختالف معن

حیطه رژیم غذایی، زنان درمقایسه با مردان نیاز آموزشی 
تری را بیان داشتند و نتیجه آزمون من ویتنی اختالف  کم
 ، P >0001/0(داری را بین دو گروه نشان داد  معنی
169/4= z. (   

در مورد نیاز به آموزش در ارتباط با عوارض و 
تری را نسبت به مردان  یاز آموزشی بیشدرمان، زنان ن
نتیجه آزمون آماری من ویتنی نیز اختالف . بیان داشتند

 ،P  >0001/0(داری را بین مردان و زنان نشان داد  معنی
837/6= z.(  

در حیطه بهبود کیفیت زندگی، زنان در مقایسه با 
مردان از نیاز آموزشی باالتری برخوردار بودند و نتیجه 

داری را بین زنان و   ویتنی اختالف معنی-آزمون من
  ) .P،663/10= z >0001/0(مردان نشان داد

نهایت در مورد مراقبت از پوست نیز زنان از نیاز  در
تری نسبت به مردان برخوردار بودند و  آموزشی بیش

ویتنی اختالف معنی داری را بین دو  -نتیجه آزمون من
   ). p، 605/5=Z >0001/0( جنس نشان داد

طور کلی زنان در مقایسه با مردان نیازهای ه ب
های مختلف مشخص  تری را در زمینه آموزشی بیش

 ویتنی نیز درکل اختالف -کرده بودند ونتیجه آزمون من
داری را بین نیازهای آموزشی زنان و مردان نشان  معنی
   ) .P >0001/0(داد 
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   گروه مورد مطالعهمقایسه نیازهای آموزشی هنگام ترخیص دو : 3جدول شماره 
  

  گروه    )n = 100( زن     )n = 100( مرد 
  
 ها شاخص

  حیطه های 
  نیاز آموزشی

  انحراف  میانگین
  انحراف  میانگین  معیار

  معیار

  آزمون
  ویتنیـ  من

  Z = 960/6  31/2  94/9  41/2  54/7 فعالیت
0001/0<  *P  

 Z = 262/0  31/2  79/4  62/2  75/4  دارو

793/0 = P 

  Z  =169/4  31/2  94/2  58/2  38/4  ذاییرژیم غ
0001/0< *P 

  Z = 837/6  83/1  65/8  01/2  74/6  عوارض و درمان
0001/0< *P  

  کیفیت  بهبود
  زندگی

93/1  20/1  76/4  31/1  663/10 = Z  
0001/0 < *P  

  Z = 715/5  23/2  72/3  05/3  85/2  مراقبت از پوست
0001/0*P<  

  Z = 605/5  62/7  8/34  98/7  190/28  کل
0001/0 < *P  

  .دهد داری را نشان می  اختالف معنی*
  

  بحث
ها نشان داد باالترین نیاز آموزشی در مردان  هیافت

ترین نیاز آموزشی  نیاز به آموزش در زمینه فعالیت و کم
ه ـک وریـطـه  ب؛ودـی بـود کیفیت زندگـدر مورد بهب

د باالترین ـالم داشتنـ طی تحقیقی اع١نوریدگین و کلاژ
ز آموزشی مردان در هنگام ترخیص نیاز به دانستن نیا

  .)9(های روزمره بوده است فعالیت
داری را  نتایج آزمون کروسکال والیس رابطه معنی
های نیاز  بین سن و وضعیت تأهل در مردان با حیطه

اما در مردان بین سطح تحصیالت و . آموزشی نشان نداد
 لیکن .داری بود های نیاز آموزشی رابطه معنی حیطه

های پژوهشی خود اظهار  بنا به یافته ریدونگین و اکلژ
های نیازآموزشی با سن، وضعیت تأهل  داشتند بین حیطه

  .)9(داری وجودندارد وسطح تحصیالت رابطه معنی
ها بیانگر آن بودند که بیشترین نیاز  همچنین یافته

آموزشی زنان در مورد فعالیت بوده است که این یافته با 
 ؛مشابهت دارد 3و بوبال) 1998 (2 لوکاریننژوهشنتایج پ

                                                 
1. Jicklin & Graydon 
2. lukkarinen 
3. Bubella 

دارد باالترین نیاز  که در تحقیقی وی اظهار می طوریه ب
اطالعاتی زنان در هنگام ترخیص نیاز به آموزش در 

های روزمره و بهبود کیفیت زندگی بوده  مورد فعالیت
رژیم غذایی  ترین نیاز آموزشی زنان در زمینه است و کم

  .)11،10(بود
داری را بین سن و وضعیت تأهل  ها رابطه معنی تهیاف
 حالی های نیاز آموزشی در زنان نشان ندادند در با حیطه

١ موریکه

 معتقداست نیازهای آموزشی زنان با )2000 (4
افزایش سن باال رفته و نیازهای زنان مسن با زنان جوان 

  .)14تا12(متفاوت است
ا نتایج حاکی از آن بود بین سطح تحصیالت ب

ه  بداری وجود دارد، آموزشی رابطه معنیهای نیاز  حیطه
اعالم کرد ارتباط قوی ) 2001( 5 آمادوکیکه طوری

بین سطح تحصیالت ومیزان دانش افراد درمورد سالمتی 
  .)16،15(وجود دارد

های نیاز  ها نشان داد در تمامی حیطه همچنین یافته
بین داری  آموزشی به جز در زمینه دارو اختالف معنی

نیازهای آموزشی زنان و مردان در هنگام ترخیص وجود 
داری را  دارد و نتیجه آزمون من ویتنی اختالف معنی

های آموزشی به جز دارو، بین دو گروه  درکلیه حیطه
  .نشان داد

ای  هـالعـی مطـش طـارانـ همکو) 2000 (6ویلیـامـز
ای ـراز نیازهـاوت جنس در احساس و ابــنویسند تف می
روق کرونر قبل ع بای پس  عملعاتی بیماران تحتاطال

تری از  از ترخیص موثر است و زنان به طور شاخص
تری نسبت به مردان در همه  نیازهای اطالعاتی بیش

های فوق  یافته لذا باتوجه به. )17،4(ها برخوردارند زمینه
های  پژوهشگر امیدوار است پرستاران شاغل در بخش

 بردن به نیازهای آموزشی مراقبت ویژه قلب ضمن پی
ها،  کرونر درتمام زمینه عروق پس بایبیماران تحت عمل 

لزوم آموزش قبل از ترخیص را براساس نیازسنجی از 

                                                 
4. Murray 
5. Amaducci 
6. Williams 
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 زیرا چنانچه مشخص .دیدگاه خود بیماران دریابند
تواند بر نوع نیازهای آموزشی تأثیر   جنسیت می،گردید

 و تعیین بگذارد و آموزش بیماران باید براساس بررسی
  .یردنیازهای آموزشی آنان صورت پذ
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