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چکیده
مقدمه :جراحی بای پس عروق کرونر یکی از درمانهای رایج بیماری عروق کرونر میباشد .شواهد نشان دهنده این نکته است که
تکنیکهای تن آرامی میتواند باعث بهبود برآیندهای روانشناختی در بیماران مبتال به بیماریهای قلبی شوند .هدف از پژوهش حاضر
مقایسه تأثیر آرامسازی پیشرونده عضالنی و تجسم هدایت شده بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر میباشد.
روش کار :در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده  61بیمار کاندید جراحی بای پس عروق کرونر بستری در مرکز آموزشی و
درمانی آیت اهلل موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( )ZUMSبا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه
شدند؛ سپس نمونهها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه تجسم هدایت شده ( )n = 27وآرامسازی پیشرونده عضالنی ()n = 22
قرار گرفتند .قبل از جراحی بای پس عروق کرونر پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو توسط نمونههای پژوهش در گروههای مورد مطالعه
تکمیل گردید .مجدداً  2ماه پس از آموزش و انجام تکنیکهای تن آرامی توسط نمونههای پژوهش ،کیفیت زندگی نمونهها مورد ارزیابی
مجدد قرار گرفت و دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS.17مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :طبق یافتهها در هر گروه افزایش معناداری در کیفیت زندگی بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله مشاهده شد (> 5/50
 .)Pاما نتایج آزمونهای آماری اختالف معنا داری در کیفیت زندگی بین دو گروه بعد از مداخله نشان نداد (.)P = 5/8
نتیجه گیري :به نظر میرسد هر دو تکنیک تجسم هدایت شده و آرامسازی پیشرونده عضالنی به عنوان تکنیکهای تن آرامی میتوانند
در بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر مؤثر باشند؛ و میتوان از این تکنیکها در برنامه ریزی ترخیص
بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر استفاده نمود.
واژگان کلیدي :بیماری عروق کرونر ،جراحی بای پس عروق کرونر ،تجسم هدایت شده ،آرامسازی پیشرونده عضالنی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
بیماری عروق کرونر ( )CADیکی از عوامل مهم مرگ و ناتوانی در
سراسر جهان است ( .)1طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت  %31از
مرگ و میر ها در آمریکا به دلیل بیماریهای قلبی عروقی و به ویژه
بیماری عروق کرونر به وقوع میپیوندند ()2؛ سازمان جهانی بهداشت
میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در ایران را %62
گزارش نموده است ( .)2یکی از مداخالت رایج درمانی در بیماران مبتال
به  ،CADجراحی بای پس عروق کرونر ( )CABGمیباشد ( ،)3به
طوری که سالیانه یک میلیون مورد جراحی  CABGدر سراسر جهان

انجام میشود ()6؛ در ایران نیز ساالنه  20هزار عمل جراحی قلب باز
انجام میگیرد که حدود  05-25درصد آنها اختصاص به  CABGدارد
( .)0هدف از این روش جراحی کاهش یا حذف عالئم همراه با ،CAD
کاهش خطر سکته قلبی ،بهبود توانایی عملکردی و بهبود کیفیت
زندگی و بقا است ( . )2 ,3اگر چه یک سال بعد از جراحی CABG
بیماران افزایش قابل مالحظهای را در سطح فعالیت فیزیکی خود
گزارش میکنند ( ،)7اما بسیاری نیز از دوره بهبودی و بازتوانی به عنوان
مجموعه فرایندی با عوارض طوالنی مدت و کوتاه مدت یاد کردهاند (.)2
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استفاده قرار گرفته است .نتایج مطالعات انجام شده در مورد آرامسازی
پیشرونده عضالنی به عنوان یکی از روشهای رایج تن آرامی نشان می
هند که علی رغم تأثیر این تکنیک بر روی اضطراب ،افسردگی و
خستگی ،در برخی موارد نظیر تنشهای شغلی بی تأثیر بوده است (-22
 .)28این در حالی است که یکی از تکنیکهای عملیاتی و مهم ،تکنیک
تجسم هدایت شده است که در زمینه بیماران مبتال به بیماریهای
قلبی و عروقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است ( .)35 ,21تکنیک
تجسم هدایت شده غیر تهاجمی بوده و مقرون به صرفه است نیاز به
تجهیرات خاص و آموزش گسترده ندارد و از طرفی به راحتی قابل
آموزش بوده و از طرف بیمار به راحتی قابل پذیرش است و باعث
باالرفتن اعتماد به نفس و خود کارآمدی در بیماران میگردد (.)31
مطالعات نشان میدهند که خطر استفاده از این روش بسیار کم بوده و
به طور کلی بی خطر است ( .)32با توجه به اینکه مرور بر متون انجام
شده در زمینه اثر بخشی تکنیکهای تن آرامی ،مؤثر بودن این
تکنیک ها از جمله آرامسازی پیشرونده عضالنی و تجسم هدایت شده
در بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتال به بیماریهای مزمن را نشان
دادهاند ()33 ,17 ,15؛ ولی مطالعه مشخصی در زمینه مقایسه تأثیر
این تکنیک ها جهت انتخاب تکنیک مؤثرتر به ویژه در زمینه کیفیت
زندگی بیماران تحت جراحی  CABGیافت نشد .از طرفی اگر چه
جراحی  CABGتوانسته است باعث افزایش میزان بقای بیماران مبتال
به بیماری عروق کرونر شود ولی در بهبود کیفیت زندگی این دسته از
بیماران به صورت کامل مؤثر نبوده است و به نظر میرسد استفاده از
تکنیکهای مناسب تن آرامی میتواند منجر به بهبود بیشتر کیفیت
زندگی این بیماران شود .بر همین اساس پژوهشگران پژوهش حاضر بر
آن شدند تا تأثیر دو تکنیک تجسم هدایت شده و آرامسازی پیشرونده
عضالنی بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی CABGرا مورد
مقایسه قرار داده تا تکنیک مؤثرتر در جهت مراقبت از این بیماران برای
بهبود کیفیت زندگی آنها را پیشنهاد دهند.

این بیماران مشکالتی را در جنبههای مختلف از قبیل طوالنی بودن
زمان بستری در بیمارستان ،بستری شدنهای مکرر ،درد قفسه سینه،
درد ناشی از جراحی و زخمها ،داشتن سطح باالیی از اضطراب ،عالئم
افسردگی ،اشکال در روابط جنسی ،هیجانات منفی مثل تحریک پذیری
و ناامیدی و انزوای اجتماعی و سطوح پایین کیفیت زندگی را دارند (,8
 .)1به نظر میرسد با توجه به عدم قطعیت پاسخ درمانی به این روش
جراحی و عوارض شناخته شده این نوع جراحی نظیر انفارکتوس
میوکارد و نارسایی کلیه ،اختالالت خلقی و شناختی و همچنین ماهیت
پیشرونده و ناتوان کننده بیماری عروق کرونر و نیز عوامل متعدد بیرونی
و درونی مؤثر بر تشدید و بهبود آن؛ کیفیت زندگی این بیماران همواره
تحت تأثیر عوامل فوق قرار میگیرد .بنابراین توجه به کیفیت زندگی
این بیماران به عنوان یک شاخص مهم جزء اهداف اساسی درمان و
مراقبت آنها به شمار میآید ( .)11 ,15کیفیت زندگی از نظر کینگز و
هیندز ( )Kings and Hindsبرداشت و درک فرد از وضعیت زندگی
خود است که در ارتباط با عوامل فرهنگی ،عقاید و باورهای وی تعیین
میشود ( .)2عواملی از قبیل وضعیت قلبی بیماران تحت جراحی
 ،CABGپروسیجر جراحی و مراحل اولیه بعد از جراحی باعث گردیده
تا این بیماران در اولین ماه بعد از جراحی دارای کیفیت زندگی
پایینتری نسبت به جمعیت عمومی باشند .عالوه بر این مطالعات نشان
می دهند که درصد قابل توجهی از بیماران تحت جراحی  CABGاز
کیفیت زندگی خود طی  12ماه بعد از جراحی راضی نیستند که از این
میان ،بیماران مبتال به مشکالت تنفسی ،افراد دارای سطح دانش پایین
و اختالل خواب از کیفیت زندگی پایینتری نسبت به سایر افراد
برخوردارند ( .)11 ,7روشهای مختلفی نظیر افزایش آگاهی افراد و
درک آنها از عوامل خطر زای بیماری ،آموزش رفتارهای پیشگیری
کننده ،پیگیریهای مراقبتی نظیر مدل مراقبتی پیگیر و آموزش
مهارتهای تطابقی میتوانند باعث بهبود کیفیت زندگی در بیماران
مبتال به بیماریهای مزمن شوند ( .)16-12 ,2آموزش مهارتهای
تطابقی بر این مفهوم استوار هستند که عوامل شناختی نظیر درک
نگرش ،عقیده و امید تأثیر مهمی بر نشانههای جسمی و ناتوانی دارند
( .)10تن آرامی نیز یکی از انواع مهارتهای تطابقی است که از طریق
شکستن زنجیره آثار نامطلوب ناشی از تنش از بروز عالئم آن جلوگیری
نموده و از این طریق میتواند باعث بهبود کیفیت زندگی در برخی
بیماران گردد .از جمله روشهای مختلف تن آرامی میتوان به موسیقی
درمانی ،آرامسازی پیشرونده عضالنی ،یوگا ،تنفس موزون ،و تجسم
هدایت شده اشاره نمود ( .)12مطالعات نشان میدهند که انجام برخی
از تکنیکهای تن آرامی میتواند باعث بهبود کیفیت زندگی در بیماران
مبتال به بیماریهای مزمن گردند ( .)25-17مطالعات نشان میدهند
که آرامش ناشی از تکنیکهای تن آرامی نظیر تکنیک آرامسازی
پیشرونده عضالنی ظرف  6یا  0جلسه احساس خواهد شد؛ عالوه بر این
طبق مطالعات انجام شده این تکنیکها قادرند طی  3الی  12هفته
کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهند (.)23-21
در زمینه بیماران مبتال به بیماریهای قلبی عروقی ،اکثر مطالعات
انجام شده در زمینه آموزش مهارتهای تن آرامی به موارد خاصی از
این تکنیکها از جمله آرامسازی پیشرونده عضالنی ،آروماتراپی و
موسیقی درمانی اختصاص یافته است ()20-21؛ که در این میان
تکنیک آرامسازی پیشرونده عضالنی ،تکنیکی است که به کرات مورد

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه
کور (تحلیل گر آماری) با دو گروه مقایسهای است که در سال 11-12
بر روی بیماران تحت جراحی  CABGبستری در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان آموزشی آیت اهلل موسوی شهر زنجان انجام گردید.
جامعه مورد مطالعه شامل تمام بیمارانی است که در زمان انجام پژوهش
به بیمارستان آیت اهلل موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مراجعه و تحت جراحی  CABGقرار گرفتند .حجم نمونه با استفاده
2 2
𝑠 ) 𝛽𝛼 +𝑧1−
1−

𝑧(2

2
= ،nبا ضریب اطمینان  ،%10توان ،%85
از فرمول
𝑑2
 )15( Sd = 1/10و  32 ،d = 5/8نفر در هر گروه برآورد گردید26 .
نفر بیمار تحت جراحی  CABGاز اردیبهشت  1311تا اردیبهشت
 1312با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند.
سپس افراد از طریق تخصیص تصادفی با روش بلوک بندی ( )36در دو
گروه تجسم هدایت شده و آرامسازی پیشرونده عضالنی قرار گرفتند.
در روش بلوک بندی ،ابتدا  2بلوک با اندازه چهار تایی مثل ترکیبهایی
نظیر( :ب ب الف الف)( ،ب الف ب الف) و  ...ایجاد گردید .سپس برای
هر یک از این ترکیبهای چهار تایی یکی از رقمهای  1تا  2در نظر
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قبلی ( )30 ,15از طریق روایی محتوا مورد بررسی قرار گرفت .همچنین
پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ  5/8محاسبه شد .روش کار
به این ترتیب بود که پس از معرفی هدف اصلی مطالعه توسط پژوهشگر
و کسب رضایت نامه آگاهانه کتبی از بیمار ،ابتدا کیفیت زندگی در دو
گروه قبل از مداخله و در روز اول بستری بیمار در بیمارستان سنجیده
شد .سپس پژوهشگر به یک گروه تکنیک تجسم هدایت شده و به گروه
دیگر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضالنی را طی یک جلسه  1-2ساعته
آموزش داد .در صورتی که از نظر پژوهشگران یادگیری تکنیکهای تن
آرامی مورد نظر توسط نمونهها بدرستی انجام نگرفته بود ،از جلسات
بیشتری برای آموزش استفاده میشد .در تمامی نمونهها تکنیک مورد
نظر در روز ترخیص از بیمارستان مجدداً مرور شده تا اشکاالت احتمالی
رفع گردد .آموزش ها به صورت حضوری انجام شد ،به طریقی که ابتدا
تکنیک مورد نظر با استفاده از راهنمای استاندارد ( )12به صورت
شفاهی توضیح داده شد و سپس تکنیک مورد نظر به صورت گام به گام
توسط شرکت کنندگان با راهنمایی پژوهشگر انجام گرفت و در نهایت
یک جزوه آموزشی در زمینه تکنیک مورد نظر به شرکت کنندگان در
هر گروه داده شد ،و از نمونههای هر گروه درخواست گردید تا تکنیک
آموزش داده شده را از روز هفتم بعد از جراحی به صورت روزانه 60
دقیقه جهت تکنیک آرامسازی پیشرونده عضالنی و  25دقیقه جهت
تکنیک تجسم هدایت شده به صورت دو بار در روز به مدت دو ماه انجام
دهند .در مورد شرکت کنندگان بی سواد و احتماالً نمونههایی که با
پیگیری پژوهشگران تکنیکهای تن آرامی را بدرستی انجام نمیدادند
از یکی از اعضای خانواده که تحت آموزش قرار گرفته جهت همکاری
در انجام تمرینات در منزل استفاده شد .به منظور اطمینان از انجام
تمرینات در منزل چک لیست ثبت تمرینات در منزل در اختیار شرکت
کنندگان قرار گرفت .همچنین پژوهشگران به صورت تلفنی با همه
شرکت کنندگان در پژوهش طی دو ماه انجام مداخله ارتباط برقرارکرده
و در مورد نحوه انجام تکنیکهای آموزش داده شده و نیز مسائل و
مشکالت احتمالی صحبت میکردند و در صورت لزوم با بیمارانی که
برای انجام تکنیکهای مورد نظر دارای اشکال بودند طی یک جلسه در
مطب پزشک معالج مالقات میشد و اشکاالت احتمالی برطرف
میگردید .دو ماه بعد از مداخله ،کیفیت زندگی نمونهها مجدداً ارزیابی
شد .برای ارزیابی کیفیت زندگی نمونهها دو ماه پس از مداخله،
پژوهشگر به مطب پزشک معالج بیماران مراجعه نموده و از آنها
درخواست گردید ،پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو را با حضور
پژوهشگر تکمیل نمایند .با توجه به متفاوت بودن نوع تکنیکهای تن
آرامی ،امکان  blindبودن نمونهها و پژوهشگران وجود نداشت .فقط
تحلیل گر آماری از گروههای مورد مطالعه بی اطالع بود .به منظور
رعایت نکات اخالقی ،افراد در هر یک از گروهها بعد از اتمام دو ماه و
بررسی مجدد کیفیت زندگی ،جزوه آموزشی تکنیک گروه مقابل را به
دلیل استفاده از مزایای روش دیگر دریافت میکردند .اطالعات جمع
آوری شده توسط نرم افزار  SPSSویرایش  17مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .با توجه به عدم وجود پذیره نرمال بودن توزیع متغیرها،
برای مقایسه دادهها بین قبل و بعد در هر گروه از آزمون ویلکاکسون
( )Wilkoxonو برای مقایسه دادهها بین دو گروه از آزمون من ویتنی
یو ( )Mann-Whitney Uاستفاده گردید .سطح معنی داری در این
مطالعه  5/50در نظر گرفته شد .در تصویر  1نحوه انجام مداخله به طور

گرفته شد .در مرحله بعد با توجه به حجم نمونه ( 26نفر) 12 ،بلوک
چهار تایی به طور تصادفی ساده و با جایگذاری از  2بلوک طراحی شده
انتخاب گردید .در تخصیص تصادفی انجام شده به روش بلوک بندی
منظور از (الف :گروه تجسم هدایت شده) و (ب :گروه آرامسازی
پیشرونده عضالنی) میباشد .از میان  26نمونه وارد شده در مطالعه0 ،
نمونه از گروه تجسم هدایت شده و  15نمونه از گروه آرامسازی
پیشرونده عضالنی طی دو ماه بعد از جراحی از مطالعه خارج شدند .این
 10نفر شامل  2زن و  1مرد بودند .از این میان یک نمونه در ماه اول
بعد از جراحی فوت نمود 15 .نفر از آنها به دالیل مختلف از جمله
مشکالت خانوادگی و بستری شدنهای مکرر در بیمارستان قادر به
انجام تکنیکهای مورد نظر نبودند و از ادامه همکاری در مطالعه انصراف
دادند؛ به  6نفر از نمونهها نیز به دلیل عدم مراجعه در دومین ماه بعد
از جراحی به مطب پزشک معالج و نیز به دلیل عدم پاسخگویی به شماره
تماسهای موجود امکان دسترسی وجود نداشت؛ و در نهایت اطالعات
مربوط به  61نمونه شامل  27نفر در گروه تجسم هدایت شده و  22نفر
در گروه آرامسازی پیشرونده عضالنی در تجزیه و تحلیل نهایی شرکت
داده شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل -1 :تشخیص  CADو
کاندید جراحی  CABGجهت درمان-2 ،داشتن رضایت آگاهانه کتبی
برای شرکت در مطالعه -3داشتن آگاهی به زمان مکان و شخص و -6
توانایی یادگیری و انجام تکنیکهای تن آرامی مورد نظر؛ همچنین
معیارهای خروج از مطالعه شامل-1 :سوء مصرف الکل و مواد مخدر و
سایر داروهای مؤثر بر روان که در پرونده بیمار درج شده باشد-2 .
تشخیص دمانس و سایر بیماریهای روان از قبیل اسکیزوفرنی و
افسردگی شدید که در پرونده بیمار درج شده باشد-3 .داشتن نقایص
گفتاری و شنیداری که توسط پژوهشگران تشخیص داده شود-6 .همراه
بودن سایر جراحیها با جراحی بای پس عروق کرونر نظیر جراحیترمیم
دریچه  -0شرکت در برنامه آموزشی قبلی در زمینه تکنیکهای مورد
مطالعه و -2عدم توانایی بیمار برای ادامه همکاری در مطالعه.
ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و
پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو ( )Mcnewبود .پرسشنامه کیفیت
زندگی مک نیو اختصاصاً برای تعیین کیفیت زندگی بیماران قلبی تهیه
شده است .این پرسشنامه دارای  27سئوال بوده و در سه بعد :عملکرد
هیجانی ،عملکرد فیزیکی و عملکرد اجتماعی کیفیت زندگی بیماران
قلبی را طی دو هفته اخیر میسنجد .چگونگی تقسیم بندی سئواالت
به گونهای است که هر سئوال میتواند در یک ،دو و یا هر سه حوزه قرار
گیرد .چهارده سئوال پرسشنامه در حوزه عملکرد فیزیکی ،چهارده
سئوال در حوزه عملکرد هیجانی و سیزده سئوال در حوزه عملکرد
اجتماعی است .بدین ترتیب نمره فرد در حوزه عملکرد فیزیکی با
محاسبه میانگین نمرات چهارده سئوال در همان حوزه ،در عملکرد
هیجانی با محاسبه میانگین نمرات چهارده سئوال مربوط به عملکرد
هیجانی و در عملکرد اجتماعی نیز با محاسبه میانگین نمرات سیزده
سئوال در حوزه عملکرد اجتماعی حاصل گردید ،و نمره نهایی نیز با
محاسبه میانگین نمره تمام سئواالت محاسبه شد .هر کدام از سئواالت
پرسشنامه دارای معیار  7درجهای شامل-1 :همیشه -2بیشتر اوقات -3
در حد قابل مالحظه -6بعضی وقتها -0خیلی کم  -2بندرت -7اصالً
میباشد که در آن  1بیانگر کیفیت زندگی پایین و  7بیانگر باالترین
حد کیفیت زندگی میباشد .روایی ابزار عالوه بر تأیید آن در مطالعات
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خالصه ارائه شده است .تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی زنجان
با کد  ، 155615اخذ مجوز کتبی از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان ،اخذ رضایت نامه آگاهانه
کتبی از شرکت کنندگان ،محرمانه ماندن اطالعات شرکت کنندگان،
رعایت حریم خصوصی شرکت کنندگان ،در اختیار قرار دادن
تکنیکهای آموزش داده شده به هر گروه برای گروه دیگر پس از اتمام
مطالعه و اجازه انصراف در هر زمان از مطالعه به نمونههای پژوهش از
جمله مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر بود.

یافتهها
از  26بیمار تحت جراحی  CABGکه وارد مطالعه شدند ،یک نفر قبل
از اتمام مطالعه فوت شده و  16نفر نیز به دالیل مختلف از ادامه شرکت
در مطالعه انصراف دادند .طبق نتایج ،اختالف آماری معنی داری از نظر
کیفت زندگی ( )P = 5/72و برخی متغیرهای دموگرافیک مهم در
نمونه های ریزش شده بین دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت (جدول
.)1

تصویر  :1شرح انجام مداخله در دو گروه مورد مطالعه

جدول  :1مقایسه متغیرهای زمینهای نمونههای ریزش کرده در دو گروه مورد مطالعه
متغیرهاي زمینهاي

تجسم هدایت شده

آرام سازي پیشرونده عضالنی

جنسیت
زن
مرد

)65( 2
)25( 3

1
)85( 6
)25( 1

سن

1

)85( 8
)25( 2
1

سطح تحصیالت
بی سواد
سواد خواندن و نوشتن

1

1

)65( 6
)25( 2

وضعیت تأهل
متأهل
مطلقه /بیوه

df

Pvalue٭٭

)25( 2
)65( 6
21/1 ± 11/12

)85( 6
)25( 1
01/2 ± 8/2

5/63

* 5/10

*Mann-Whitney UTest, **fisher exact test
اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) و یا انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
اختالف آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند .به عبارت دیگر در رابطه
با این متغیرها دو گروه با یکدیگر همگن بودند.
بر اساس یافته ها و با استفاده از آزمون آماری ویلکاکسون ،مقایسه نمره
کل کیفیت زندگی ( )P = 5/551و ابعاد عملکرد هیجانی ()P = 5/553
و فیزیکی ( )P = 5/53بین قبل و بعد از مداخله در گروه تجسم هدایت
شده معنی دار بود .همچنین در گروه آرامسازی پیشرونده عضالنی هم
مقایسه نمره کل کیفیت زندگی ( )P = 5/51و ابعاد عملکرد هیجانی
( )P = 5/52و فیزیکی ( )P = 5/51بین قبل و بعد از مداخله معنی دار
بود .اما درمورد عملکرد اجتماعی ،مقایسه بین قبل و بعد از مداخله در
هر دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد (جدول .)3

نتایج آزمون آماری من ویتنی در مقایسه دو گروه قبل از مداخله از نظر
نمره کل کیفیت زندگی ( ،)P = 5/2و ابعاد عملکرد هیجانی (،)P = 5/6
عملکرد فیزیکی ( )P = 5/0و عملکرد اجتماعی ( )P = 5/7تفاوت آماری
معنی داری را نشان نداد .همچنین بعد از مداخله هیچ تفاوت آماری
معنی داری در مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن بین دو گروه
مورد مطالعه ،مشاهده نشد (جدول .)3
در جدول  ،2مقایسه برخی ویژگیهای دموگرافیک نمونهها بین دو گروه
تجسم هدایت شده و گروه آرامسازی پیشرونده عضالنی نشان داده شده
است .طبق یافتهها ،دو گروه مورد پژوهش از نظر متغیرهای جنس (5/6
=  ،)Pسن ( ،)P = 5/1تأهل ( ،)P = 5/2سطح تحصیالت (،)P = 5/7
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جدول  :2مقایسه متغیرهای زمینهای در دو گروه مورد مطالعه
متغیرهاي زمینهاي

تجسم هدایت شده

آرام سازي پیشرونده عضالنی

جنسیت
زن
مرد

)65/76( 11
)01/20( 12

)27/27( 2
)72/72( 12

)81/68( 22
)18/01( 0

)10/60( 21
)6/06( 1
1

سطح تحصیالت
بی سواد
سواد خواندن و نوشتن
سن

1

5/66

1

وضعیت تأهل
متأهل
مطلقه /بیوه

df

Pvalue٭٭

)01/20( 12
)65/76( 11
01/02 ± 1/7

)06/06( 12
)60/60( 15
07/22 ± 1/11

5/20

5/73

5/67

*Mann-Whitney UTest, **chi-square
اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) و یا انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
جدول  :3مقایسه کیفیت زندگی و سه بعد آن بین دو گروه مورد مطالعه و قبل و بعد از مداخله در هر گروه
کیفیت زندگی

بعد از مداخله

قبل از مداخله

**P

نمره کل کیفیت زندگی
تجسم هدایت شده
آرام سازی پیشرونده عضالنی
*P

0/26 ± 22/5
0/23 ± 5/88
5/8

6/72 ± 5/70
6/03 ± 1/52
5/2

5/551
5/51

عملکرد هیجانی
تجسم هدایت شده
آرام سازی پیشرونده عضالنی
*P

0/62 ± 5/13
0/17 ± 1/12
5/0

6/10 ± 5/10
6/20 ± 1/12
5/6

5/553
5/52

عملکرد فیزیکی
تجسم هدایت شده
آرام سازی پیشرونده عضالنی
*P

0/11 ± 5/21
0/65 ± 5/83
5/2

6/71 ± 1/56
6/07 ± 1/11
5/0

5/53
5/51

عملکرد اجتماعی
تجسم هدایت شده
آرام سازی پیشرونده عضالنی
*P

0/28 ± 5/8
0/32 ± 5/16
5/2

6/11 ± 5/10
6/70 ± 1/17
5/7

5/52
5/1

*Mann-Whitney UTest, **Wilkoxon Test

بحث
مقایسه قرار داد ،مشابه نتایج مطالعه حاضر بود .نتایج این مطالعه نشان
داد که علی رغم تأثیر هر دو تکنیک بر روی بهبود افسردگی و کیفیت
زندگی در این گروه از بیماران ،دو تکنیک تجسم هدایت شده و
آرامسازی پیشرونده عضالنی از نظر میزان تأثیر بر متغیرهای مورد
مطالعه تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند ( .)22در این
مطالعه دفعات تمرین روزانه ،مشابه با مطالعه حاضر و به صورت دو بار
در روز بود؛ این در حالی است که طول مداخله در مطالعه حاضر 2 ،ماه
میباشد .نتایج مقایسه تأثیر تجسم هدایت شده و آرامسازی پیشرونده
عضالنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به  HIVبعد از شش هفته

در رابطه با مقایسه تأثیر دو روش تجسم هدایت شده و آرامسازی
پیشرونده عضالنی بر کیفیت زندگی بیماران تحت  ،CABGیافتههای
پژوهش حاضر نشان داد که بین دو گروه مورد مطالعه اختالف معناداری
از نظر کیفیت زندگی بعد از مداخله وجود ندارد .اگر چه انجام
تکنیکهای مورد نظر همراه با  CABGمنجر به بهبود کیفیت زندگی
بیماران در هر دو گروه مورد مطالعه شده بود .نتایج مطالعه اسلومن
( )slomanدر سال  2552که تأثیر دو تکنیک تجسم هدایت شده و
آرامسازی پیشرونده عضالنی بر اضطراب ،افسردگی و کیفیت زندگی
بیماران مبتال به سرطان پیشرفته را بعد از سه هفته مداخله مورد
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مداخله روزانه که توسط الر ( )Ellerانجام شد ،نیز مشابه نتایج مطالعه
حاضر بود .یافته های این مطالعه نشان داد که اگر چه دو تکنیک مورد
مطالعه باعث بهبود برخی جنبههای کیفیت زندگی بیماران مبتال به
 HIVشده بود ولی تأثیر این دو تکنیک بر کیفیت زندگی این دسته
از بیماران تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند ( .)32کاپلین
( )Koplinو همکاران نیز که در مطالعه خود تأثیر دو تکنیک تجسم
هدایت شده و آرامسازی پیشرونده عضالنی بر کیفیت زندگی بیماران
تحت جراحی کلورکتال را مورد مقایسه قرار دادند؛ مطالعه آنها نشان
داد که بعد از  35روز مداخله روزانه کیفیت زندگی در گروههای مورد
مطالعه افزایش یافته ولی تفاوت آماری معنی داری بین گروههای مورد
مطالعه وجود نداشت ( .)33در مطالعه یو ( )Yuو همکاران که به منظور
مقایسه آرامسازی پیشرونده عضالنی و تمرینات ورزشی مقاومتی و
هوازی بر برایند های روانی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی
قلبی انجام شده بود ،مشخص گردید که بعد از  12هفته مداخله ،کیفیت
زندگی در هر دو گروه مداخله افزایش یافته و آرامسازی پیشرونده
عضالنی بیشتر بر دیسترس روانی و افسردگی مؤثر بوده ،در حالی که
تمرینات ورزشی توانسته بیشتر بر تخفیف عالئم خستگی مؤثر باشد
( .)37در هرچهار مطالعه قبلی از فرم شنیداری تکنیکهای تجسم
هدایت شده و آرامسازی پیشرونده عضالنی استفاده شده بود؛ در حالی
که در مطالعه حاضر به دلیل بی سواد بودن اکثر شرکت کنندگان در
مطالعه و عدم تسلط به زبان فارسی و عدم دسترسی به فرم شنیداری
تکنیکهای مورد نظر به زبانهای محلی ،پژوهشگر به صورت حضوری
تکنیکها را آموزش ،و جزوه کتبی تکنیکهای مورد مطالعه را به
شرکت کنندگان تحویل میداد ،و در صورت بی سواد بودن شرکت
کنندگان از یکی از اعضای خانواده که دارای سواد خواندن و نوشتن بود
دعوت می شد تا در جلسه حضور داشته تا به انجام تکنیک در منزل
توسط شرکت کنندگان کمک نمایند.
طبق یافته های این مطالعه نمره کل کیفیت زندگی و ابعاد عملکرد
هیجانی و فیزی کی کیفیت زندگی در هر دو گروه در دومین ماه بعد از
جراحی  CABGو پس از مداخله با روشهای تن آرامی مورد استفاده
در مطالعه حاضر افزایش معنی داری داشته است .با توجه به اینکه نتایج
مطالعات نشان میدهند که تکنیک جراحی  CABGبه تنهایی قادر
به بهبود رضایت بخش کیفیت زندگی در بیماران مبتال به CAD
نمیباشد ()11-8؛ به نظر میرسد که احتماالً هر دو روش تن آرامی
مورد مطالعه همراه با  CABGمیتوانند در بهبود کیفیت زندگی
بیماران مورد مطالعه مؤثر باشند .در این رابطه نتایج بسیاری از مطالعات
بیانگر مؤثر بودن تکنیکهای تن آرامی از جمله آرامسازی پیشرونده
عضالنی ،موسیقی ،توجه برگردانی و تجسم هدایت شده -بر بهبود
کیفیت زندگی ،درد ،اضطراب و فاکتورهای همودینامیکی بیماران مبتال
به بیماری قلبی و نیز بیماران تحت جراحی قلب میباشد (,31 ,25 ,15
 .)65-38با استفاده از روشهای مختلف تن آرامی نظیر تجسم هدایت
شده و آرامسازی پیشرونده عضالنی ،زنجیره آثار نامطلوب فیزیولوژیک
ناشی از تنش شکسته شده و از بروز عالئم آن جلوگیری به عمل آمده
و در نهایت کیفیت زندگی افزایش مییابد .بیماران بعد از جراحی بای
پس قلب مشکالت جسمی و روانی زیادی مانند بی خوابی ،تحریک
پذیری ،محدودیت فعالیت جسمانی و  ...را تجربه مینمایند .تنش زدایی
باعث کمک به حل مشکالت فراوان آنها خواهد شد .تنش زدایی باعث

آرامش فکر و جسم ،بهبود خواب ،کاهش هورمونهای استرس زا،
کاهش ضربان قلب ،کاهش فشار خون ،کاهش فراوانی حمالت قلبی،
کاهش مرگ و میر و بهبود قوه تمرکز میشود؛ به همین دلیل تنش
زدایی میتواند باعث ارتقاء کیفیت زندگی گردد ( .)38طبق یافتههای
مطالعه حاضر در هر دو گروه مورد مطالعه ،ابعاد عملکرد هیجانی و
فیزیکی بعد از مداخله بهبود یافته و تفاوت آماری نسبت به قبل از
مداخله معنی دار بود .در بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی ،بعدهای
عملکرد فیزیکی و عملکرد هیجانی از ابعاد بسیار مهم هستند .عملکرد
فیزیکی شامل مواردی نظیر تنگی نفس ،درد قفسه سینه ،درد پا،
احساس خستگی ،و عملکرد هیجانی نیز شامل مواردی مثل حساس نا
امیدی ،احساس بی ارزشی ،احساس آرامش ،احساس رضایت و شادمانی
میباشد که در کیفیت زندگی افراد تأثیر بسزایی دارند .به نظر میرسد
بین ادراکات فرد از خود ،اعتماد به نفس او ،توانایی ایجاد احساسات
مثبت در خود و مقاومت در مقابل احساسات منفی ،دیدگاه مثبت به
خود ،دنیای خود و واقع بینی با نحوه کنار آمدن با بیماریهای مزمن
از جمله مهمترین آنها یعنی بیماری قلبی عروقی ارتباط تنگاتنگی
وجود دارد .عوامل ذکر شده چنانچه در بیمار تقویت شوند تأثیر قابل
مالحظهای بر احساس بهبودی ،احساس رضایت از زندگی ،تجربه ترس
و نگرانی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی خواهد داشت ( .)15در
پژوهش حاضر در بعد عملکرد اجتماعی شامل مواردی نظیر وابستگی
به دیگران ،داشتن توانایی برای انجام فعالیت اجتماعی ،حمایت خانواده،
ارتباط با دیگران ،علی رغم افزایش نمره بعد از مداخله در هر دو گروه،
اختالف معنا داری قبل و بعد از مداخله در هیچ یک از گروهها دیده
نشد .اگرچه در گروه تجسم هدایت شده اختالف در وضعیت مرزی بوده
و نسبت به گروه آرامسازی پیشرونده عضالنی تأثیر بهتری داشته است.
به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص بیماران بعد از جراحیهای
وسیع نظیر جراحی بای پس عروق کرونر ،که امکان کار و فعالیت
اجتماعی تقریباً به طور کامل برای شرکت کنندگان وجود ندارد ،احتماالً
باعث شده که در بعد عملکرد اجتماعی پیشرفت چندانی در کیفیت
زندگی شرکت کنندگان دیده نشود .این قسمت از یافتههای مطالعه
حاضر با نتایج مطالعه دهداری و همکاران متفاوت میباشد .دهداری در
مطالعه خود ،به بررسی تأثیر آموزش تنش زدایی تدریجی عضالنی بر
کیفیت زندگی بیماران مضطرب بعد از جراحی بای پس عروق کرونر
پرداخته است ،مداخله انها شش هفته بعد از جراحی و به مدت یک ماه
انجام شده است ()31؛ به نظر میرسد که زمان شروع مداخله عامل
موثری در ایجاد تفاوت حاضر باشد.

نتیجه گیری
با توجه به یافتههای مطالعه حاضر که حاکی از عدم وجود تفاوت معنی
دار بی ن دو روش تن آرامی تجسم هدایت شده و آرام سازی پیشرونده
عضالنی بوده ،و تأثیر احتمالی آنها را در بهبود کیفیت زندگی بیماران
مبتال به  CADهمراه با جراحی  CABGنشان میدهد ،به نظر
می رسد مطالعات بیشتری باید در این رابطه انجام شود .مقایسه سایر
روشهای تن آرامی به عنوان روشهای مراقبتی مکمل در کنار
روشهای درمانی تهاجمی ،پرخطر و پر هزینه نظیر  CABGکه تأثیر
قطعی آنها بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتال به  CADمبهم و
نامشخص است ،میتواند جایگاه مناسبتری را برای این روشهای
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محدودیتها را بر روی روایی داخلی و خارجی مطالعه کاهش دهند

 در مطالعه.مکمل و با ارزش نزد بیماران و مراقبین بهداشتی فراهم نماید
حاضر علی رغم کسب نتایج ارزشمند در خصوص مقایسه بین دو
تکنیک تن آرامی تجسم هدایت شده و آرام سازی پیشرونده عضالنی
 برای کنترل برخی،CABG بر روی بیماران تحت جراحی
محدودیتها به ویژه حجم کم نمونه بدلیل ریزش نمونهها و پایین بودن
آمار جراحی بای پس عروق کرونر در شهر زنجان پژوهشگران سعی
نمودند تا با استفاده از تمهیداتی نظیر تعریف دقیق و کامل متغیرها و
 تخصیص تصادفی و کنترل متغیرهای مداخله گر،شرح کامل مداخله
شناخته شده (همگنی این متغیرها در دو گروه مورد مطالعه) تأثیر این

سپاس گزاری
این مطالعه حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه
، پژوهشگران این مطالعه از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه.میباشد
 پرستاران زحمتکش بخشهای،مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی
 جراحی قلب بیمارستان آیت اهلل موسوی دانشگاه علومICU قلب و
پزشکی زنجان و همچنین بیماران محترم که همکاری کامل با تیم
. کمال تشکر را دارند،تحقیق داشتند
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Abstract
Introduction: Coronary artery bypass graft surgery is commonly performed to treat the symptoms
of the coronary artery disease. Evidences suggest that relaxation therapies may improve
psychological outcomes in patients with heart diseases. This study aimed to compare the effects of
progressive muscle relaxation and guided imagery on the quality of life of patients undergoing the
coronary artery bypass graft surgery.
Methods: In this randomized clinical trial study, 49 patients who were scheduled for the coronary
artery bypass graft surgery and hospitalized in the medical educational center of Ayatollah Mousavi,
Zanjan University of Medical Sciences, were recruited using the convenience sampling method.
Participants were randomly assigned into the guided imagery group (n = 27) and progressive muscle
relaxation group (n = 22). The quality of life was measured using the Macnew quality of life
questionnaire before performing the coronary artery bypass graft surgery and then 2 months after
training and doing relaxation by the participants. Data were analyzed using the SPSS software
version 17.
Results: Results of this study showed a significant increase in the quality of life in two groups after
the intervention (P < 0.05), but no significant difference was found in the quality of life between the
two groups after the intervention (P = 0.8).
Conclusions: It seems that both guided imagery and progressive muscle relaxation as relaxation
techniques can be effective in improving the quality of life of patients undergoing the coronary
artery bypass graft surgery. These techniques can be used in discharge planning of patients
undergoing the coronary artery bypass graft surgery.
Keywords: Coronary Artery Disease, Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Guided Imagery,
Progressive Muscle Relaxation
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