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Abstract
Background & aim: Many patients undergoing aggressive medical interventions, such as cardiac
electrophysiology studies, experience anxiety on the operation day, which can affect patients' psychological
and physiological issues. This study aimed to investigate the effect of guided imagery on anxiety and vital
signs in patients undergoing cardiac electrophysiology studies.
Methods: This study was performed as a double blind randomized clinical trial study. The statistical
population included 52 patients who were candidates for cardiac electrophysiology study in Rasht. They were
divided into two groups of intervention (n=26) and control (n=26) through simple randomization. Before and
after the intervention, the Spiel Berger state anxiety inventory questionnaire was completed and their vital
signs were recorded. For the intervention group, one day before and one hour before the electrophysiology
studies, a guided audio visualization CD was delivered through headphones for 18 minutes.
Results: The results showed that there were no significant differences between the two groups in mean blood
pressure score, respiratory rate, body temperature, and heart rate before and after the intervention (p >0.05).
The severity of hidden anxiety score was significantly different between the two groups after the intervention.
No meaningful difference was observed between the two groups in regards to the other variables such as
obvious anxiety score before and after intervention and the hidden anxiety score before intervention(p >0.05).
Conclusion: Guided visualization was effective in controlling both open and hidden anxiety in patients
undergoing the electrophysiology studies but had no effect on patient's vital signs.
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چکیده
زمینه و هدف :بسیاری از بیمارانی که تحت مداخالت پزشکی تهاجمی همچون مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب قرار میگیرند اضطراب را در روز
عمل تجربه میکنندکه این امر میتواند روی مسائل روانی و فیزیولوژیکی بیماران تأثیرگذار باشد .هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تجسم
هدایت شده بر اضطراب و عالیم حیاتی بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب بود.
مواد و روشها :این پژوهش به صورت یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور انجام گرفت .جامعه آماری شامل  52بیمار کاندید
مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب در شهر رشت بود که بصورت تصادفی ساده در دو گروه  26نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند .قبل و بعد مداخله
پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر تکمیل و عالیم حیاتی ثبت شد .برای افراد گروه مداخله یک روز قبل و یک ساعت قبل از عمل مطالعه
الکتروفیزیولوژی قلب ،لوح فشرده تجسم هدایت شده صوتی ،به مدت  18دقیقه و از طریق هدفون پخش شد.
یافتهها :نتایج نشان دادند که در مقایسه میانگین نمره فشار خون ،تعداد تنفس ،درجه حرارت بدن ،تعداد ضربان قلب قبل و بعد از مداخله در دو
گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت( .)p<0/05شدت نمره اضطراب پنهان بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت معنیداری با یکدیگر داشت و سایر
متغیرها (نمره اضطراب آشکار قبل و بعد از مداخله و نمره اضطراب پنهان قبل از مداخله) بین دو گروه تفاوت معنیداری با یکدیگر
نداشتند(.)p<0/05
نتیجهگیری :تجسم هدایت شده بر کنترل هر دو نوع اضطراب آشکار و پنهان بیماران تحت عمل مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب مؤثر بوده ولی بر
شاخصهای عالیم حیاتی تأثیری نداشت.
کلیدواژهها :اضطراب ،الکتروفیزیولوژی قلب ،عالیم حیاتی ،تجسم هدایت شده
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روشها
پژوهش حاضر که با کد  IRCT20180205038626N2در
مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران ثبت شد ،از نظر هدف ،جزء
پژوهشهای کاربردی بوده و از نظر نوع پژوهش ،کارآزمایی
بالینی تصادفی ساده بوده است که بر روی بیماران کاندید انجام
مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب در دو گروه و در هر گروه  26نفر
انجام گرفت .جامعه مورد پژوهش این مطالعه را بیماران بستری
در بخش الکتروفیزیولوژی قلب بیمارستان دکتر حشمت رشت،
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دیسریتمیها یکی از اختالالت شایع ریتم قلبی است],1
 [2و یک مشکل مهم بهداشت عمومی و اپیدمیولوژیکی را
تشکیل میدهند[ .]1امروزه استفاده از مطالعات
الکتروفیزیولوژیک قلبی ،به منظور تعیین نوع و درمان
دیسریتمیها متداول شده است[ .]4 ,3این مداخالت با موفقیت
بیش از  95درصد و بروز عوارض جدی به میزان کمتر از یک
درصد ،امروزه به یکی از موفقترین مداخالت در پزشکی تبدیل
شدهاند[ .]5سالمت انسان ممکن است از طرق مختلفی از جمله
عوامل عاطفی ،روحی ،اجتماعی ،معنوی و رفتاری تحت تأثیر
قرار بگیرد[ ]6و اضطراب شایعترین مشکل قابل مشاهده در
مراجعین به مراکز طبی است[ ]7و در بیش از  55درصد بیماران
تحت درمان با روشهای تهاجمی قلبی شیوع دارد[ ]8که می
تواند با تظاهرات شناختی(مانند گیجی ،کاهش تمرکز یا ناتوانی
در تمرکز بر نگرانیهای اخیر) ،عاطفی(مانند نگرانی ،ترس) و
فیزیولوژیک(مانند تنفس سطحی ،بیخوابی ،تپش قلب و
خستگی) در بیماران همراه شود[.]9
بروز اضطراب در بیماران تحت فرآیندهای
الکتروفیزیولوژیک از آن جهت اهمیت دارد که با افزایش سطوح
کاتکوالمینها ،هورمونهای آدرنوکورتیکوتیروئید ،پروالکتین،
کورتیزول و پروستاگلندینها در خون[ ]10و تغییرات
فیزیولوژیکی خاصی چون افزایش تعداد ضربان قلب و احتمال
بروز دیسریتمی همراه خواهد بود .پاسخهای فیزیولوژیکی چون
افزایش سرعت متابولیسم و در نتیجه آن افزایش دمای بدن،
قدرت انقباضی و برون ده قلب و به دنبال آن افزایش فشار خون
و تعداد تنفس ،از دیگر موارد معمول در این شرایط هستند[,7
 .]10بدین ترتیب اضطراب قبل و حین انجام مداخالت قلبی
عروقی میتواند میزان تقاضای میوکارد به اکسیژن را افزایش
داده و درد ناشی از کاهش جریان خون به عضله قلبی و بی
نظمی در ریتم قلب را موجب شود[ .]5در بیماران مبتال به دیس
ریتمی نکته حائز اهمیت آن است که تغییراتی چون تاکی
کاردی ،میتوانند موجب بروز اضطراب و تشدید یک سیکل
معیوب شوند[ .]11 ,7از طرف دیگر ،تغییر در وضعیت
همودینامیکی بیماران به دنبال اضطراب ایجاد میشود ،میتواند
بر فرآیند مداخله الکتروفیزیولوژیک مؤثر باشد .چرا که ثبات
همودینامیکی ،با تحمل بهتر این مداخالت و کاهش دیسریتمی
های احتمالی حین ابلیشن همراه خواهد بود[ .]5به همین دلیل
کنترل اضطراب بیمار و تغییرات نامطلوب همودینامیک وابسته
به اضطراب در این بیماران ضروری است[ .]12هدف عمده قبل
از انجام روشهای تهاجمی در بیماران به حداکثر رساندن
سالمت فیزیولوژیک و روانی بیمار و کمک به بیمار به منظور
تطابق با شرایط اضطراب ناشی از آن همواره از مسئولیتهای
مهم پرستاران بوده است[.]10

تکنیکهای مختلفی مانند هیپنوتیزم ،بیو فیدبک ،مدیتیشن
و تصاویر با تعامل ذهن و بدن برای کنترل اضطراب استفاده می
شود[ .]6یکی از تکنیکهای عملیاتی و مهم ،تکنیک تجسم
هدایت شده است[ .]13هدف کلی در این روش بهره مندی از
ظرفیت خود درمانی بدن با تأثیرگذاری بر ذهن است[ .]14در
تجسم هدایت شده همان ناحیه مغز فعال میشود که در واقع در
زمان تجربه اتفاق ،فعال میشود ،یعنی فرد دقیقاَ در خود یک
جریان فکری ایجاد میکند که در آن قادر به دیدن ،شنیدن،
احساس کردن و یا بوییدن آن چیزی است که خود تمایل دارد
در آن زمان احساس کند و بتواند آن را در تصور خود مجسم
سازد .این روش یکی از روشهای طب مکمل است که شخص
میتواند بوسیله کتاب ،نوار خودآموز یا مربی آن را یاد گرفته و از
آن برای کاهش اضطراب ،تنشهای روانی بهره گیرد[.]15 ,10
تصور میشود که تجسم هدایت شده روند بهبودی را در بسیاری
از سیستمها مانند سیستم عصبی ،سیستم غدد درونریز و
سیستم ایمنی بدن تسریع میکنند[.]6
در این روش افراد تشویق میشوند تنفس عمیق شکمی و
دیافراگمی و سپس رهاسازی عضالت را انجام دهند و مناظری
مانند جنگل ،ساحل دریا ،و مکان زیارتی را تصور نماید و به
صداهای اطراف و بوها توجه نشان دهد[ .]10مطالعات نشان
داده که تمرکز روی تجسم ،تصور مثبت میتواند باعث راحتی و
تعادل خلقی شود[ .]16تکنیک تجسم هدایت شده غیرتهاجمی و
مقرون به صرفه و بیخطر است[ ]17 ,8 ,6و نیاز به تجهیزات
خاص و آموزش گسترده ندارد و از طرفی به راحتی قابل آموزش
بوده و از طرف بیمار قابل پذیرش است و باعث باال رفتن اعتماد
به نفس و خودکارآمدی در بیماران میشود[.]16 ,15 ,13
با توجه به اینکه اضطراب میتواند در سیر بیماری قلبی و
روند بهبودی بیمار تأثیر گذارد و با در نظر گرفتن این موضوع
که کاهش اضطراب یکی از نیازهای قابل توجه بیمار و از
مراقبتهای پرستاری محسوب میشود و با آگاهی از میزان تأثیر
تجسم هدایت شده بر اضطراب و شاخصهای فیزیولوژی
بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب میتوان در صورت
وجود نتایج مثبت و کارساز آنها را جایگزین و یا مکمل روش
های دیگر درمانی به منظور کاهش اضطراب بیماران نمود.
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جدول  :1شاخصهای فیزیولوژیکی( فشار خون ،ضربان قلب ،تعداد تنفس ،درجه حرارت) بیماران قبل و بعد از مداخله
گروه
میانگین

قبل از مداخله

127/34

21/29

بعد از مداخله

127/34

21/29

قبل از مداخله

77/31

12/61

بعد از مداخله

78/08

13/37

قبل از مداخله

68/08

16/23

بعد از مداخله

68/08

16/23

قبل از مداخله

17/38

4/67

بعد از مداخله

17/38

4/67

قبل از مداخله

/36/56

0/26

بعد از مداخله

36/54

0/25

شاخصهای فیزیولوژیکی
فشارخون
سیستولیک
فشارخون
دیاستولیک
ضربان قلب
تعداد تنفس
درجه حرارت
بدن

گروه کنترل
انحراف
استاندارد

گروه مداخله

آماره آزمون
تی زوجی

**Pvalue

*

*

-1

0/327

*

*

*

*

1

0/327

میانگین

انحراف
استاندارد

134/50

22/63

136/09

21/81

84/45

10/15

81/04

16/17

78/23

18/12

72/86

21/18

18/63

3/91

17/72

5/52

36/79

0/27

36/79

0/71

آماره آزمون
تی زوجی

**Pvalue

-0/226

0/823

0/802

0/431

0/837

0/412

0/642

0/528

0/001

0/999

* معرف مقادیری هستند که بین دو گروه تفاوتی با یکدیگر ندارند و آزمونی برای آنها قابل انجام نیست
** آزمون آماری تی زوجی

معیارهای ورود نمونهها )1 :سن بین 20 – 60سال )2
برخورداری از حداقل سواد خواندن و نوشتن  )3نداشتن اختالل
بینایی و شنوایی  )4عدم اعتیاد به مواد مخدر ،آرامبخش و الکل
 )5قرار گرفتن تحت مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب برای اولین
بار  )6نمره اضطراب کمتر از  64در مقیاس اضطراب آشکار و
نمره اضطراب کمتر از  62در مقیاس اضطراب پنهان (زیرا
اضطراب آشکار و پنهان بیشتر از  62و  64اضطراب شدید
محسوب میشوند و تمرکز بیمار در اجرای تجسم کاهش می
دهند).
معیارهای خروج نمونهها )1 :عدم رضایت بیمار به
ادامه شرکت در مطالعه  )2دریافت داروهای آرامبخش در 24
ساعت گذشته  )3بروز عوارض جدی مانند دیس ریتمیهای
خطرناک برای بیمار  )4عدم سابقه استفاده از تکنیکهای آرام
مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

لحظه بیان میکند .به هر کدام از عبارتهای این آزمون بر
اساس پاسخ ارائه شده ،نمرهای بین =1(1-4اصال =2 ...تا حدی
 =3 ...متوسط  =4 ...خیلی زیاد) اختصاص مییابد .مجموع
نمرات هر یک از دو مقیاس در دامنه  20-80قرار میگیرد .به
منظور بررسی اضطراب آشکار و پنهان از پرسشنامه اشپیل برگر
که پرسشنامهای استاندارد است .مالکهای تفسیری جهت
اضطراب به صورت خفیف( ،)30-20متوسط به پایین(،)42-31
متوسط به باال( ،)53-43نسبتاً شدید( ،)64-54شدید(،)75-65
بسیار شدید  76به باال است و برای روایی محتوا استفاده شد و
پایایی آن با استفاده از آلفا کرونباخ بیشتر از  0/8تعیین شد[.]10
پس از انتخاب اولیه نمونهها ،روز قبل از انجام مطالعه
الکتروفیزیولوژی قلب ،پرسشنامه اطالعات فردی -بیماری و
پرسشنامه اشپیل برگر تکمیل شد .عالیم حیاتی( تعداد ضربان
دوره  ،13شماره 1399 ،2
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استان گیالن در سال  1398 -1399بود .در ابتدا پس از اخذ
رضایت کتبی آگاهانه ،واحدهای پژوهش بصورت در دسترس و
با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب شد .سپس بر اساس
تخصیص تصادفی بلوکهای  4تایی تولید شد .بطوریکه با
استفاده از جدول اعداد تصادفی 14 ،عدد تصادفی مختلف به
منظور تعیین جای گشتی انتخابی بلوکها ،تولید شده و توالی
تخصیص تصادفی نمونهها توسط متخصص آمار تهیه شد .هر
یک از  52تخصیص تصادفی بر روی یک کارت نوشته شده و
در داخل پاکتی در بسته و غیر شفاف در اختیار پژوهشگر همکار
طرح مستقر در بیمارستان که در نمونهگیری و ارزیابی نمونهها
دخالت ندارد ،قرار گرفت .در هنگام ورود هر بیمار به طرح ،پاکت
مربوطه گشوده شد و گروه تخصیصی بیمار به منظور انجام
مداخله و یا ارزیابیهای پایه ،به اطالع پژوهشگر اجرایی طرح
رسانده شد.

سازی و تجسم هدایتشده  )5تحصیالت در رشته روانشناسی و
رشتههای مرتبط  )6داشتن خاطره تلخ از دریا.
الزم به ذکر است که در حین پژوهش هیچ یک از آزمودنی
ها معیارهای خروج از مطالعه را نداشتند.
در این مطالعه برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه
زیر استفاده شد:
 )1فرم مشخصات جمعیت شناختی و اطالعات مربوط به بیماری
( سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،شغل ،سابقه بستری قبلی) )2
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر :این پرسشنامه
دارای دو مقیاس اضطراب آشکار و پنهان است که ویژگی
اضطراب را به دو صورت "حالت و صفت" میسنجند .هر کدام
از این مقیاسها دارای  20عبارت هستند که به صورت مقیاس
چهار گزینهای لیکرت اجرا میشوند .در پاسخگویی به مقیاس
اضطراب آشکار و پنهان ،آزمودنی احساس خود را در همان
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قبل از عمل داروهای آرامبخش و ضد اضطراب را دریافت
کردند.
در مطالعه آالرم و همکاران [ ،]19میانگین و انحراف معیار
نمره اضطراب در بیماران تحت تجسم هدایت شده و گروه

قلب ،تعداد تنفس ،میزان فشارخون ،درجه حرارت) اندازه گیری و
ثبت شد .برای افراد گروه مداخله یک روز قبل از عمل مطالعه
الکتروفیزیولوژی قلب[ ]16و یک ساعت قبل از رفتن به اتاق
عمل مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب ،سی دی تجسم هدایت شده
گروه
متغیر

اضطراب آشکار
اضطراب پنهان

گروه کنترل
انحراف
استاندارد

میانگین

قبل از مداخله

3/32

33/27

بعد از مداخله

5/09
5/58
6/29

34/92
32/92
34

قبل از مداخله
بعد از مداخله

گروه مداخله

*P-value

آمارآزمون

0/103

-1/69

0/402

-0/852

انحراف
استاندارد

میانگین

2/54

33/82

4/38
3/09
3/99

33/36
33/32
33/91

*P-value

آمارآزمون

0/621

0/502

0/560

-0/593

*آزمون آماری تی زوجی

صوتی ،به مدت  18دقیقه و از طریق هدفون پخش شد که
شامل تجسم مناظر زیبا و خوشایند(ساحل دریا) و تأکیدهای
مثبت مرتبط با افزایش سالمتی بود .برای کنترل عوامل مزاحم
مانند سر و صدا در بخش اجرای مداخله در اتاق بیمار و بدون
حضور پژوهشگر در اتاق محصور شده با پاراوان بین تختها

کنترل به ترتیب( 9/94 )0/33و( 9/62 )0/31گزارش شده است،
و با فرض( )α=0.05 , β=0.2و نیز با در نظر گرفتن  20درصد
تصحیح حجم نمونه برای دادههای از دست رفته ،تعداد نمونه
های مورد نیاز در هر یک از سه گروه مورد بررسی  26مورد
خواهد بود.

جدول  :3نمره اضطراب به تفکیک سطوح
سطح اضطراب

گروههای مورد پژوهش

نمره اضطراب پنهان قبل از
مداخله

اضطراب خفیف
اضطراب متوسط به پایین
اضطراب متوسط با باال
اضطراب خفیف
اضطراب متوسط به پایین
اضطراب متوسط با باال
اضطراب خفیف
اضطراب متوسط به پایین
اضطراب خفیف
اضطراب متوسط به پایین
اضطراب متوسط با باال

نمره اضطراب پنهان بعد از
مداخله
نمره اضطراب آشکار قبل از
مداخله
نمره اضطراب آشکار بعد از
مداخله

گروه مداخله

گروه کنترل

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

(7)30/4
(15)62/5
(0)0
(5)26/3
(16)64
(1)25
(4)30/8
(18)51/4
(9)56/3
(12)41/4
(1)33/3

(16)69/6
(9)37/5
(1)100
(14)73/7
(9)36
(3)75
(9)69/2
(17)48/6
(7)43/8
(17)58/6
(2)66/7

*P-value

0/057

0/031
0/2
0/571

آزمون آماری کای دو*

صورت گرفت[ .]18 ,17 ,10تمامی مراحل تهیه سی دی صوتی
تجسم هدایت شده با نظارت استاد روانشناسی بالینی و با تأیید
انجمن هیپنوتیزم شاخه خراسان رضوی انجام شد[ .]18گروه
کنترل فقط مراقبتهای معمول و توضیحات و آموزشهای حین
درمان توسط پرستار بخش را دریافت کردند و در پایان پخش
سی دی تجسم هدایت شده صوتی مجدداً پرسشنامه اشپیل
برگر برای هر دو گروه تکمیل شد .در ضمن بعد از پایان ارزیابی
این مطالعه با توجه به پروتکل روتین بخش الکتروفیزیولوژی
قلب کلیه بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب ده دقیقه
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برای تجزیه و تحلیل متغیرهای کمی به صورت میانگین
(انحراف استاندارد) و متغیرهای کیفی به صورت تعداد (درصد)
گزارش شده است .برقراری توزیع نرمال مقادیر کمی بر اساس
آزمون کولموگروف-اسمیرونوف بررسی شد .در این مطالعه برای
مقایسههای دو گروه مداخله و کنترل برای متغیرهای کمی از
آزمونهای تی مستقل و تی زوجی و برای متغیرهای کیفی از
آزمونهای کای دو پیرسون استفاده شده است .همچنین برای
برخی از اهداف این مطالعه ابتدا دادهها بر حسب شدت اضطراب
طبقهبندی شدند و بعد از آن مقایسات با استفاده از آزمون کای
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جدول : 2مقایسه میانگین نمره ی اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل و بعد از مداخله

 / 6احمدنیا و همکاران

نتایج
در بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب در گروه
مداخله بیشترین( )46/7درصد را زنان و در گروه کنترل
بیشترین( )55/6درصد را مردان تشکیل داده بودند .اکثریت
نمونههای مورد پژوهش گروه مداخله از نظر تحصیالت()44/4
درصد ،سیکل( )62/5درصد ،گروه کنترل بیسواد بودند .در گروه
مداخله( )47/7درصد متأهل و در گروه کنترل ( )25درصد متأهل
بودند .نتایج آنالیز آماری نشان داد که هیچ یک از متغیرهای
جمعیت شناختی(سن ،جنس ،تحصیالت ،وضعیت تأهل) بین دو
گروه تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند و همسان سازی دو
گروه را نشان میدهد(.)P<0.05
در جدول یک ،مقایسه برخی شاخصهای فیزیولوژیکی
بیماران قبل و بعد از تجسم هدایت شده با استفاده از آزمون تی
زوجی در گروه کنترل و مداخله نشان میدهد .مقادیر نشان داد
که مقایسه میانگین هیچ یک از شاخصهای فیزیولوژیک در
گروه مداخله قبل و بعد از تجسم هدایت شده تفاوت معنیداری
با یکدیگر ندارد( .) P>0.05در گروه کنترل نیز که مداخلهای
صورت نگرفتهاست هیچ یک از شاخصها تغییر نکردهاست
(.)P>0.05
جدول دو ،میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان در دو گروه
مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله تجسم هدایت شده با
استفاده از آزمون تی زوجی نشان میدهد .در گروه کنترل،
مقایسه میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان قبل و بعد از
مداخله تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارد(.)P>0.05
در گروه مداخله ،مقایسه میانگین نمرات اضطراب آشکار و
پنهان قبل و بعد از مداخله تجسم هدایت شده با استفاده از
آزمون تی زوجی معنیدار نبود(.)P>0.05
جدول سه ،نمره اضطراب به تفکیک شدت اضطراب در دو
گروه را نشان میدهد .برای مقایسه شدت اضطراب در دو گروه
از آزمون کای دو استفاده شده است .نتایج نشان داد که تنها
نمره اضطراب پنهان بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی
داری با یکدیگر داشت( )P=0.03و سایر متغیرها(نمره اضطراب
آشکار قبل و بعد از مداخله و نمره اضطراب پنهان قبل از
مداخله) بین دو گروه تفاوت معنیداری با یکدیگر
نداشتند(.)P<0.05

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

مطالعه حاضر تأثیر تجسم هدایتشده بر اضطراب و شاخص
های عالیم حیاتی بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب
طراحی شده است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله
تجسم هدایت شده میتواند موجب کاهش سطح اضطراب قبل
از عمل بیماران در انتظار انجام مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب
شود .این امر میتواند به عنوان یک راهکار مؤثر مراقبت
پرستاری غیرداروئی کاهنده اضطراب در این بیماران باشد و در
صورت تمایل بیماران به استفاده از این گونه مداخالت کمکی
کاهنده اضطراب در این بیماران باشد و در صورت تمایل بیماران
مانند زمانهای در انتظار عمل یا اعمال تشخیصی تهاجمی از
این روشهای غیرداروئی بهره برد .از طرف دیگر بر اساس نتایج
مطالعه حاضر ،تأثیر تجسم هدایت شده بر عالیم حیاتی بیماران
کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب نسبت به گروه کنترل از
نظر آماری معنیدار نبوده است .آکور و همکاران در سال 2019
در مطالعهای با هدف بررسی تأثیر تجسم هدایت شده بر عالیم
حیاتی بعد از عمل ،کیفیت خواب ،اضطراب و رضایت از مراقبت
پرستاری به صورت یک مطالعه کنترل شده تصادفی صورت
گرفت که در این مطالعه مشخص شد که تجسم هدایت شده در
بهبود عالیم بعد از عمل مفید بوده و میتواند بخشی از مراقبت
های پرستاری باشد که هم راستا با نتایج مطالعه حاضر بود اما
نتایج مطالعه ما در خصوص تأثیر تجسم هدایت شده بر میانگین
نمره فشار خون ،تعداد تنفس ،درجه حرارت ،ضربان قلب قبل و
بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت .که
تفاوت این نتیجه با مطالعه آکور و همکاران را میتوان به
متفاوت بودن نوع عمل و تعداد حجم نمونه ارتباط داد[.]6
فوجی و همکاران در سال  1393در مطالعهای با هدف بررسی
تأثیر مداخله تجسم هدایت شده به عنوان یکی از درمانهای
مکمل در بیماران ارتوپدی تحت جراحی جایگزین مفصل
پرداختند و در این پژوهش نشان دادند که تجسم هدایت شده
سبب کاهش اضطراب ،طول مدت بستری در بیماران و نیز
کاهش مصرف مسکن میشود .نتایج ضمن هم خوانی با مطالعه
حاضر ،حاکی از با اهمیت بودن این برنامه در کاهش اضطراب
آشکار و پنهان بود[ .]10در حالیکه نتایج مطالعه حاضر نشان داد
که تنها نمره اضطراب پنهان بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت
معنی داری با یکدیگر داشت و سایر متغیرها بین دو گروه تفاوت
معنیداری با یکدیگر نداشتند .این تفاوت نتیجه را میتوان به
تفاوت در گروه هدف و حجم نمونه دانست.
وگنولی و همکاران در سال  2019در مطالعهای با هدف تأثیر
مداخالت روانشناسی در کاهش اضطراب قبل از عمل کودکان
کاندید جراحی صورت گرفت که در این مطالعه نتایج نشان داد
که تجسم هدایت شده باعث کاهش اضطراب قبل از عمل در
کودکان شد که هم راستا با نتایج مطالعه ما بود با این تفاوت که
دوره  ،13شماره 1399 ،2
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دو استفاده شده است .از نمودار جعبهای برای توصیف متغیرها
استفاده شده است که در آن نوع اضطراب قبل و بعد از مداخله را
با توجه به اضطراب آشکار و پنهان به تفکیک شدت اضطراب
رسم کردهایم .برای تحلیل نتایج از نرم افزار  SPSSنسخه 25
استفاده شده است ،همچنین در تمام طول مطالعه از مقدار 0/05
به عنوان سطح معنیداری استفاده شده است.

بحث
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جمعبندی یافتههای این پژوهش و دیگر پژوهشها در
مجموع نشان میدهد ،استفاده از مداخلهای چون تجسم هدایت
شده بر کنترل اضطراب پنهان بیماران تحت عمل مطالعه
الکتروفیزیولوژی قلب مؤثر بوده و این یافتهها فعالیت بیشتر
پاراسمپاتیکی را نشان میدهد که باعث تغییر در پاسخهای
فیزیولوژیک میشود و در پی آن بیماران احساس آرامش
بیشتری کرده و اضطراب آنها کم میشود .در نهایت پیشنهاد می
شود که از این روش غیر دارویی برای رهایی از اضطراب قبل از
عمل مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب استفاده شود .زیرا در همه
موقعیتها و بدون نیاز به ابزار خاص و ایجاد عوارض جانبی که
به دنبال مصرف داروها پیش میآید ،قابل استفاده هستند و می
تواند جایگاه مناسبتری را برای این روش مکمل و با ارزش نزد
بیماران و مراقبین بهداشتی فراهم نمود.
تشکر و قدرانی :نویسندگان این مقاله از معاونت تحقیقات
و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن و از تمام کسانی که در
انجام این پروژه همکاری و حمایت نمودند ،کمال تشـکر و
قدردانی را دارند .این مطالعه دارای تأیید اخالقی است(کد:
 )IR.GUMS.REC.1397.055و یک کارآزمایی بالینی ثبت
شده است(کد .)IRCT20180205038626N2:قبل از جمع
آوری دادهها ،اصول اخالقی در نظر گرفته شده بود که عبارتند
از :کسب رضایت آگاهانه از شرکتکنندگان ،توضیح هدف و
روش مطالعه برای آنها ،دادن اطمینان به شرکتکنندگان برای
محرمانه بودن اطالعات و داشتن حق ترک مطالعه هر زمان که
بخواهند.
تعارض منافع :بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض
منافع ندارد.
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اضطراب آشکار و پنهان در کودکان مشخص نشده بود[.]20
مطالعه دیگری که توسط مهدیزاده و همکاران در سال 2019
نشان دادند که تجسم هدایت شده باعث کاهش اضطراب و
افسردگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت معالجه با شیمی
درمانی نشد[ ]21که این تفاوت نتیجه را میتوان به تفاوت در
گروه هدف و ابزار سنجش اضطراب ربط داد .در مطالعه دیگری
که توسط سیفی و همکاران در سال  1396نشان داد که تأثیر
درمانهای مکمل چون صدای طبیعت و آرامسازی بر اضطراب
بیماران بستری مبتال به نارسایی قلبی تفاوت آماری معنیداری
با گروه کنترل نداشته که برعکس نتایج مطالعه حاضر است و
این تفاوت نتیجه را میتوان به تفاوت جامعه پژوهش ،پروتکل
مداخله و ماهیت اضطراب ربط داد .در مطالعه سیفی ،اضطراب
بیماران در شرایط بستری و تجربه بیماری نارسایی قلب مورد
بررسی قرار گرفته است در حالیکه در مطالعه ما اضطراب در
ارتباط با پروسیجر بود[.]7
رفع اضطراب قبل از انجام هر گونه پروسیجر تهاجمی ضروری
است به دلیل اینکه میتواند پاسخهای منفی به مراقبتهای
پزشکی و پرستاری و همچنین رفتارهای ناسازگار بعد از عمل و
اثرات طوالنی مدت آن را بطور قابل مالحظهای کم کند[ ]20و
نتایج این مطالعه نشان داده که روشهای درمانی مکمل از
جمله تجسم هدایت شده میتواند بر اضطراب پنهان بیماران
کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب مؤثر باشد و تغییری بر
عالیم حیاتی قبل و بعد مداخله مشاهده نشد و از محدودیتهای
پژوهش میتوان به وضعیت روحی واحدهای مورد پژوهش حین
مصاحبه اشاره نمود که میتواند روی پاسخگویی آنها تأثیرگذار
باشد به همین دلیل پژوهشگر تالش در حفظ آرامش محیط
داشت اما کنترل کامل آن از حیطه تواناییهای پژوهشگر خارج
بود .از دیگر محدودیتها مصرف داروها و عدم بیان آن توسط
بیماران بود .از طرف دیگر بیماران دارای سطوح مختلفی از
لحاظ پیشرفت روانشناسی هستند و افراد دارای تواناییهای
مختلفی برای مقابله با فشارهای ناشی از اختالالت اضطرابی
خواهند داشت و عالوه بر این افراد مختلف عادات مختلف به
منظور جهت کنترل اضطراب دارند و اینها فاکتورهایی بودند که
میتوانست روی نتایج تأثیر بگذارد .از آنجاییکه در این مطالعه
تأثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و عالیم حیاتی بیماران
کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب صورت گرفته ،پیشنهاد می
شود تأثیر این روش با سایر روشهای مکمل مورد مقایسه قرار
گیرد تا روش مؤثرتر بر عالیم حیاتی و اضطراب این بیماران
مشخص شود و نیاز است مطالعات بیشتری با تداوم طوالنی
مدت بر اضطراب و عالیم حیاتی صورت گیرد.
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