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بررسی تأثیر استفاده از مولتیمدیای آموزشی بر
میزان اضطراب قبل از سزارین
*4
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.1
.2
.3
.4

کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران.
دانشیار گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران.
دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران.
کارشناسی ارشد هوشبری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1310/62/60 :تاریخ پذیرش1310/60/61 :

مقدمه :اغلب بیماران درجاتی از اضطراب را قبل از اعمال جراحی تجربه میکنند که افزایش آن موجب بروز عوارضی
در آنها میشود .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر استفاده از مولتی مدیای آموزشی بر میزان اضطراب قبل از عمل در
بیماران تحت عمل سزارین در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد.
روشكار :این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال  1313بر روی  102نفر از بیماران  10-06ساله مراجعه
کننده به بیمارستانهای آموزشی بوشهر که جهت انجام عمل جراحی سزارین الکتیو مراجعه کرده بودند ،انجام شد.
افراد در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند .به گروه آزمون در شب قبل از عمل یک لوح فشرده (حاوی فیلم
آموزشی مرتبط با عمل جراعی و انواع بیهوشی) با فرمت  VCDداده شد و توسط پژوهشگر به نمایش گذاشته شد.
برای گروه کنترل مداخلهای صورت نگرفت .جهت تعیین میزان اضطراب از پرسشنامه سنجش اضطراب قبل از عمل
آمستردام استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمونهای تی تست
و آنووا انجام شد .میزان  pکمتر از  6/60معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها :نمره اضطراب کل در گروه کنترل  21/12±4/11و در گروه آزمون  11/44±0/88بود که تفاوت مشاهده
شده از نظر آماری معنادار بود ( .)p>6/60بین نمره اضطراب کل در هر دو گروه مورد و شاهد و مشخصات فردی
نمونهها ارتباط آماری معنیداری مشاهده نشد (.)p˃6/60
نتیجهگیری :استفاده از مولتی مدیای آموزشی برای کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی سزارین مؤثر می-
باشد ،لذا پیشنهاد میگردد برای بیماران قبل از عمل جراحی استفاده گردد.
كلمات كلیدی :آموزش ،اضطراب ،سزارین ،مولتی مدیا
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مقدمه
اضطراب در جوامع مختلف رو به افزایش است .بستری
شدن در بیمارستان ،یکی از مهمترین علل ایجاد استرس
در بیماران است .بر اساس مطالعه ووری و همکار
( %86 ،)2663بیمارانی که در بیمارستان بستری می-
شوند (مرد و زن) دچار اضطراب میشوند و  %11آنها
هیچ نوع مراقبت پرستاری یا پزشکی خاصی جهت
کاهش این اضطراب دریافت نمیکنند .اضطراب قبل از
عمل در بیماران سنین  18-00سال نسبت به دیگر
سنین شایعتر است ( .)1شیوع اضطراب بیماران قبل از
عمل  %06-86گزارش شده است ( .)3 ،2هر ساله دهها
میلیون بیمار در جهان تحت عمل جراحی قرار میگیرند.
جراحی یک استرس است که باعث ایجاد واکنشهای
فیزیولوژیک و استرس روانی (اضطراب و ترس) میشود
( .)4یکی از اعمال جراحی رایج سزارین است .عمل
سزارین در سالهای اخیر رو به افزایش است .آمار
متوسط عمل سزارین در ایران ( )%42تقریباً  3برابر آمار
بهداشت جهانی است (.)0
اضطراب یک حالت ناخوشایند تشویش یا فشار است که
بهواسطه ترس از بیماری ،بستری شدن ،بیهوشی یا
جراحی در بیمار ایجاد میشود ( .)0اگر اضطراب
ناشناخته و طوالنی بماند ،باعث ایجاد پیامدهای مضر
برای بیمار ،به تأخیر افتادن بهبودی و طوالنی شدن
زمان بستری خواهد شد ( .)8 ،1اضطراب قبل از عمل
منجر به افزایش ضربان قلب ،فشار خون و تحریکپذیری
قلب شده و در نتیجه موجب آریتمی میگردد .وسعت و
افزایش دوره اضطراب میتواند منجر به کاهش بهبود
زخم ،افزایش خطر عفونت ،افزایش درد بعد از عمل و
تقاضای بیشتر برای دریافت مسکن شود (.)1
میزان اضطراب در بیماران متفاوت است .مطالعات نشان
دادهاند ،در بیماران زن ،بیمارانی که چندین جراحی
همزمان داشته اند ،بیمارانی که برای سرطان جراحی
شدهاند ،بیمارانی که برای بار نخست جراحی را تجربه
کرده اند و بیمارانی که تجربه بد از جراحی قبلی داشته
اند،میزان اضطراب شدید بوده است (.)11 ،16
بررسیها نشان دادهاند که منشأ اضطراب بیماران بیشتر
در سه حیطه :نگرانیهای مربوط به بیهوشی ،نگرانی

روشكار
این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال 1313
بر روی  102نفر از بیماران  10-06ساله مراجعه کننده
به بیمارستان آموزشی خلیج فارس بوشهر که جهت
انجام عمل جراحی سزارین مراجعه کرده بودند و شرایط
ورود به مطالعه را داشتند ،انجام شد .حجم نمونه با
استفاده از فرمول کوکراین و با در نظر گرفتن  α=6/60و
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 استفاده از مولتی مدیای آموزشی بر میزان اضطراب قبل از عمل

مربوط به عمل جراحی و نگرانیهایی که مربوط به
نداشتن اطالعات و عدم آگاهی است ،خالصه میشود (،2
.)12 ،16
بنابراین توجه به اضطراب قبل از عمل در کاهش اثرات
نامطلوب آن با کمترین هزینه ،از اهداف سازمانهایی
است که خدمات سالمت را ارائه مینمایند .جهت کاهش
اضطراب راههای زیادی وجود دارد ،ولی موضوع مهم،
انتخاب بهترین و کم عارضهترین روش میباشد .ارائه
اطالعات در خصوص بیماری و بیهوشی به بیماران و
خانواده میتواند در کاهش اضطراب نقش داشته باشد،
اما هنوز روش کامالً مؤثری جهت ارائه اطالعات مشخص
نشده است ( .)13 ،2در حال حاضر ارائه اطالعات از
طریق مولتیمدیای آموزشی ،یکی از ارزانترین و
پرمصرفترین روشها در دنیا محسوب میشود.
در مطالعه جالال و همکاران ( )2616که با هدف تعیین
تأثیر مولتی مدیای آموزشی بر اضطراب قبل از عمل بر
روی  116بیمار کاندید جراحی اندام فوقانی یا تحتانی
انجام شد ،گروه مداخله اضطراب کمتری را تجربه کردند
( .)2مطالعه قانعی قشالق و همکاران ( )2613در سنندج
که با هدف تعیین ارتباط بین اضطراب قبل از عمل و
افزایش تهوع و استفراغ انجام شد ،نشان داد بین اضطراب
قبل از عمل و تهوع و استفراغ ارتباط معنیداری وجود
دارد ( .)14در مطالعه ناهم و همکاران ( )2612در آمریکا
که با هدف بررسی تأثیر مولتیمدیای آموزشی قبل از
عمل جراحی سرپایی بر اضطراب بیماران انجام شد ،گروه
آموزش دیده از رضایتمندی بیشتری برخوردار بودند
( .)10با توجه به مطالعات بررسی شده ،مطالعه حاضر با
هدف تعیین تأثیر استفاده از مولتیمدیای آموزشی قبل از
عمل جراحی سزارین بر میزان اضطراب بیماران انجام شد.

 زینب ربیعی و همكاران

 dبرابر  102 ،)3( %0نفر محاسبه شد .نمونهگیری ابتدا
بهروش در دسترس و سپس به روش تخصیص تصادفی
در دو گروه آزمون و کنترل صورت گرفت (بر اساس
قرعه ،مراجعهکنندگان فرد یا زوج تا پایان نمونهگیری در
یکی از دو گروه قرار گرفتند) .معیارهای ورود به مطالعه
شامل :تمام مراجعهکنندگان جهت عمل سزارین که
کالس دو بیهوشی را دارا بوده و امکان استفاده از مولتی
مدیا را داشتند و معیارهای خروج از مطالعه شامل :عدم
رضایت بیمار ،عمل سزارین اورژانسی و سابقه مصرف
داروهای ضد اضطراب و آرامبخشها توسط بیمار بود.
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه استاندارد سنجش
اضطراب آمستردام جهت اندازهگیری اضطراب بیماران و
ابزار مداخله ،شامل لوح فشرده با فرمت  VCDبود.
پرسشنامه استاندارد آمستردام که جهت استفاده در
کشور ایران ترجمه و هنجاریابی شده بود ،در خصوص
روشهای مقابله افراد با شرایط اضطرابآور ساخته شده
و دارای دو بخش سنجش اضطراب قبل از عمل با 4
سؤال و سنجش نیاز به اطالعات قبل از عمل با  2سؤال
میباشد .نمره سؤاالت بر اساس معیار  0درجهای لیکرت
میباشد .ترجمه این پرسشنامه توسط نیکاندیش و
همکاران ( )1380انجام شد و پایایی  6/84برای بخش
اضطراب قبل از عمل و  6/82برای بخش نیاز به اطالعات
قبل از عمل گزارش شد .از لحاظ اعتبار همزمان،
معیارهای سنجش اضطراب پرسشنامه آمستردام در
مقایسه با آزمون استاندارد سنجش اضطراب وضعیتی
اسپیلبرگر ضریب هبستگی باالیی داشت (.)12( )6/08
برای گردآوری دادهها پژوهشگر با مراجعه به بیمارستان
و پس از بیان اهداف مطالعه به بیماران واجد شرایط و
پس از اطمینان دادن از محرمانه بودن اطالعات و کسب
رضایت آگاهانه از آنان برای شرکت در پژوهش ،ابتدا
پرسشنامه جمعیتشناختی بیمار را با استفاده از مصاحبه
تکمیل میکرد ،سپس به گروه آزمون روز قبل از عمل
یک لوح فشرده با فرمت  VCDداده میشد .این لوح که
توسط تیم پژوهشگری تهیه شده بود ،شامل فیلمی بود
که در آن نکاتی پیرامون عمل جراحی ،انواع بیهوشی،

مراقبتهای الزم قبل و بعد از عمل و محیط بیمارستان
توضیح داده شده بود که در بیمارستان خلیج فارس
بوشهر ،شب قبل از عمل هر بیماری که بستری میشد،
یک  CDحاوی مطالب مولتیمدیا دریافت میکرد و
توسط پژوهشگر برای گروه آزمون به نمایش گذاشته
میشد .برای گروه کنترل مداخلهای صورت نگرفت .بعد
از مداخله پرسشنامه سنجش اضطراب توسط دو گروه
تکمیل گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمونهای تی
تست و آنووا انجام شد .میزان  pکمتر از  6/60معنادار در
نظر گرفته شد.
در این مطالعه تمام موارد اخالقی از جمله :کسب اجازه
از معاونت محترم پژوهشی برای انجام پژوهش ،ارائه
معرفینامه به بیمارستان جهت جمعآوری دادهها و کسب
رضایتنامه آگاهانه از نمونهها بعد از توضیح کامل و
اهداف طرح پژوهشی رعایت شد و نمونهها در صورت
تمایل در طرح شرکت و در صورتیکه تمایل به ادامه
همکاری نداشتند میتوانستند از طرح خارج شوند.

یافتهها
در این مطالعه میانگین سنی افراد در گروه مورد
 21/8±4/04سال و در گروه شاهد  21±4/86سال بود.
اکثر افراد مورد مطالعه در دو گروه مداخله ( )%11/8و
کنترل ( )%11/6خانهدار و از نظر تحصیالت  32نفر
( )%31/0گروه مداخله و  21نفر ( )%30/8گروه کنترل
در سطح باالتر از دیپلم بودند 30 .نفر ( )%43/2از افراد
گروه مداخله و  33نفر ( )%46/1از گروه کنترل سابقه
بیهوشی عمومی داشتند .بر اساس نتایج آزمون آماری،
بیماران دو گروه از نظر ویژگیهای فردی و نمره اضطراب
قبل از عمل همگن بوده و تفاوت آماری معنیداری
نداشتند (( )p˃6/60جدول  .)1بین نمره اضطراب کل و
مشخصات فردی افراد ارتباط آماری معنیداری مشاهده
نشد (.)p˃6/60
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مداخله

کنترل

تعداد (درصد)

تعداد(درصد)

بیسواد

)1/2( 1

)4/1( 4

زیر دیپلم

)23/4(11

)21/6(11

دیپلم

)30/8(21

)38/3( 31

باالتر از دیپلم

)31/0(32

)30/8( 21

شاغل

)22/2(18

)21/6( 11

خانهدار

)11/8(03

)11/6( 04

نداشته

)43/2(30

)31/1( 36

بیحسی موضعی

)1/1(8

)11/3( 14

بیهوشی عمومی

)43/2(30

)46/1( 33

بیحسی موضعی  +بیهوشی عمومی

)3/1(3

)4/1( 4

اطالعات فردی

سطح سواد

شغل

سابقه بیهوشی

( .)p>6/60نمره اضطراب ناشی از عمل برای گروه
مداخله  0/33±2/16و برای گروه کنترل 1/00 ±1/10
بود که از نظر آماری معنادار بود (( )p>6/60جدول .)2

میانگین نمره اضطراب کل قبل از عمل جراحی در گروه
کنترل  21/12±4/11و در گروه مداخله 11/44±0/88
بود که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار بود

جدول  -2نمره اضطراب آمستردام در گروه آزمون وكنترل با تفكیك زیر گروه
نمره اضطراب آمستردام
گروه

اضطراب بیهوشی
(انحراف معیار ±میانگین)

اضطراب ناشی از نیاز به اطالعات
(انحراف معیار±میانگین)

اضطراب عمل جراحی
(انحراف معیار±میانگین)

اضطراب کل
(انحراف معیار±میانگین)

مداخله
کنترل
سطح معناداری

0/12±2/16
0/11±2/23
p<6/60

0/18±2/43
1/41± 2/61
p<6/60

0/33± 2/16
1/00± 1/10
p<6/60

11/44±0/88
21/13±4/11
p<6/60

در مطالعه حاضر ،ارائه آموزش بر کاهش اضطراب قبل
از عمل مؤثر بود و بین گروه مداخله و کنترل از نظر
میزان اضطراب بعد از مداخله اختالف آماری معنیداری
وجود داشت .در مطالعه جالال و همکاران ( )2616که با
هدف بررسی تأثیر مولتیمدیای آموزشی بر اضطراب
قبل از عمل  116بیمار کاندید جراحی اندام فوقانی یا
تحتانی انجام شد ،گروه مداخله اضطراب کمتری را
تجربه کرده بودند که با مطالعه حاضر همسو است (.)2
همچنین مطالعه ذاکری مقدم و همکاران ()2661
تحت عنوان تأثیر آموزش به بیمار پیرامون کنترل درد
بر میزان اضطراب قبل از عمل در بیماران تحت عمل
جراحی شکم ،نشان داد اضطراب بیماران بعد از مداخله
به طور معنیداری کاهش یافته است ( )10که با مطالعه
حاضر همسو است.

بحث
مطالعه حاضر که به بررسی تأثیر استفاده از مولتی
مدیای آموزشی قبل از عمل جراحی بر میزان اضطراب
بیماران پرداخت ،نشان داد که استفاده از مولتیمدیای
آموزشی بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی مؤثر
است .مطالعه ناهم و همکاران ( )2612در آمریکا بر
روی  06بیمار داوطلب عمل جراحی با هدف بررسی
تأثیر آموزش مولتیمدیا قبل از عمل جراحی سرپایی بر
اضطراب بیماران ،نشان داد بیماران در گروه مداخله از
اطالعات قبل از بیهوشی بیشتر و رضایتمندی بیشتری
از بیهوشی برخوردار بودند و پیشنهاد شد که برای
کاهش اضطراب بیماران از مولتیمدیای آموزشی که
وسیله کم هزینه و سادهای است استفاده شود که با
مطالعه حاضر همسو است (.)10
42
21

 استفاده از مولتی مدیای آموزشی بر میزان اضطراب قبل از عمل

جدول  -1فراوانی اطالعات جمعیتشناختی شركتكنندگان در طرح

روی نمونههای مذکر و مؤنث صورت گیرد تا بتوان تأثیر
این مداخله را در هر دو جنس مورد بررسی قرار داد.

 زینب ربیعی و همكاران

در مطالعه حاضر بین مشخصات فردی و کاهش
اضطراب در نمونههای پژوهش ارتباط معناداری وجود
نداشت .در مطالعه ظفرنیا و همکاران ( )2661تحت
عنوان تأثیر لمس درمانی بر اضطراب قبل از عمل در
بیماران زن منتظر عمل جراحی ،کاهش اضطراب هیچ
ارتباط معناداری با متغیرهای فردی از جمله سن،
میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل ،محل سکونت ،تجربه
قبلی عمل جراحی و سابقه مصرف داروهای ضد
اضطراب نداشت و کاهش اضطراب به دلیل انجام
مداخله بود ( )11که با مطالعه حاضر همسو است .در
مطالعه جالال و همکاران ( )2616در انگلستان ،اضطراب
با جنسیت ارتباط داشت و در زنان بیشتر بود ( )2با
توجه به اینکه در در مطالعه نامبرده نمونهها از هر دو
گروه مرد و زن انتخاب شده بودندلذا از این نظر با
مطالعه کنونی که فقط در جنسیت مؤنث صورت گرفته
قابل مقایسه نمیباشد .یکی از محدودیتهای این
مطالعه این بود که نمونهها فقط از جنس مؤنث بودند،
زیرا این مطالعه بر روی زنان داوطلب جراحی سزارین
انجام شده بود ،پیشنهاد میشود مطالعات مشابهی بر

نتیجهگیری
استفاده از مولتیمدیای آموزشی برای کاهش اضطراب
بیماران قبل از عمل جراحی سزارین مؤثر میباشد .با
توجه به اینکه استفاده از این روش آموزشی برای
افزایش آگاهی و کاهش اضطراب بیماران هزینهبر نبوده
و به راحتی در دسترس میباشد ،لذا پیشنهاد میشود
که برای بیماران قبل از عمل جراحی استفاده شود تا
بدینترتیب میزان اضطراب بیماران کاهش یافته و از
عوارض ناشی از اضطراب بعد از عمل پیشگیری شود.

تشكر و قدردانی
این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب به شماره
 26/18/3/10610/میباشد .بدینوسیله از معاونت
محترم پژوهشی که در تأمین هزینههای الزم در اجرای
این طرح همکاری نمودند و همچنین از مادران شرکت
کننده در طرح ،تشکر و قدردانی میشود.
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