
 

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشکده پرستاری و مامایی   

 

 

 :عنوان

سازی و مقایسه تاثیرآموزش مراقبت از تراکئوستومی به دو روش شبیه

ن اصلی بیماران بستری در یاپلیکیشن بر اضطراب و خودکارآمدی مراقب

 منزل
 پرستاری مراقبت ویژه در پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

 :نگارنده

 موسویسیده مریم 

 

 :استاد راهنما

 دکتر فاطمه بهرام نژاد
 

 :استاد مشاور

 دکتر الهام نواب

 دکتر فرشاد شریفی

 دکتر زهره سادات میرمقتدایی

 

 

1400 

 



 چکیده:

 دم نظارتعلوژی و ، نیاز به تکنوماهیت بیماری تراكئوستومي در منزل، ترخیص بیماران با افزایشمقدمه: 

ای هروش ای، مدیریت جسمي و رواني فرد وابسته به تهویه مکانیکي، عدم آگاهي كافي در خصوصحرفه

بیماری  روند صحیح در شرایط اورژانسي و همچنین عدم آگاهي از صحیح مراقبت از بیمار، چگونگي برخورد

رین علت ت. مهمهای بحراني بیمار، بار رواني مضاعفي را برای مراقبین خانوادگي به همراه داردو وضیت

-یمار بهاز ب اضطراب باال و خودكارآمدی پایین، آموزش نادرست و یا ناكارآمد خانواده درخصوص مراقبت

 های تنفسي تحت تهویه مکانیکي است.تخصوص مراقب

سازی و ش شبیهمقایسه تاثیرآموزش مراقبت از تراكئوستومي به دو رومطالعه حاضر با هدف تعیین و هدف:

 .انجام شده است اپلیکیشن بر اضطراب و خودكارآمدی مراقبین اصلي بیماران بستری در منزل

باشد. جامعه پژوهش این مي 1397-1399در بازه زماني  مطالعه حاضر كارآزمایي بالینيروش کار: 

های وابسته به دانشگاه علوم های مراقبت ویژه بیمارستانبیماران بستری در بخش مراقبین اصليمطالعه، 

صورت به 1بندیدارای معیارهای ورود با كمک بلوک نفر از مراقبین اصلي بیماران  126بودند. پزشکي تهران 

ورود،   اریمع یدارا نی. مراقبشدندتقسیم  گروه كنترل وسازی گروه شبیه شن،یکیاپل گروهتصادفي به سه 

 گانیرا تیبا استفاده از سامانه وب سا صیتخص يوارد  پژوهش شده اند. توال صیجهت آموزش قبل از ترخ

/http://www.randomization.com از تورش، شركت  یریانجام شده است. به منظور جلوگ

در هر گروه  صیقرار گرفتند. تخص 3 زهبا اندا هایيو در تعداد برابر، در بلوک يكنندگان به صورت تصادف

دربسته  هایبا كمک پاكت یدر نظر گرفته شده است. پنهان ساز مساوی هااست اما در اندازه بلوک يتصادف

شده قرار گرفت ) توسط استادراهنما( و سپس  نییتع بیاز حروف به ترت يکیانجام شد. در داخل هرپاكت 

پرسشنامه هر سه گروه، پرسشنامه جمعیت شناختي،در .ابتدا رفتپژوهشگر) دانشجو( قرار گ اریدر اخت

  (3CGIخودكارآمدی مراقبین ) برای سنجش سطح اضطراب، و پرسشنامه  (2A-HAMاضطراب همیلتون)

های گروه اپلیکیشن، نرم افزار مربوطه توسط برای نمونه برای سنجش خودكارآمدی مراقبین، تکمیل شد.

سازی نیز، دقیقاً همان گوشي مراقب اصلي بیمار نصب شد. درگروه شبیهروی گر در زمان ترخیص پژوهش

ای و در سه روز دقیقه 15، در سه جلسه بودمحتوای آموزشي كه برای گروه اپلیکیشن آموزش داده شده 

ماه سپس یک وزش داده شد. گروه كنترل، مراقبت معمول بخش را دریافت كردند.آم پایاني قبل از ترخیص

تجزیه و شد.  سنجیده هر سه گروه با پرسشنامه های مذكورپس از ترخیص سطح اضطراب و خودكارآمدی 

                                                           
1 Permuted block randomization 
2 Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) 
3 Caregiver Inventory)CGI( 



 انجام)آزمون كای دو، تست دقیق فیشر، آزمون آنوای میکس دو راهه(  SPSS 16 تحلیل داده ها توسط 

 .شد

های تحلیلي نشان داد كه در سه فاكتور دموگرافیک، جنسیت و بیماری اولیه و قومیت، نتایج آزموننتایج:

ای مورد آزمایش همگن نبودند. اما در فاكتورهای دیگر شامل سن ، سطح سواد، در آمد هر سه گروه هگروه

 همگن بودند.

هاي آموزش گروه و اضطراب در  خودکارآمديهاي نتایج آزمون هاي تحليلي در مورد مقایسه ميانگين

گروه نشان داد، افزایش معناداري در ميزان  3اپليکيشن، و شبيه سازي و کنترل تفاوت قابل توجهي در هر 

و کاهش معناداري در ميزان اضطراب قبل و بعد از مداخله مشاهده شد  (p=0/000)خودکارآمدي

(p=0/000)،تفاوت معناداري بين گروه اپليکيشن با گروه شبيه سازي در  . و همچنين در مقایسه بين گروهي

. در مقایسه بين گروهي، تفاوت (p<0.001)ميزان تغييرات نمرات اضطراب و خودکارآمدي مشاهده شد

معناداري بين گروه اپليکيشن با گروه کنترل در ميزان تغييرات نمرات اضطراب و خودکارآمدي مشاهده 

 .(p<0.001)شد

براساس نتایج مطالعه حاضر، مي توان بکارگیری اپلیکیشن آموزشي را برای آموزش مراقبین گیری:نتیجه 

شوند، پیشنهاد داد. همچنین مي توان به پرستاران بخش های بیماراني كه با تراكئوستومي ترخیص مي

رائه یک مراقبت ایمن مراقبت ویژه و پرستاران در منزل بکار گیری این اپلیکیشن توسط خانواده ها را برای ا

 از بیمارشان و كاهش سطح اضطراب و افزایش خود كارامدی آنها را پیشنهاد داد. 

، مراقبت اضطراب، خودكارآمدی اصلي، ینمراقب  سازی، اپلیکیشن، تراكئوستومي،شبیهکلمات کلیدی: 

 در منزل، آموزش
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Abstract 

Background: Today, mechanical home ventilation has become a standard of care for 

patients with chronic lung failure, and other patients who need some form of long-term 

respiratory support. Due to this trend, the importance of providing home care services is 

increasing. Discharge of patients with ventilation despite the benefits of mechanical 

ventilation at home; The nature of the disease, the need for technology and lack of 

professional supervision, physical and mental management of the person dependent on 

mechanical ventilation, lack of knowledge about the correct methods of patient care, how 

to deal properly in emergencies and lack of knowledge about the disease as well as patient's 

critical condition, pose an additional psychological burden for family caregivers. The most 

important cause of high anxiety and low self-efficacy is the incorrect or inefficient training of 

the family about taking care of the patient, especially mechanically ventilated respiratory 

care. 

Objectives: The present study aimed to determine and compare the effect of tracheostomy 

care training by two methods of simulation and application on anxiety and self-efficacy of 

primary caregivers of inpatients. 

Materials and methods: The present study is a clinical trial in the period 1397-99. The study 

population of this study was the main caregivers of patients admitted to the intensive care 

units of hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences. 126 of the main 

caregivers of patients with inclusion criteria were randomly divided using permuted block 

randomization into three groups: application, simulation group, and control group. First, all 

three groups completed a demographic questionnaire, HAM-A questionnaire to measure 

anxiety, and CGI questionnaire to measure caregiver self-efficacy. For application group 

samples, the relevant software was installed by the researcher on the phone of the patient's 

primary caregiver at the time of discharge. The application includes text, podcasts, and 

instructional videos on the daily needs of a tracheostomy patient, maintenance and health 

care for a tracheostomy, respiratory physiotherapy, how to communicate with a 

tracheostomy patient, and how to deal with emergencies, and how to suction discharges. In 

the simulation group, the same instructional content that was taught to the application 

group was taught in three sessions of each 15 minutes and the last three days before 

discharge. Then one month after discharge, their anxiety level, and self-efficacy were 

measured. Data analysis was performed by SPSS 16. 

Results: The test results on comparing the means of self-efficacy and anxiety in the 

application and simulation groups showed a significant difference in all three groups, a 

significant increase in the mean of self-efficacy and a significant decrease in the score of 

anxiety was observed (P = 0.000). Also, in the between-groups comparison, a significant 

difference was observed between the application group and the simulation group in the 

number of changes in anxiety and self-efficacy scores (p <0.001). Also, in comparison 

between groups, a significant difference was observed between the application group and 

the control group in the number of changes in anxiety and self-efficacy scores (p <0.001). 

 



Conclusion: Based on the results of the present study, it is possible to suggest the use of the 

instructional application to train caregivers of patients who are discharged with a 

tracheostomy. Also, according to the findings of the final analysis in the issue of increasing 

self-efficacy and reducing the anxiety of caregivers of these patients, the instructional 

application is the superior method in this study; And it can be suggested for effective 

training. 

Keywords: Simulation, Application, tracheostomy, Ventilator, Primary caregivers, Anxiety, 

Self-efficacy, Homecare 

 

 

 


