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در مرکز  بستري بیماران و درد بعداز عمل اضطراب بر میزان فتق ترمیم جراحي از عمل قبل رساني اثر اطالع بررسي
  در سال آذر گرگان درماني آموزشي

 

 ، ∗∗∗حسیني ، فاطمه∗∗زیبا ، فریبا نصیري∗∗، مهشید جعفرپور ∗ مالیي اله عین
 ∗∗ جوادي فاطمه

 
  چكيده

و  پزشكي تيم لذا وظيفه. شود مي درد و اضطراب  موجب كه  هاست از بيماري  در بسياري معمول  مانيدر روش  يك  جراحي : مقدمه

 . نمايند آنها تالش درد و اضطراب تسكين در جهت كه است پرستاران بخصوص

در  بستري در بيماران د از عملو درد بع  اضطراب بر ميزان فتق ترميم جراحي از عمل قبل رساني اثراطالع منظور تعيين به پژوهش اين:  هدف

 .شد انجام در سال آذر گرگان درماني مركز آموزشي

:  شامل و ابزار آن دهي ها خود گزارش داده گردآوري و روش تصادفي باليني  كارآزمايي  مطالعه  نوع : پژوهش نوع

مستمر  غير احتمالي گيري نمونه از روش با استفاده. وددرد ب عددي بندي برگر و ابزار درجه اسپيل ، پرسشنامه دموگرافيك اطالعات پرسشنامه

آذر  درماني مركز آموزشي و زنان مردان  جراحي  هاي بخش  به  فتق  ترميم  جراحي  عمل  انجام  جهت  كه  بيماري  ٨٠  ، تعداد

 .شدند مورد و شاهد تقسيم دو گروه به و بطور تصادفي بودند انتخاب نموده مراجعه گرگان

 ١٣/٣٦شاهد  و در گروه٠٨/٣٠مورد  در گروه بعد از عمل موقعيتي اضطراب نمره ميانگين داد كه نشان نتايج : نتايج

و  قبـل اضـطراب نمره در ميانگين تفاوت همچنين). p> ٠٠٠١/٠( است وجود داشته دو گروه بين ارياز نظر آم داري معني تفاوت كه است بوده

 ٩٥/٦شاهد  و در گروه ٥٨/٦مورد  در گروه درد بعد از عمل نمره ميانگين. )p> ٠٠٠١/٠(است اشتهمـورد وجود د در گـروه بعـد از عمـل

 .  است دار نبوده معني تفاوت اين آماري از لحاظ بود كه

ا بطور ر بعد از عمل موقعيتي اضطراب ، ميزان از عمل قبل رساني اطالع كه است مطلب اين گوياي مطالعه اين نتايج : گيري و نتيجه بحث

،  اضطراب در كاهش  رساني اطالع  نقش اهميت به  شود باتوجه پيشنهاد مي دهد، بنابر اين مي كاهش موثري

خود را  آموزشي نقش پرستاران كه صورتي  اتخاذ كنند به  پرستاري  بر عملكرد كاركنان دقيق نظارت جهت تدابيري پرستاري مديران

 . قرار دهند را در اختيار بيماران روريض اطالعات از عمل و قبل كرده تلقي جدي

، پيشنهاد  شده بررسي فارس در قوم پژوهش اين اينكه به ، و با توجه مختلف در اقوام متفاوت هاي و نگرش فرهنگي هاي تفاوت به با عنايت   

 .شود انجام متفاوت هاي ديگر و با فرهنگ در اقوام اي مشابه گردد پژوهش مي

  
 . فتق ترميم جراحي ، عمل ، درد بعداز عمل ، اضطراب از عمل قبل رساني العاط: كليدي هاي واژه

  
 

                                                                          
  )مولف مسئول(کارشناس ارشد پرستاری  ∗

و خدمات بهداشتی درمانی ايران  یعضو هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشک ∗∗  
 

  عضو هيئت علمی دانشکده مديريت واطالع رسانی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران  ∗∗∗
 



ی ترميم فتق                                                    عين اله ماليی و همکاران بررسی اثر اطالع رسانی قبل از عمل جراح  

 

 ٢٧            ١٣٨٠تابستان /٢٩شماره / سال چهاردهم          فصلنامه پرستاری و مامايی ايران                                
 

  مقدمه

درد  موجب كه آور است استرس  تجربه يك جراحي   

تنها در ). ١٩٩٥، Briggs( شود  مي واضطراب

بيمار   ميليون  ساله آمريكا ، هر متحده اياالت

بعد از گيرند و اكثر آنها درد  قرار مي جـراحي عمل تحت

در ). ١٩٩٩،  و همكـارانPhipps( كنند  مـي را تجـربه عمل

 ١٢٣٥٢، تعداد  ثابت تخت مجموع١٠٠٨٧٢از  در سال ايـران

در شهر  سال ، و در همان داشت اختصاص جراحي اعمال به تخت

 ٩٨، تعداد  اجرايي  تخت  از مجموع گرگان

). ١٣٧٩،  و همكاران فرهادي(بود  جراحي اعمال به مربوط تخت

هر  باشد كه مي فتق ترميم ، عمل جراحي اعمال از شايعترين يكي

هـزار بيمـار  ٥٠٠" آمـريكا ، تقريبـا متحده در اياالت ساله

) ١٩٩٦، Rothrock( گيرند  قرار مي عمل نوع اين تحـت

،  جراحي ، بعد از عمل بيماران درصد اين كه است براين و عقيده

درد بعد ). ١٩٩٩،  Meeker( كنند  مي درد راتجربه

تواند  و مي حاد است دردهاي از شايعترين جراحي ازعمل

شود  و اجتماعي ، اقتصادي پزشكي مالحظه قابل مشكالت موجب

)Asprey تواند بر  مي نشده درد حاد درمان).  ١٩٩٥

ريز و  ، غدد درون ، گوارش و عروق ، قلب تنفسي هاي سيستم

از  را پس خوابيدن توانايي باشد و تأثيـر داشتـه ايمني سيستم

، Smeltzer  &Bare( دهد  كاهش جراحي عمل

بروز درد وجود  هنگام به هميشه" نيز تقريبا اضطراب). ٢٠٠٠

،  Taylor( گردد  درد مي شدت افزايش دارد و باعث

و يا بعد از  جراحي ، در بيمار منتظر عمل اضطـراب).  ٢٠٠١

و درد  ناراحتي: گردد  يزير ايجاد م علل ، بنا به جراحـي عمـل

،  وابستگي ، افزايش بدن يا اعمال در شكل ، تغييرات بعد از عمل

در  بالقوه و يا تغييرات بودن خانواده ، نگران كنترل دادن از دست

 ).١٩٩٩،  و همكاران Phipps(  زندگي روش

قرار  كـه در بيماري ونگراني در بروز اضطراب متعددي عوامل   

قرار گيرد ، مؤثر هستند،  حيجرا عمل تحت است

از  ناشي و درد احتمالي  است نـامعلوم ،تـرس عـامل اوليـن

شمار  به و نگـراني ايجاد اضطراب از ديگر عوامل جراحي عمل

خواهد افتاد تا  اتفاقي چه اينكه با دانستن نـامعلـوم تـرس. آيد مي

در مورد  اطالعات دادن" معموال. كند  پيدا مي تسكين حدودي

باشد ، در اكثر  مي تـأثيـر مثبـت بيمار ، داراي به جراحي عمل

ها و  آزمايش به مربوط اطالعات شامل از عمل قبل اطالعات بيماران

و بعـد از  جراحي عمل به مربوط ، عوارض از عمل قبل هاي فعاليت

ها و  آزمايش  انجام دليل  اگر بيماران. باشد  مي عمل

انند در اكثر موارد از را بد از عمل قبل هاي اقدام

 ). ١٩٩٩،  و همكاران Phipps(شود  مي كاسته آنان اضطراب

بيمار در مورد   به  كافي  اطالعات ارائه پزشكي تيم وظيفه   

، فوائد و  عمل ماهيت شامل اطالعات اين. باشد مي جراحي عمل

و  جراحي غير از عمل  هاي ، آموزش آن خطرات

) . ١٩٩٩،  و همكارانPhipps( باشد  مي بيماري آگهي پيش

از  و رواني بيمار از نظر جسمي كردن آماده

،  او در پذيرش ارزنده و نقش پرستار است مهم هاي مسئوليت

و  ، رواني جسمي هاي ها و حمايت ، مراقبت ، درمان سازي آماده

 پزشكي  علم  بزرگان  گفتگو از سوي هيچ ، بدون اجتماعي

). ١٣٧١،  بـرونـر و سـودارت( اسـت شده واقع ،مورد قبول نوين 

از  قبل تدابير پرستار در مرحله از مهمترين يكي آموزش بنـابراين

از خود  مراقبت سوي باشد تا بيمار را به مـي جراحي عمل

بعد از  دهد زيـرا بيمار بـايد بـداند كـه سوق

خواهند كرد  او كمك به چرا و چگونه هـايي فعـاليت چـه عمل

و  Phipps( آورد  خود را بدست طلوبتا عملكرد م

 ).١٩٩٩،  همكاران

از  قبل اطالعات دادن كه است از آن متعدد حاكي مطالعات   

دهد و  بيمار را كاهش و درد بعد از عمل تواند اضطراب مي عمل

و  بيمار را تشديد كرده ، اضـطراب الزم اطالعات فقدان

 شود  مي بعـد از عمـل بروز عـوارض موجب

 )Callaghan ،١٩٩٨ Beddows)١٩٩٧ (

بعد از  بر اضطراب از عمـل قبـل اطـالعات دادن مثبت اثرات

)  ١٩٧٥ Hayward گزارش بنا به.  است را تأئيد كرده عمل

. وجود دارد رساني و اطالع درد ، اضطراب بين اي عمده ارتباط
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Swindalتحقيقات نتايج) ١٩٨٩ Hayward & 

Booreاز  قبل رساني اطالع: دارد  مي بيان را چنين

دهد و  مي و درد آنها را كاهش بيماران اضطراب سطح عمل

از  قبل رساني اطالع" معموال. كند مي را تسريع بهبودي همچنين

و  Kohen باشد ولي بيمار مي براي مثبتي اثرات داراي عمل

 ، دادن درصد بيماران ١٢در اند كه كرده گزارش) ١٩٩٠( همكاران

. شود   اضطراب  افزايش  د سببتوان مي  اطالعات 

در  دو گروهي اي مطالعه Hakins  &Price همچنين

 بر تقاضاي از عمل قبل  در مرحله  ويدئويي  مورد اثر آموزش

انـد،  داده انجام بيماران بعد از عمل در مرحله  مسكن  دريافت 

در  اي عمده تفـاوت انـد كـه كـرده گـزارش آنهـا چنيـن

مورد  دو گروه در بيـن مسكن دريافت اضا برايدرد و يا تق سطح

 ).١٩٩٨،  Callaghan( است و شاهد وجود نداشته

،  فرهنگي هاي تفاوت و همچنين شواهد فوق به با توجه   

با ساير كشورها ،  در مقايسه در كشور ايران و اقتصادي اجتماعي

، اثر  تصادفي باليني كارآزمايي از نوع بررسي پژوهشگر در يك

و درد بعد  اضطراب را بر ميزان جراحي از عمل قبل رساني عاطال

 .  است نموده بررسي فتق ترميم جراحي از عمل

  
  پژوهش هاي فرضيه

بعد  موقعيتي اضطراب ، ميـزان از عمـل قبـل رسـاني ـ اطـالع١   

 .دهد مي را كاهش جراحي از عمل

 

 سانير اطالع كه درگروهي جـراحـي عمـلازبعـددرد ـميـزان٢

 .اند نشده رساني اطالع كه است اند كمتر از گروهي شده

  
 ها  مواد و روش

 تصادفي باليني  كارآزمايي  از نوع مطالعـه يـك پـژوهش ايــن   

پژوهشگر هر روز  بود كه صورت كار بدين انجام  روش. بود 

آذر  درماني مركز آموزشي و زنان مردان جراحي هاي بخش به صبح

با  و صحبت بيماران پرونده از مطالعه و پس نموده مراجعه گرگان

را داشتند در نظر  در پژوهش شركت شرايط كه ، بيماراني آنان

مورد و شاهد قرار  در دو گروه تصادفي و بصورت گرفته

مورد قرار  در گروه شد كه كشي قرعه  بيمار اول براي. ( است داده

در  رد و ديگريمو در گروه يكي ترتيب به بعدي و بيماران گرفت

از  روز قبل( روز  عصر همان سپس). شاهد قرار گرفتند  گروه

و  مورد پژوهش واحدهاي به الزم توضيحات از دادن پس)  عمل

 اطالعات  ، فرم در پژوهش شركت جهت آنان رضايت اعالم

 شد و پرسشنامه پـژوهشگر تكميل  بوسيله  دموگرافيك 

)  اي و خصيصه موقعيتي راباضط ميزان تعيين براي( برگر  اسپيل 

مورد و شاهد  در هر دو گروه مورد پژوهش واحدهاي توسط

 مورد از طريق  گروه به  رساني اطالع  سپس. گرديد تكميل

و بـا  معـاينه ، در اتاق انفرادي و بصورت چهره به چهـره آمـوزش 

در مورد  مطالبي حاوي كه آموزشي از تصـاوير وپمفلت استفـاده

،  بعد از عمل تمرينات ، آموزش و بعد از عمل قبل يها آمادگي

،  از تخت شدن خارج ، طريقه دادن تغيير وضعيت آموزش

 . شد بود، انجام تنفسـي پا و تمرينات ورزش

در عصر روز  انتخابي بيماران يكايك همراه پژوهشگر به بعالوه   

 آشنايي  براي  عمـل اتـاق  لباس  از پوشيدن پس از عمـل قبل

شاهد  گروه بيماران.  است رفته  عمل  اتاق  ، به با محيط  بيماران 

نكردند و  دريافت  محقق  از سوي آموزشي هيچگونه

بعد از . قرار گرفتند جراحي عمل تحت معمول اقدامات طبق

" نيز ، مجددا  كامل  از هوشياري و پس جراحي عمل

مورد   واحدهاي  برگر توسط اسپيل پرسشنامه

 . گرديد  لتكمي پژوهش

 كامل  از هوشياري ، پس درد بعداز عمل ميزان تعيين براي    

درد  گيري اندازه كش ، از خط جراحي در بخش  بيماران 

 بيماراني  كليه. شد  درد آنها سنجيده شد و ميزان استفاده

 مغبني فتق ترميم  جراحي  ، اعمال فارس ، قوم سال ٦٠تا  سـن كـه 

قرار گرفتند و   پژوهش هاي مونهداشتند جزء ن  و راني 

  عمل  سابقه  داراي  و پيراپزشكي عضو كادر پزشكي كه بيماراني

 شده  شناخته    ورواني  سيستميك  بيماريهاي  و ابتال به جراحي

 .شدند حذف پژوهش هاي بودند از نمونه 
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بيمار  ٨٠، تعداد  ماه سه  مدت  در طي   

و   مغبني  از نوع فتق رميمت جراحي عمل انجام جهت كه انتخابي

بودند،  نموده مراجعه آذر گرگان پنجم درماني مركز آموزشي به راني

. مورد و شاهد قرار گرفتند  هاي در گروه نفره دو گروه صورت به

 ٦٥/٣٧شاهد  و درگروه سال ١٨/٣٩مورد  در گروه سن ميانگين

درصد  ١٥مورد مرد و  ها در گروه درصد نمونه ٨٥. بود  سال

ها مرد  درصد نمونه ٥/٨٧شاهد  بودند و در گروه نز

درصد و در  ٦٥مورد  هدر گرو متاهلين. بودند درصد زن٥/١٢و

غير  و مابقي داده ها را تشكيل رصد نمونهد ٥/٦٧شاهد  گروه

از نظر . بودند )  كرده ـ متاركه مجرد ـ بيوه(  متاهل

ها  تعداد نمونه ، بيشترين تحصيالت سطح

مورد و  درصد در گروه ٥/٣٧(بودند  ديپلم صيليتح مدرك داراي

 كشاورزي  به  اشتغال). شاهد  درصد در گروه ٣٥

در  ولي) درصد  ٣٠(بود  موردبيشتر از ساير مشاغل درگروه 

درصد  ٢٥درصد كارمند و  ٢٥درصد كشاورز،  ٢٥شاهد  گروه

ذكر  شايان. را دارا بودند ساير مشاغل آزاد داشتند، مابقي شغل

،  تأهل ، وضعيت ، جنس سن از نظر متغيرهاي دو گروه هك است

 داري معني  بودند و اختالف  همگون  و شغل تحصيالت سطح

 .نداشتند 

و  دهي خود گزارش پژوهش ها در اين داده گردآوري روش   

 :  قسمت سه شامل ابزار آن

برگر  اسپيل پرسشنامه) ٢(،  دموگرافيك اطالعات پرسشنامه) ١(

 .درد بود  عددي بندي ر درجهابزا) ٣(و 

،  و استنباطي از آمار توصيفي بـا استفاده حـاصلـه اطـالعـات    

و  ، مورد تجزيه ويندوز ويرايش تحت SPSSافزار  نرم توسط

  بـه  دستـرسي  پژوهشگر در راستـاي.  قرار گرفت تحليل

،  كمي متغيرهاي توصيف ها، براي فرضيه و تست پژوهش  اهـداف

  مستقلT    و از آزمون نموده معيار را محاسبه  وانحراف نميانگي

و  قبل  اضطراب مقايسه براي زوج T و آزمون دو گروه مقايسه براي 

  توصيف  شد و براي مورد، استفاده در گروه  رساني بعد از اطالع

 از آنجايي. گرديد  اسكوئر استفاده كاي از آزمون كيفي  متغيرهاي

  ويتني من  ناپارامتري  نبود از آزمون  نرمال متغير درد توزيع كه 

مورد وشاهد  در دو گروه درد بعد از عمل  ميزان  مقايسه  براي

 .  است شده استفاده

  
 ها يافته و بررسي بحث

 اضطراب  ميانگين  بود كه نشانگر آن پژوهش هاي يافته   

معيار  با انحراف ٥٨/٣٦مورد  ،در گروه از عمل قبل  موقعيتي

  ٧٢/٤معيار  انحراف با ٤٨/٣٦ شاهد ودر گروه ٢٢/٤

 .نشد  مشاهده دو گروه در بين دار آماري معني تفاوت كه است بوده

در  از عمل قبل)  اي خصيصه( پنهان اضطراب ميانگين همچنين   

با  ٣٥شاهد  و در گروه ٧/٧معيار  با انحراف ٥٨/٣٣مورد  گروه

نيز در  داري معني تفاوت كه است بوده ٥٥/٨معيار  انحراف

. نشد  مشاهده دو گروه در بين اي خصيصه اضطراب ميانگين

مورد  ، دو گروه تحقيق در اين كه است مطلب اين مبين ارقام اين

  اضطراب  ، از سطح فتق ترميم  جراحي  از عمل  وشاهد ، قبل

 .اند  برخوردار بوده همساني

از  قبل راباضط سطح با ميانگين تا حدود زيادي ارقام اين   

 و همكارانشCallaghan  مورد مطالعه بيماران عمل

 اثر اطالعات بررسي"  عنوان تحت  در تحقيقي) ١٩٩٨( 

از  پروستات  رزكسيون  جراحي  از عمل  قبل  اختصاصي 

"  چيني در مردان بعد از عمل اضطراب ادرار بر روي مجراي طريق

 از عمل قبل  موقعيتي  اضطراب  ميانگين. دارد مشابهت

و در  ٤٨/٥معيار  با انحراف ٤/٣٦مورد  مذكور در گروه تحقيق 

 . است بوده ٤٢/٦معيار  با انحراف ٩/٣٧شاهد  گروه

و ) ١٩٩٢ Marion Allen تحقيق نتايج همچنين    

در  از عمل قبل آموزشي تاثير برنامه"  عنوان تحت همكارانش

 اين  نتايجبا  نيز تا حدود زيادي"  كاتاراكت جراحي بيماران

 از عمل قبل موقعيتي اضطراب نمره ميانگين. دارد  مشابهت تحقيق 

شاهد  و در گروه ٨٢/١١معيار  با انحراف ٧٨/٣٢مورد  در گروه 

از   كه  است بوده٨٧/١١معيار  با انحراف ٧٨/٣٣

از  قبل در مرحله دو گروه بين داري معني تفاوت آماري لحاظ

 .  است وجود نداشته عمل
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 ميانگين  كه  است  از آن حاكي پژوهش هاي يافته نينهمچ   

مورد  در گروه بعد از عمل) آشكار (  موقعيتي اضطراب ميزان

با  ١٣/٣٦شاهد  و در گروه ٨/٢معيار  با انحراف ٠٨/٣٠

 ١٠٠(مورد  گروه هاي نمونه همه.  است بوده ٢٥/٤معيار  انحراف

  موقعيتي  اضطراب  ، در گروه جراحي ، بعد از عمل) درصد 

درصد ٥/٧٧ قرار داشتند در حاليكه)  ٢٠-٣٩ نمره(  خفيف

درصد ٥/٢٢و  خفيف موقعيتي اضطراب شاهد در گروه گروه

قرار )  ٤٠-٥٩نمره(  متوسط موقعيتي اضطراب ديگر در گروه

بعد از  موقعيتي اضطراب ميانگين از مقايسه پس. بودند گرفته

مورد و شاهد ، از نظر  در دو گروه عمل

> ٠٠٠١/٠(شد  مشاهده دوگروه در بين داري معني تفاوت ماريآ

P (. 
 ٧٠در  بعد از عمل موقعيتي اضطراب نمره ميانگين همچنين   

از )  پنهان( اي خصيصه اضطراب داراي مورد كه درصد از گروه

 ٧٥و در  ٨٠/٢معيار  با انحراف ۱۴/۲۹اند  بوده خفيف نوع

 خفيف  اي خصيصه  باضطرا  داراي  شاهد كه درصد از گروه

از  كه است بوده ٩٥/٣معيار  با انحراف ٨/٣٤اند  بوده 

گرديد  مشاهده دو گروه در بين داري معني تفاوت آماري لحاظ

)٠٠٠١/٠ <P ( .در  از عمـل قبل رساني اطالع كه معني بدين

 .  است ، موثر بوده خفيف اي خصيصـه اضطـراب افـراد داراي

درصد از ٣٠در از عمل بعد  عيتيموق  اضطراب  ميانگين   

 اي خصيصه  اضطراب  داراي  جراحي  از عمل قبل مورد كه گروه

، در  است بوده ١٤/١معيار  با انحراف  ٥/٣٢اند  بوده متوسط نوع 

درصـد  ٢٥در  بعـد از عـمل موقعيتي اضطراب ميانگين حاليكه

 داراي  جراحي  از عمل قبل شـاهد كه از گـروه

معيار  با انحراف ١/٤٠اند  بوده متوسط نوع اي هخصيص اضطراب 

مورد و  دو گروه در بين داري معني تفاوت باشد كه مي  ١٣/٢

 بر حسب بعد از عمل موقعيتي اضطراب شاهد در سطح

 است  شده  مشاهده  متوسط  نوع  اي خصيصه  اضطراب 

 )٠٠٠١/٠ <P  (بر  از عمل قبل رساني اطالع كه است معني و بدين

، مؤثر  متوسط اي خصيصه اضطراب افراد داراي اضطراب ميزان

 .  است بوده

در  هم رساني اطالع كه  است  مطلب  بيانگر اين حاصله نتايج    

 اند و هم بوده خفيف اي خصيصه اضطراب داراي كه  افرادي

و  داشته ند ، تاثير مثبتا داشته متوسط اي خصيصه  اضطراب 

 . است داده آنها را كاهـش اضطراب

 و همكارانشCallaghan از تحقيق حاصل هاي يافته   

از  قبل اختصاصي اطالعات تاثير ارائه بررسي با هدف كه) ١٩٩٨( 

از  بعد  بود كه از آن حاكي است گرفته انجام عمل

كمتر مورد  گروه)  موقعيتي(آشكار  اضطراب سطح جراحي عمل

 از اين حاصل با نتايج  يافته اين.  است بوده كنترل از گروه

حاضر با  پژوهش  هاي يافته  همچنين.   دارد مطابقت پژوهش 

اثر  بررسي"  عنوان تحت) ١٣٧٥( مشهودي تحقيق  هاي يافته

"  عمومي جراحي  بيماران  اضطراب  بر سطح رساني اطالع

بود  از آن اكيح مشهودي تحقيق نتايج. دارد  همخواني

بودند  كرده دريافت اطالعات كه بيماراني موقعيتي اضطراب سطح كه

 اطالعات  بود كه تر از بيماراني پائين داري بطور معني

نيز ) ١٩٩٧ Bedddows  (. بودند  نكرده دريافت 

بعد از   را بر اضطراب از عمل قبل اطالعات دادن مثبت اثرات

نيـز بيـانگـر وجود  تحقيـق يـنا نتـايج.  اسـت تائيد كرده عمل

مورد و  دو گروه بين اضطراب در سطح دار آماري معني تفاوت

 نسبت  كنترل  گـروه  اضطراب  زيرا سطح است بوده كنترل

دهد  مي نشان مطالعات اين.  است باالتر بوده مراتب مورد به گروه به 

 احيجر  اعمال  تحت  بيماران  به  از عمل قبل اطالعات دادن كه

 . دهد  مي را كاهش آنان اضطراب ، سطح انتخابي 

) ١٩٩٧( و همكارانش Brunner در مطالعه هر چند كه   

و  را افزايش ، آگاهي از كولپوسكوپي قبل آيا آموزش"  عنوان تحت

در  دار آماري معني تفاوت" دهد  مي را كاهش اضطراب

در . نگرديد  مورد وشاهد مشاهده در گروه اضطراب ميانگين

 ، دادن اينكه اول داشت توجه دو نكته ها بايد به يافته اين تحليل

  دست  جزوه  يك  تنها بصورت  فوق  در تحقيق  اطالعات 

شد و  مي  داده  بيماران  به از عمل  قبل  هفته  يك  كه  بوده  نوشته

 ، و دوم است نگرفته صورت چهره به چهره  بصورت  آموزش

 رساني يكبار بعد از اطالع  فقط  اضطراب  نمره  ميانگين  اينكه 
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از  قبل  اضطراب  و ميانگين  است شده  گيري اندازه 

 نمره  تغييرات  سنجش  تا امكان  است نشده سنجيده رساني اطالع

 .گردد فراهم  رساني اطالع و بعد از  قبل  اضطراب 

 شود ميانگين مي مالحظه  ١ شماره  در جدول  همانطور كه   

و بعد از  ٥٨/٣٦ از عمل مورد ، قبل ر گروهد  موقعيتي  باضطرا 

در  داري معني ، تفاوت آماري از لحاظ كه است بوده ٠٨/٣٠ عمل

مورد وجود  در گروه و بعد از عمل قبل موقعيتي اضطراب ميانگين

 اضطراب  ميانگين  در حاليكه).P>٠٠٠١/٠( است داشته

و بعد از  ٤٨/٣٦ از عمل شاهد ، قبل  در گروه  موقعيتي 

در  داري معني ، تفاوت آماري از لحاظ كه است بوده  ١٣/٣٦عمل

شاهد  در گروه و بعد از عمل قبل موقعيتي اضطراب ميانگين

 ميزان  اختالفات  ميانگين  همچنين.     است وجود نداشته

با  -٥/٦مورد  در گروه و بعد از عمل قبل موقعيتي  اضطراب 

 آماري  از لحاظ اختالف  اين كه تاس بوده  ١١/٢معيار انحراف

  در حـاليكـه. ) P > ٠٠٠١/٠(بـاشـد  دار مـي معني 

و بعد از  قبل موقعيتي اضطراب ميزان اختالفات ميـانگيـن

معيار  ـ با انحراف ٣٥/٠شاهد  در گروه جراحي عمل

 . باشد  دار نمي معني آماري از لحاظ اختالف اين كه است بوده٦٣/١

 ١٠٠در  موقعيتي اضطراب نشانگر آنند كه يجنتا همچنين    

در  فقط در حاليكه پيدا كرده كاهش مورد بعد از عمل درصد گروه

بعد از  موقعيتي شاهد ، اضطراب درصد از گروه ٥/٥٧

درصد  ٣٥تغيير و  درصد بدون ٥/٧،  است پيدا كرده كاهش عمل

 . بودند شده موقعيتي اضطراب دچار افزايش بعد از عمل

تغيير  در ميانگين كه است بيانگر آن  همچنين  ايجنت    

مورد و   دو گروه در بين و بعد از عمل قبل موقعيتي اضطراب

  اضطراب  داراي  از عمل قبل كه در افرادي  هم  شاهد ، يعني

اند و  بوده  خفيف  اي خصيصه

 داري معني  اند تفاوت داشته متوسط اي خصيصه اضطراب هم

  ).P> ٠٠٠١/٠( است شده مشاهده 

از  قبل رساني اطالع كه است مطلب اين مبين اعداد و ارقام اين    

و در  است داشته بعد از عمل اضطراب در كاهش تاثير مثبتي عمل

ذاتاً  كه آنهايي ذاتاً مضطربند و چه كه آنهايي چه( افراد  همه

،  از عمل قبل و آموزشهاي رساني اطالع) نيستند  مضطرب

 . است داده آنها را كاهش بعد از عمل موقعيتي اضطراب

از  قبل هاي و آموزش رساني اطالع تاثير مثبت زيادي مطالعات   

و  تكيه موسوي اند تحقيق تائيد كرده موقعيتي را بر اضطراب عمل

"  عنوان مشهد ، تحت پزشكي علوم از دانشگاه) ١٣٧٧(فرد  تاج

از  حاكي"  بيماران اضطراب در كاهش از عمل قبل اثر معاينه

و  بيهـوشـي متخصصيـن توسط از عمل قبل ويزيت كه است آن

، بـر  در مـورد جـراحي اطالعاتي دادن

و  است داشته تـاثير شاخصي بيمـاران مـوقعيتـي اضطـراب

 . است شاهد و مورد پديد آورده گروه در بين داري معني تفاوت

و  Nugentو ) ١٩٩٥( و همكاران Gath همچنين    

را در  رساني اطالع تاثير مثبت)  ١٩٩٣(  همكاران

را  كولپوسكوپي نوبت در ليست قرار گرفته زنان اضطراب كاهش

)  ٢شماره جدول(  تحقيق  اين  هاي يافته.   اند كرده گزارش

ودر  ٥٨/٦مورد  درد در گروه نمره ميانگين دهد كه مي نشان

در  تفاوتي هر چند كه.  است بوده ٩٥/٦شاهد  گروه

مورد و شاهد وجود دارد و  درد در گروه نمره نميانگي

از  تفاوت اين ولي مورد كمتر است درد گروه نمره ميانگين

،  تحقيق در اين كه است معني و بدان دار نيست معني آماري لحاظ

بطور  بيماران درد بعد از عمل روي از عمل قبل رساني اطالع

 . است موثر نبوده داري معني

  
  نهايي گيري نتيجه

،  از عمل قبل رساني اطالع"  يعني اول با فرضيه در ارتباط    

" دهد  مي را كاهش جراحي بعد از عمل موقعيتي اضطراب ميزان

 اضطراب  اختالف  داد ميانگين ها نشان داده  و تحليل تجزيه

و در  - ٥٠/٦مورد  در گروه و بعد از عمل  قبل  موقعيتي 

دو  بين ياز نظر آمار داري نيمع تفاوت كه بوده -٣٥/٠شاهد  گروه

تائيد  اول فرضيه بنابراين) . P >٠٠٠١/٠(است وجود داشته گروه

 . گردد مي
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در  جراحي درد بعد از عمل ميزان"  يعني پژوهش دوم اما فرضيه   

اند كمتر از  شده  رساني  اطالع  كه گروهي

زيرا . شود نمي  پذيرفته" اند نشده رساني اطالع كه است گروهي

كمتر از ) ٥٨/٦(مورد  درد در گروه نمره ميانگين اينكه ليرغمع

 آماري  از لحاظ  تفاوت  اين  ولي  است  بوده) ٩٥/٦(شاهد  گروه

 .  است دار نبوده معني 

اميد  كه است يافته دست نتايجي به تحقيق اين پـژوهشگر در طي   

 تاريپرس  مراقبت  ها بتوانند در ارتقاء كيفيت يافته رود اين مي

 .  گردند  موثر واقع 

،  از عمل قبل رساني اطالع داد كه نشان پژوهش اين هاي يافته     

دهد  مي كاهش را بطور موثري بيماران بعد از عمل اضطراب ميزان

 : شود پيشنهاد مي بنابراين. 

در مراكز  در بيمارستانها بخصوص رساني اطالع ـ كميته ١   

 جهت  كه  بيماراني  تمامي  و به هشد اندازي راه درماني آموزشي

 . شود  داده الزم شوند آموزشهاي مي بستري جراحي  عمل 

و بر  شده در نظر گرفته پرستاران براي بازآموزي هاي ـ دوره ٢   

 . تاكيد شود  بيماران از عمل قبل رساني اطالع اهميت

  اضطراب  در كاهش رساني اطالع نقش اهميت به ـباتوجه٣   

 پرستاري  مختلف  سطوح  شود مديران ، پيشنهاد مي نبيمارا

اتخاذ  پرستاري بر عملكرد پرسنل دقيق نظارت  جهت  تدابيري 

از  خود قبل آموزشي نقش شمردن با جدي نمايند، تا پرستاران

 رساني  اطالع  و عملي نظري بصورت بيماران به جراحي اعمال

 .نمايند 

 نتوانسته  رساني اطالع  كهداد  نشان پژوهش اين نتايج همچنين 

دهد، و با  را كاهش بطور مؤثر درد بعد از عمل  است 

يكبار  فقط درد بيماران ميزان پژوهش در اين كه مطلب اين به توجه

شود، در  ، پيشنهاد مي است شده بررسي جراحي بعد از عمل

شود  بار سنجيده ، چندين بستري مدت درد در طول ميزان تحقيقي

 . نيز مد نظر قرار گيرد مسكن دريافت اضا برايتق و همچنين
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مقايسه ميزان اضطراب موقعيتي قبل و بعداز عمل بيماران بستري در مركز آموزشي درماني پنجم آذر گرگان : ۱جدول شماره  

در دو گروه مورد و شاهد ۱۳۸۰در سال   

  آزمون آماري  بعد ازعمل اضطراب  اضطراب قبل از عمل  گروه

 X(  ۵۸/۳۶  ۰۸/۳۰  ۱۹/۰=t(  مورد

(sd) ۲۲/۴  ۸۰/۲  ۰۰۰۱/۰p< ∗  

 X(  ۴۸/۳۶  ۱۳/۳۶  ۳۶/۱=t(  شاهد

(sd) ۷۲/۴  ۲۵/۴  ۱۸/۰p< 
∗ P بعد از عمل گروه مورد تفاوت معناداري  به عبارت ديگر در ميانگين اضطراب موقعيتي قبل و. بدست آمده معني دار بوده است

  .وجود دارد

 

 

 

 

توزيع فراواني مطلق و نسبي ميزان درد بعداز عمل بيماران بستري در مركز آموزشي درماني پنجم آذر گرگان : ۲جدول شماره 

در دو گروه مورد و شاهد ۱۳۸۰در سال   

  گروه

  نمره درد بعد از عمل

  شاهد  مورد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۰/۵  ۲  ۵/۲  ۱  )۱-۳(درد خفيف 

  ۵/۳۲  ۱۳  ۵/۴۲  ۱۷  )۴-۶(درد متوسط 

  ۵/۶۲  ۲۵  ۰/۵۵  ۲۲  )۷-۱۰(درد شديد 

  ۱۰۰  ۴۰  ۱۰۰  ۴۰  جمع

  X  ۵۸/۶  ۹۵/۶ميانگين

  ۵/۱  ۸۵/۱  (sd)انحراف معيار 

    PV  ۲۹/۰=              Z ۰۶/۱=  

 .از نظــــر نمــــره درد وجــــود نــــدارد ي داري بــــين دوگــــروهآزمــــون مــــن ويتنــــي نشــــان داد كــــه تفــــاوت معنــــ
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EFFECT OF PREOPERATIVE INFORAMATION ON PAIN AND 

ANXIETY  
 
Mollaee, E. MS1

 Jafarpoor, M.MS2 Nasyriziba, F. MS3  Hosseini, F.MS4
 

Javadi, F. MS5 
 
 
 
ABSTRACT 
Background: Surgery is one of the pain and anxiety producing methods of 
treatment which in used in almost all hospitals. It is the responsibilities of 
medical team and specially nurses to perform any action to reduce it. It 
seems that preoperative information play an important role in alleviation of 
pain and anxiety. 
Objective: To determine the effect of preoperative information on pain and 
anxiety reduction. 
Design: This was a randomized clinical trial with control group. For the 
collection of data questionnaire were used for demographic data, Spiel 
Berger inventory for assessing anxiety and numerical rating scale for pain. 
Samples: 80 Patients were selected and assigned randomly to trial and 
control groups (40 in each group). 
Results: There was no significant difference between two groups considering 
level of pain, but there was a significant difference between  two groups 
considering level of situational anxiety. 
Conclusion: Findings supported the importance of preoperative information 
in minimizing patient's situational anxiety level. 
  
Key Words: Preoperative information, Anxiety, Pain, Hernioplasty. 
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