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Background and Aims Patients’ adherence to treatment is an essential part of their treatment. Inadequate 
adherence to treatment of the patients with heart failure (HF) worsen their disease, increase the risk of re-
hospitalization, and even mortality. In this respect, this study was designed and implemented to determine the 
effect of a web-based family-oriented supportive education program on the adherence to treatment of the HF 
patients after discharge from hospital.
Methods This clinical trial study was done on the HF patients and their families after discharge from Chamran 
Hospital, Isfahan City, Iran, in 2018. Seventy HF patients and their families, who had inclusion criteria were 
selected and randomized into intervention and control groups. The control group received pre-discharge hos-
pital training in one session, and the treatment group received a supportive educational program in addition 
to the training session, for one month.  The program included sending educational materials through Soroush 
Application as well as weekly phone calls for follow up. The demographic information and the scores regarding 
adherence to treatment were collected using a questionnaire before, immediately after the intervention, and 
one month later. The acquired data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results There was no significant difference between the two groups in terms of demographic information and 
mean of “adherence to treatment” score before the intervention. However, significant differences were seen 
between the two groups immediately after the intervention, and one month later with regard to the patients’ 
adherence to treatment (P<0.001).
Conclusion The results indicated positive impacts of web-based family-oriented supportive education program 
in adherence to treatment of the HF patients after discharge from hospital.

A B S T R A C T

Keywords: 
Heart failure; Adher-
ence to treatment; 
Family; Web-based; 
Education; Supportive

Received: 13 May 2018

Accepted: 25 Oct 2018

Available Online: 01 Jan 2019

Citation: Khajavi A, Moeini M, Shafiei D. The Impact of a Web-Based Family-Oriented Supportive Education Program in Adher-
ence to Treatment of The Heart Failure Patients After Discharge From Hospital; A Randomized Clinical Trial. Journal of Clinical 
Nursing and Midwifery. 2018; 7(3):286-295.

Use your device to scan 
and read the article online

http://jcnm.skums.ac.ir/en
https://orcid.org/0000-0001-7569-5116
https://orcid.org/0000-0001-5391-1455


287

زمستان 1397. دوره 7. شماره 4

* نویسنده مسئول:
دکتر مهین معینی

نشانی:  اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده پرستاري و مامايي، گروه پرستاري سالمت بزرگساالن.
تلفن: 3۷9۲۷۶۲1 )311( 98+

moeini@nm.mui.ac.ir :پست الکترونیکی

زمینه و هدف تبعیت بیماران از رژیم درمانی یکی از جنبه های مهم درمان محسوب می شود. تبعیت ناکافی از رژیم درمانی در بیماران 
نارسایی قلب به تشدید بیماری، خطر باالی بستری مجدد و مرگ منجر می شود. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین تأثیر یک 
برنامه آموزشی حمایتی خانواده محور تحت وب بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران نارسایی قلبی پس از ترخیص از بیمارستان، طراحی و 

اجرا شد.

روش بررسی این مطالعه کارآزمایی بالینی روی بیماران نارسایی قلبی و خانواده آنان پس از ترخیص از بیمارستان چمران اصفهان در 
سال 97 انجام شد.70 بیمار مبتال به نارسایی قلبی و عضو خانواده که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شدند و به صورت 
تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل در یک جلسه آموزش های معمول بیمارستانی قبل از ترخیص 
و گروه آزمایش عالوه بر جلسه آموزشی به مدت یک ماه برنامه آموزشی حمایتی را دریافت کردند. برنامه شامل ارسال مطالب آموزشی از 
طریق اپلیکیشن سروش و پیگیری از طریق تماس تلفنی هفتگی بود. اطالعات جمعیت شناختی و نمره تبعیت از رژیم درمانی با استفاده 

از پرسش نامه، قبل، بالفاصله و یک ماه پس از مداخله جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها قبل از مداخله بین دو گروه از نظر اطالعات جمعیت شناختی و نمره تبعیت از رژیم درمانی اختالف معناداری وجود 
نداشت، اما بالفاصله و یک ماه پس از مداخله تبعیت از رژیم درمانی، در گروه آزمایش و کنترل اختالف معنی داری وجود داشته 

.)P >0/001( است

نتیجه گیری نتایج حاکی از اثرات مثبت برنامه آموزشی حمایتی خانواده محور تحت وب بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران نارسایی قلبی 
پس از ترخیص بود.

کلیدواژه ها: 
نارسايی قلبی، تبعیت از 

رژيم درمانی، خانواده، 
تحت وب، آموزش، 

حمايتی

تاريخ دريافت: ۲3 ارديبهشت 139۷
تاريخ پذيرش: 03 آبان ۲018

تاريخ انتشار: 11 دی 139۷

مقدمه

بیماری های قلبی، باالتر از سرطان، بیماری های ریوی و کلیوی، 
سکته، دیابت و دیگر بیماری ها اولین عامل مرگ در دنیاست. در 
آمریکا نزدیک به 27/6 میلیون نفر به بیماری های قلبی مبتال 
هستند و نزدیک به یک میلیون نفر ساالنه بر اثر بیماری های 
قلبی جان خود را در این کشور از دست می دهند ]2 ،1[. در میان 
شایع ترین  از  یکی  عنوان  به  قلبی  نارسایی  قلبی،  بیماری های 
بیماری های قلبی و مرحله نهایی بسیاری از بیماری های قلبی با 

شیوع باالیی همراه است؛ به طوری که در آمار منتشر شده انجمن 
قلب آمریکا در سال 2018 نزدیک به 5/7 میلیون نفر در آمریکا 
به نارسایی قلبی مبتال هستند که تخمین زده می شود این عدد 
تا سال 2030 به بیش از 8 میلیون نفر در افراد باالی 18 سال 

برسد ]1[. 

از  جهان  سرتاسر  در  نفر  میلیون   23 به  نزدیک  همچنین 
نارسایی قلبی رنج می برند ]3[. در ایران نیز بیماری های قلبی عروقی 
به عنوان اولین علت مرگ و میر و مهم ترین چالش نظام سالمت 
باعث بیش از یک سوم مرگ ها )39 درصد( هستند. در این بین 
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نارسایی قلبی در ایران با شیوع بیش از 8 درصد از دیگر کشورهای 
منطقه و احتمااًل دنیا باالتر است ]5 ،4[. از شیوع نارسایی قلبی در 
اصفهان آمار دقیقی در دسترس نیست، اما تعداد موارد ناگهانی 
مرگ ناشی از نارسایی قلبی در اصفهان باال گزارش شده است؛ 
به طوری که پس از سکته قلبی، نارسایی قلبی مهم ترین علت 

مرگ های ناگهانی در اصفهان بوده است ]5 ،4[.

 نارسایی قلبی مانند دیگر بیماری های مزمن قابل درمان نیست 
و جهت بیشتر درمان ها به سمت مدیریت بیماری است ]6[. یکی از 
جنبه های مهم و اساسی مدیریت بیماری، داشتن تبعیت درمانی 
مناسب است که در بیماران نارسایی قلبی پایین است و باعث 
افزایش تبعات نارسایی قلبی در این بیماران می شود و به عنوان 

یک چالش جدی مطرح است.

تبعیت بخشی از رفتار فرد است که با دستورات و پیشنهادات 
مراقبتی هم جهت است و حضور به موقع در برنامه های از پیش 
از  بیماری و پیروی  تعیین شده، مصرف کامل داروها، پیگیری 
تغییرات الزم رفتارهای سالمتی را شامل می شود ]7[. تبعیت از 
توصیه های درمانی از جانب بیمار و با مشارکت خانواده می تواند 
از عوارض حاد و مزمن بیماری بکاهد و به پیشگیری از آن کمک 
کند. در حالی که بیماران نارسایی قلب تبعیت از رژیم درمانی 
پایینی دارند؛ به طوری که بیش از 50 درصد این بیماران تبعیت 

کافی ندارند ]8[. 

فیتزجرالد1 و همکاران بیان می دارند تبعیت ناکافی بیماران 
نارسایی قلبی از برنامه درمانی، اثرات منفی بر پیامد های بالینی 
آنان دارد و به تشدید شدن نارسایی قلبی و خطر باالی بستری 
مجدد و مرگ منجر می شود ]7[. تبعیت ناکافی بیماران نارسایی 
قلبی از رژیم درمانی باعث بستری های مکرر بیمارستانی در این 
بیماران می شود؛ به طوری که نارسایی قلبی رتبه نخست را در 

بستری های مکرر بیمارستانی دارد ]9[.

سیستم  به  را  سنگینی  هزینه های  مکرر  بستری های  این   
بهداشتی وارد می کند؛ به طوری که هزینه ساالنه بیمار مبتال 
به نارسایی قلبی نزدیک به 11 هزار یورو است که 53 درصد 
این  از  ناشی  مجدد  بستری های  به  مربوط  یورو(   5900( آن 
بیماری است ]10[. این در حالی است که بسیاری از این میزان 
بستری، قابل پیشگیری است ]6[. بهبود تبعیت بیماران می تواند 
به کاهش بستری های این بیماران بینجامد. بنابراین تشویق و 
حمایت بیماران به پیروی از رژیم درمانی ضروری است و به نظر 
می رسد کمک گرفتن از خانواده به عنوان جزء اساسی مراقبت 
در بیماری های مزمن می تواند به تشویق و حمایت بیمار در این 

زمینه کمک کند.

هرچند خانواده، جزء اساسی مراقبت در منزل بیماران نارسایی 
نقش  خانواده  حمایت  و  مشارکت  و  می دهد  تشکیل  را  قلبی 

1. Fitzgerald

کلیدی در اثربخشی کنترل بیماری دارد، اما در عین حال بسیاری 
از خانواده ها دانش کمی درباره بیماری، عالئم و درمان آن دارند 
و نمی دانند چه چیزی برای بیمارانشان سودمند است یا چگونه 

می توانند بیماران خود را حمایت و تشویق کنند ]11[. 

مطالعات در این زمینه نشان داده اند مداخالت خانواده محور 
می تواند در افزایش تبعیت بیمار از رژیم درمانی اثرگذار باشد و 
نقش مهمی ایفا کند؛ به طوری که در مطالعات کارآزمایی بالینی 
که با مشارکت و آموزش خانواده در بیماری های مختلف صورت 
گرفته است و تأثیر الگوی توانمند سازی خانواده را در بیماران 
سکته مغزی، دیابتی و بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر 
را بررسی کرده اند، تبعیت از رژیم درمانی این بیماران را به صورت 
معنی داری بهبود بخشیده است ]14-12[. با این حال اما دسترسی 
به خانواده، نیازمند روش های خاص خود است که به عنوان یک 
چالش جدی مطرح است، زیرا روش های سنتی آموزشی به طور 
کامل نمی تواند پاسخگوی مناسبی برای تغییرات و رشد سریع 

اطالعات و نیاز های آموزشی جامعه بیماران باشد ]15[. 

آموزش  به  می توان  رسمی،  آموزشی  روش های  میان  در 
چهره به چهره به عنوان مرسوم ترین و سنتی ترین روش آموزشی 
و آموزش های از راه دور به عنوان روش های نوین آموزشی اشاره 
کرد ]16[. آموزش چهره به چهره با موانع جدی از جمله دسترسی به 
افراد از نظر جغرافیایی و هزینه بر بودن آن مواجه است و مطالعات 
نشان می دهد روش های نوین آموزشی نسبت به روش های سنتی 
آموزشی اثرگذارتر است ]18،17 [. استفاده از وب به عنوان یکی از 
روش های نوین آموزشی عالوه بر دسترسی آسان خانواده ها به آن، 
موانع مکانی و زمانی را برداشته و افراد وسیع تری را پوشش داده 
و باعث صرفه جویی در منابع مالی و انسانی می شود. همچنین 
مطالعات نشان می دهد وب می تواند به عنوان یک روش آموزشی 
نوین روی پیامد های بیماران اثر گذار باشد. در مطالعه ویجسمن2 
و همکاران که روی افراد مسن انجام شده است مداخله از طریق 
اینترنت توانسته است تبعیت افراد از برنامه فعالیتی آنان را بهبود 

ببخشد ]19[. 

همچنین مطالعه نواالن3 و همکاران که تأثیر مداخله مشاوره ای 
خودمراقبتی  روی  را  ایمیل  از  استفاده  با  و  اینترنت  طریق  از 
بیماران مبتال به نارسایی قلب بررسی کرده اند، نتایج مثبتی داشته 
است ]20[. ولی در مطالعه دکا4 و همکاران که روی افراد مبتال 
به نارسایی قلبی صورت گرفته است، مداخله آموزشی از طریق 
اینترنت نتوانست تبعیت بیماران در فعالیت و همچنین پیروی از 

توصیه های مراقبتی را بهبود بخشد ]21[. 

مداخالت مبتنی بر وب در ایران و روی بیماران به ندرت انجام 
آموزشی حمایتی  برنامه  از  استفاده  با  مداخله ای  و  است  شده 

2. Wijsman
3. Nolan 
4. Deka
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خانواده محور و با استفاده از وب روی تبعیت بیماران نارسایی 
قلبی صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت آموزش 
خانواده در بیماری های مزمن و پاسخگو نبودن روش های سنتی 
آموزش، این مطالعه سعی دارد تأثیر یک برنامه آموزشی حمایتی 
با محوریت خانواده و با استفاده از وب را بر تبعیت از رژیم درمانی 

بیماران نارسایی قلبی بررسی کند.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی دوگروهی و سه مرحله ای 
است که در بیماران مبتال به نارسایی قلبی بستری در بخش های 
داخلی بیمارستان چمران، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در سال 97 انجام شد. حجم نمونه بر اساس سطح اطمینان 95 
درصد و توان آزمون 80 درصد، 32 نفر در گروه آزمایش و کنترل 
در نظر گرفته شد که با احتمال 10 درصد ریزش، در نهایت 70 
نفر از بیماران مبتال به نارسایی قلب با معیارهای ورود به مطالعه، 
انتخاب شدند و به صورت تخصیص تصادفی و با استفاده از کارت 
تقسیم شدند.  آزمایش و کنترل  به دو گروه  فرد  و  اعداد زوج 
و  بیمار  به  به مطالعه شامل معیارهای مربوط  معیارهای ورود 

مربوط به عضو خانواده بود. 

سال،  تا 75  سنی 30  محدوده  بیمار:  به  مربوط  معیارهای 
تشخیص پزشکی و ثبت نارسایی قلبی در پرونده، ابتال نداشتن 
به دیگر بیماری های مزمن به جز ریسک عوامل نارسایی قلبی 
)دیابت، فشارخون باال، هیپر لیپیدمی(، کالس II و III نارسایی 
قلبی و داشتن حداقل یک عضو خانواده توانا برای دریافت برنامه. 
معیار مربوط به عضو خانواده: عضو درجه یک خانواده )همسر، 
فرزند، خواهر و یا برادر( و سن باالی 18 سال، توانایی خواندن 
و نوشتن و استفاده از موبایل هوشمند. پژوهشگر در یک جلسه 
یک ساعته و به صورت چهره به چهره برای گروه کنترل و آزمایش 
آموزش های زمان ترخیص را ارائه داد عالوه بر این، برنامه کاربردی 
سروش روی موبایل عضو خانواده بیمار نصب شد و نحوه استفاده 
از آن و همچنین نحوه اجرای برنامه آموزشی آموزش داده شد و 

مداخله به مدت یک ماه انجام گرفت.

مداخله شامل دو بخش آموزشی و حمایتی بوده است. پژوهشگر 
در بخش آموزشی محتوای آموزشی به دست آمده از منابع را که 
به تأیید پزشک فوق تخصص قلب رسیده بود از طریق پیام رسان 
سروش در محتوای چندرسانه ای به صورت روزانه برای اعضای 
ارسالی  ارسال می کرد. محتوای  آزمایش  بیماران گروه  خانواده 
بدین صورت بود که روزانه سه محتوا در حیطه های رژیم غذایی 
)یک محتوا(، داروها )یک محتوا( و فعالیت و سبک زندگی )یک 
محتوا( بین ساعات 10 تا 20 برای اعضای خانواده بیماران در 
گروه آزمایش ارسال می  شد. هر محتوای متنی 50 تا 200 کلمه 
بود. همچنین پژوهشگر با طراحی یک وبالگ اطالعات بیشتر در 
رابطه با محتوای ارسالی را، در صورتی که نیاز بود، از طریق قرار 

دادن لینک صفحه وب در پایین هر محتوای مربوطه در اختیار 
اعضای خانواده قرار می داد.

در بخش حمایتی نیز از طریق تماس تلفنی هفتگی از سوی 
پژوهشگر با عضو خانواده بیماِر نارسایِی قلبی در گروه آزمایش، 
وضعیت بیمار، عالئم بیماری و روند بهبودی بیمار و پیگیری 
می شد.  داده  پاسخ  آنان  سؤاالت  به  و  می شد  انجام  بیماران 
صورت  در  بود.  آنان  سؤاالت  به  بسته  تماس  هر  مدت زمان 
دریافت نکردن محتوای آموزشی به صورت سه روز متوالی یا پنج 
روز غیرمتوالی، فوت بیمار یا تمایل نداشتن به ادامه همکاری، فرد 
از مطالعه خارج می  شد. دریافت نکردن برنامه بدین صورت در 
نظر گرفته شد که در کنار هر محتوای ارسالی، پس از دریافت 
محتوا از سوی فرد، عالمتی در کنار محتوا به نشانه خوانده شدن 
محتوا ظاهر می شد. نبود این عالمت در کنار محتوا به عنوان 

دریافت نکردن محتوا تلقی شد.

است.  بوده  دو بخشی  پرسش نامه  داده ها،  گردآوری  ابزار 
بخش اول شامل اطالعات جمعیت شناختی و بخش دوم شامل 
پرسش نامه تبعیت از رژیم درمانی بیماران مبتال به نارسایی قلب 
توماس )2004( بوده است که روایی و پایایی آن قباًل با آلفای 
کرونباخ 87/0 تأیید شده است و حاوی 12 سؤال چهارگزینه ای 
فعالیت  و  دارویی  تبعیت  غذایی،  رژیم  از سه حیطه  که  است 
بیماران )هر حیطه 4 سؤال( می پرسد ]20[. هر سؤال پرسش نامه 
4 نمره دارد )نمره 1 تا 4( و درمجموع کل پرسش نامه نمره ای 
بین 12 تا 48 را به خود اختصاص می دهد. نمره 12 به معنی 
حداقل میزان تبعیت و نمره 48 حداکثر میزان تبعیت را نشان 
پژوهشگر  همکار  سوی  از  مرحله  سه  در  پرسش نامه  می دهد. 
تکمیل شد؛ قبل از انجام مداخله از طریق پرسشگری و به صورت 
چهره به چهره و بعد از پایان مداخله و یک ماه پس از پایان مداخله 

از طریق تماس تلفنی و به صورت پرسشگری.

داده ها جمع آوری و متخصص با استفاده از نسخه 16 نرم افزار 
SPSS آمار را تجزیه و تحلیل کرد. در تجزیه و تحلیل داده ها از 
آزمون های آماری تی مستقل، کای اسکوئر، من ویتنی، فیشر، 

آزمون تحلیل واریانس و تعقیبی LSD استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد 52/5 درصد بیماران زن بودند و دامنه سنی 
معیار سن  انحراف  و  میانگین  بود.  تا 75 سال  از 35  بیماران 
بیماران در گروه آزمایش 11±59 و در گروه کنترل 10±59 بود. 
میانگین ابتال به بیماری در هر دو گروه 5 سال بود. از 70 بیمار 
مبتال به نارسایی قلبی که وارد مطالعه شدند 9 نفر )1مورد مرگ 
و 4 مورد ادامه ندادن همکاری از گروه کنترل و 4 نفر دریافت 
 نکردن برنامه آموزشی از گروه آزمایش( از مطالعه خارج شدند. از 
نظر اطالعات جمعیت شناختی بین دو گروه اختالف معنی داری 

وجود نداشت )جدول شماره 1(.
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جدول 1. مقايسه اطالعات جمعیت شناختی در دو گروه آزمايش و کنترل

متغیر
گروه کنترلگروه آزمایش

Pآزمون
انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار± میانگین

سن بیمار

سال

59±1110±59

قل
ست

ی م
ت

0/76

37/830/94±29/335/4±5/4مدت بیماری

350/88±3410±7سن همراه

جنس بیمار
مرد
زن

درصدتعداددرصدتعداد

ــر
ـــ

ـوئ
ـــ

ـک
ـــ

 ا س
ای

ـــ
کـ

0/70 14
17

45/2
54/8

15
15

50
50

وضعیت تأهل بیمار
متأهل
مجرد
سایر

29
0
2

93/5
0

6/5

25
2
3

83/3
6/7
10

0/20

جنس همراه
مرد
زن

12
19

38/7
61/3

13
17

43/3
56/7

0/71

شغل بیمار

بیکار
خانه دار

آزاد
کارمند
سایر

0
15
2
5
9

0
48/4
6/5
16/1
29

2
11
2
8
7

6/7
36/7
6/7
26/7
23/2

0/36

بیماری زمینه ای

هیپرتنشن
دیابت

12
11

38/7
35/5

9
8

30
وئر26/7

سک
ی ا

کا

0/47
0/46

شر13/200هیپرلیپیدمی
0/51فی

سطح تحصیالت بیمار

بی سواد
سیکل
دیپلم

فوق دیپلم
<لیسانس

6
11
10
4
0

19/4
35/5
32/3
12/8

0

7
12
7
2
2

23/3
40

23/3
6/7
6/7

ـی
نــ

ـــ
ــت

یــ
ن و

ـــ
مــ

0/63

سطح تحصیالت همراه

بی سواد
سیکل
دیپلم

فوق دیپلم
<لیسانس

2
7
12
1
9

6/5
22/6
38/7
3/2
29

2
5
14
5
4

6/7
16/7
46/7
16/7
13/2

0/86
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رژیم  از  تبعیت  نمره  میانگین  داد  نشان  تی مستقل  آزمون 
درمانی قبل از مداخله بین دو گروه اختالف معنادار نداشت، اما 
بالفاصله و یک ماه پس از مداخله بین دو گروه اختالف معنی دار 
داشته است )P > 0/05(. همچنین آزمون تحلیل واریانس با تکرار 
مشاهدات نشان داد میانگین نمره تبعیت از رژیم درمانی در گروه 
کنترل بین سه زمان )قبل، باالفاصله و 1 ماه بعد از مداخله( 
اختالف معنادار نداشت، اما در گروه آزمایش این اختالف معنادار 

بوده است )P> 0/001( )جدول شماره 2(.

همچنین آزمون تعقیبی LSD نشان داد میانگین نمره تبعیت 
از رژیم درمانی در گروه آزمایش بالفاصله پس از مداخله نسبت 
از  قبل  به  نسبت  مداخله  از  ماه پس  و 1  مداخله  از  قبل  به 
بین،  اما   )P> 0/001( است  داشته  معنی دار  اختالف  مداخله 
بالفاصله و 1 ماه پس از مداخله اختالف معنادار مشاهده نشد 

)جدول شماره 3(.

بحث

دو  بین  معنی داری  آماری  تفاوت  هیچ گونه  داد  نشان  نتایج 
گروه از نظر اطالعات جمعیت شناختی )سن ، جنس ، شغل، سطح 
تحصیالت بیمار و همراه، وضعیت تأهل، سن و جنس همراه( 
مشاهده نشد. همچنین هر دو گروه از نظر بیماری های زمینه ای 
تفاوت آماری معنی داری نداشتند که این نتایج تخصیص تصادفی 

نمونه ها را در دو گروه تأیید می کند.

در مطالعه حاضر مقایسه میانگین نمره تبعیت از رژیم درمانی 
در دو گروه آزمایش و کنترل قبل از مداخله نشان داد میانگین 
از رژیم درمانی بین دو گروه اختالف معنی داری  تبعیت  نمره 

بررسی  با هدف  و همکاران که  پاول5  ندارد. همچنین مطالعه 
تأثیر خودمراقبتی روی تبعیت بیماران نارسایی قلبی انجام شد، 
انجام  از  قبل  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  بین  بیماران  تبعیت 
مداخله اختالف معنی داری نداشته است که با نتایج مطالعه حاضر 

هم جهت و چنین نتیجه ای قابل انتظار است ]23 ،22[.

نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد میانگین نمره تبعیت 
از رژیم درمانی در دو گروه آزمایش و کنترل بالفاصله و یک ماه 
پس از مداخله اختالف معنی داری داشته است و گروه آزمایش 
تبعیت از رژیم درمانی بهتری در مقایسه با گروه کنترل داشته 
از رژیم  نتایج نشان داد میانگین نمره تبعیت  است. همچنین 
درمانی در گروه کنترل قبل، بالفاصله و 1 ماه پس از مداخله 
اختالف معنی داری نداشته است، در حالی که این اختالف در 
گروه آزمایش افزایش معنی داری را نشان می دهد و میانگین نمره 
تبعیت از رژیم درمانی در گروه آزمایش در هر دو زمان پس از 
مداخله، یعنی بالفاصله و یک ماه بعد مداخله نسبت به قبل از 
مداخله اختالف معنی داری داشته است که نشان دهنده بهبود 
تبعیت بیماران تنها در زمان انجام مداخله نبوده است و محتوای 
آموزشی توانسته است پس از آن نیز میانگین نمره تبعیت از رژیم 

درمانی بیماران در گروه آزمایش را باال نگه دارد. 

به عبارت دیگر گذشت زمان باعث کاهش اثر مداخله نشده 
پژوهشگر،  از سوی  انجام شده  بررسی دیگر مطالعات  است. در 
مطالعات مبتنی بر وب بیشتر روی خود بیماران نارسایی قلبی 
انجام گرفته و به خانواده بیماران کمتر توجه شده است؛ از جمله 
در مطالعه ای که ایواگلیسا6و همکاران روی بیماران نارسایی قلب 

5.Powell 
6. Evangelista 

جدول 2. مقايسه میانگین نمره تبعیت از رژيم درمانی بین زمان های مختلف در دو گروه و در هريک از گروه ها

زمان
آزمون تی مستقلگروه کنترلگروه آزمایش

Pمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیار

433/612/7234/730/21قبل از مداخله

0/001>2/4842/902/5936/10بالفاصله پس از مداخله

0/001>12/5543/392/4536/13 ماه پس از مداخله

P<0/0010/15آزمون تحلیل واریانس با تکرار مشاهدات

DSL جدول 3. مقايسه میانگین نمره تبعیت از رژيم درمانی بین دو به دوی زمان ها در گروه آزمايش با استفاده از آزمون تعقیبی

Pزمان ها

0/001>قبل از مداخله و بالفاصله پس از مداخله

0/001>قبل از مداخله و 1 ماه پس از مداخله
0/32بالفاصله و 1 ماه پس از مداخله
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انجام داده اند هم بیماران و هم افراد مراقبت کننده از آن ها تحت 
آموزش از طریق برنامه مبتنی بر وب قرار گرفتند. مطالب آموزشی 
دارو ها،  قلب،  نارسایی  درباره  کلی  اطالعات  مطالعه شامل  این 
عالئم و رفتارهای سالم بهداشتی و مسائل معنوی و اجتماعی بود. 
نتایج نشان داد درصد باالیی از افراد شرکت کننده رضایت زیادی 

از برنامه آموزشی داشته اند ]24[. 

تأیید  را  مطالعه حاضر  مداخله  مطالعه  این  مداخله  هرچند 
می کند، ولی دیگر پیامدهای بیماران از جمله تبعیت از رژیم 
درمانی بیماران، بررسی نشد. همچنین مطالعه دیگادو7 و همکاران 
که با هدف تأثیر ارتباط تعاملی مبتنی بر اینترنت روی مدیریت 
در مطالعه  قلبی صورت گرفت هم راستاست.  نارسایی  بیماران 
دیگادو و همکاران نیز بیماران مبتال به نارسایی قلبی از طریق 
وب سایت با پرسنل سالمت بهداشتی به صورت روزانه در ارتباط 
بودند و در رابطه با دارو های دریافتی، پایش فشار خون و وزن 
راهنمایی های الزم را به صورت آنالین دریافت کردند. پس از 3 
ماه، فعالیت فیزیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی 
قلبی تحت تأثیر مداخله از طریق وب، افزایش معنی دار داشته 
است، ولی مانند مطالعه حاضر تبعیت بیماران در حیطه رژیم 

غذایی و دارویی بررسی نشد ]25[. 

عنوان  با  که  همکاران  و  پایت8  مطالعه  در  همچنین 
نارسایی  بیماران  روی  موبایل«  بر  مبتنی  بهداشتی  »حمایت 
قلب و مراقبت دهنده از آن ها طراحی و اجرا شد، بیمار و فرد 
مراقبت دهنده به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول تنها حمایت از 
طریق تماس صوتی تلفنی دریافت کردند، اما در گروه دوم عالوه 
بر دریافت تماس صوتی، افراد مراقبت دهنده از طریق ایمیل تحت 
حمایت قرار گرفتند. در ابتدا دو گروه از نظر اطالعات پایه یکسان 
بودند، ولی 6 و 12 ماه پس از مداخله گروهی که عالوه بر تماس 
صوتی تحت حمایت از طریق ایمیل قرار گرفتند، تبعیت دارویی 
و سالمت عمومی بهتری داشتند، ولی مانند مطالعه حاضر تبعیت 

غذایی و فعالیتی بیماران بررسی نشد ]26[.

حاضر  مطالعه  با  همکاران  و  بارناسون9  مطالعه  همچنین 
هم راستاست. در این مطالعه نیز بیماران مبتال به نارسایی قلبی 
از سوی پرستار به مدت 2 تا 3 هفته تحت آموزش و مشاوره 
گروه  بیماران  دارویی  رژیم  از  تبعیت  و  گرفتند  قرار  دارویی 
از مداخله،  بازه زمانی 1 و 3 ماهه نسبت به قبل  آزمایش در 
گروه  در  که  حالی  در  است،  داده  نشان  معنی داری  افزایش 

کنترل اختالف معنی داری مشاهده نشد ]27[.

در مطالعه حاضر تبعیت بیماران در سه حیطه دارویی، رژیم 
غذایی و فعالیت فیزیکی بررسی شد که درمجموع نمره تبعیت 

7. Delgado
8. Piette
9. Barnason

بیماران در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری 
را در هر دو زمان )بالفاصله و 1 ماه پس از مداخله( نشان می دهد. 
»تأثیر  عنوان  با  همکاران  دانبار10و  مطالعه  نتایج  که  حالی  در 
مشارکت خانواده و مداخالت آموزشی در نارسایی قلب« با نتایج 
مطالعه حاضر تفاوت دارد. در مطالعه دانبار و همکاران بیماران 
نارسایی قلبی و یکی از اعضای خانواده او، وارد مطالعه و به سه 
دریافت کردند،  مراقبت معمول  اول  تقسیم شدند. گروه  گروه 
گروه دوم جلسات آموزش گروهی دریافت کردند و گروه سوم 
عالوه بر جلسه آموزشی، از طریق اینترنت و با استفاده از ایمیل 
حمایت شدند و در پایان، در بازه زمانی 4 و 8 ماهه، گروه سوم 
تبعیت غذایی بهتری در هر دو زمان ها )4 و 8 ماهه( در مقایسه 
با دو گروه دیگر داشتند، ولی از نظر تبعیت دارویی بین سه گروه 

اختالف معنی داری مشاهده نشد ]28[.

 این اختالف می تواند مربوط به این باشد که در مطالعه حاضر 
1 ماه پس از مداخله، ولی در مطالعه ساندرا11و همکاران 8ماه 
پس از مداخله تبعیت بیماران بررسی شده است. همچنین نتایج 
مطالعه ِدکا و همکاران که با هدف بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر 
اینترنت روی پیروی از برنامه فعالیتی بیماران مبتال به نارسایی 
قلبی صورت گرفته است، با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد. 
در مطالعه ِدکا و همکاران بیماران مبتال به نارسایی قلبی هفته ای 
یک بار و به مدت 8 هفته تحت آموزش از طریق بحث گروهی 
آنالین قرار گرفتند، اما پیروی از برنامه فعالیتی این بیماران در 
مقایسه با گروه کنترل، اختالف معنی داری نداشته است ]21[. علت 
اختالف مطالعه حاضر با این مطالعه می تواند مربوط به حجم 
نمونه ناکافی در مطالعه ِدکا و همکاران )30 نفر( در مقایسه با 
مطالعه حاضر)61 نفر( یا مربوط به نوع مداخله باشد که در مطالعه 
حاضر محتوای آموزشی روزانه در اختیار نمونه های پژوهش شده 
قرار داده شد، در حالی که در این مطالعه یک بار در هفته محتوای 

آموزشی در اختیار بیماران قرار می گرفت.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد با استفاده از برنامه های آموزشی مبتنی بر 
وب و با حمایت از خانواده می توان تبعیت بیماران نارسایی قلبی 
از رژیم درمانی را بهبود بخشید. به عبارت دیگر مطالعه حاضر 
به نقش مهم خانواده در بیماری نارسایی قلبی صحه گذاشت. با 
توجه به نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه دیگر به نظر می رسد 
جایگزین کردن  و  آموزشی  نوین  روش های  از  استفاده  زمان 
آن ها با روش های سنتی آموزشی فرارسیده است، چراکه عالوه 
بر تأثیرگذاری این روش ها استفاده از روش های نوین آموزشی 
هزینه های کمتری دارد، محدودیت زمانی، مکانی و جغرافیایی را 
برمی دارد، افراد بیشتری را پوشش می دهد، در زمان صرفه جویی 

10. Dunbar

11. Sandra
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می شود و راحت تر پذیرفته می شود. بنابراین پیشنهاد می شود 
مداخالت مبتنی بر وب، روی دیگر بیماری ها و با حجم نمونه 

بیشتر و مدت زمان پیگیری طوالنی تر صورت گیرد.

کاربرد یافته ها در بالین

نتایج این پژوهش می تواند در امر آموزش به بیماران به عنوان 
یکی از جنبه های مهم مراقبت های پرستاری، سیاست گذاری های 
به  مبتال  بیماران  سالمت  ارتقای سطح  و  درمانی  و  بهداشتی 

نارسایی قلبی استفاده شود.

اطالعات  دریافت  به  می توان  مطالعه  این  محدودیت های  از 
از منابع دیگر که می توانست بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران 
تأثیر بگذارد و همچنین مشکالت مربوط به اینترنت، قطع شدن 
و سرعت پایین آن اشاره کرد و همچنین از دیگر محدودیت های 

این مطالعه حجم نمونه ناکافی بوده است.
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