68

مقـاله پژوهشـی

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1397

بیماران تحت جراحی ارتوپدی
فاطمه فرزینآرا ،1مسعود زارع* ،2سید مرتضی موسوی گرمارودی ،3حمیدرضا بهنام وشانی،4
5
شهربانو طالبی
 .1کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2مرکـز تحقیقـات مراقبتهـای ویـژه مبتنـی بـر شـواهد ،اسـتادیار پرسـتاری بهداشـت جامعه ،دانشـکده پرسـتاری و مامایی ،دانشـگاه علوم پزشـکی
مشـهد ،مشـهد ،ایران
 .3استادیار گروه آموزش اسالمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4مركز تحقیقات مراقبتهای ویژه ،مربی پرستاری كودكان ،دانشكده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشكی مشهد ،مشهد ،ایران
 .5کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
تاریخ دریافت1396/11/4 :

تاریخ بازبینی1396/11/21 :

تاریخ پذیرش1397/1/22 :

چکیده
زمینـه و هـدف :درد یکـی از مهمترین شـکایت بیماران پس از جراحی ارتوپد میباشـد .امروزه جهت تسـکین درد پـس از جراحی از روشهـای غیردارویی
متنوعـی اسـتفاده میشـود .مطالعـه حاضر با هدف مقایسـه تأثیر ذکراهلل و تنفـس ریتمیک بر درد پس از عمـل در بیماران ارتوپـدی انجام گرفت.
مــواد و روشهــا :در ایــن كارآزمایــی بالینــی س ـهگروهی 90 ،بیمــار بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند و سپســبه صــورت
َ
الحول
الرحیــم،
الرحمـ ِ
تصادفــی در  3گــروه  30نفــری ذکــراهلل ،تنفــس ریتمیــک و کنتــرل قــرار گرفتنــد .در گــروه ذکــراهلل ،ذکــر شــریف «ب ِسـ ِ
ـن َّ
ـماهللِ َّ

ل ّ ِ َعلــی ُم َح َّمــد َو آ 
ـم َصـ 
ل ِ ُمح َّمــد» بــا طمأنینــه و بــه تعــداد  100مرتبــه تکــرار میشــد .تنفــس ریتمیــک بــه روش هــی -هــو
َو ال ُقـ َّو َة ا ّالبِــاهلل ،اَللّهـ َ

انجــام میشــد .مداخلــه در هــر گــروه بــه مــدت  20دقیقــه انجــام گرفــت .اندازهگیــری شــدت درد بــا مقیــاس نمــرهای درد انجــام گردیــد .تحلیــل

دادههــا توســط آزمونهــای آنالیزواریانــس یکطرفــه و اندازههــای تکــراری و بــا نرمافــزار  SPSSنســخه  20انجــام شــد.
یافتههــا 21 :نفــر ( 70درصــد) شــرکتکنندگان مــرد و  23نفــر ( 76/6درصــد) متأهــل بودنــد و میانگیــن ســنی  36/4±13/6ســال بــود .بیــن
متوســط شــدت درد در مراحــل بعــد از عمــل ارتبــاط معنـیداری وجــود دارد( )P>0/009و بیمــاران در گــروه ذکــراهلل و بعــد از آن در گــروه تنفــس
ریتمیــک درد کمتــری را تجربــه کردهانــد.
نتیجهگیــری :هــر دو روش ذکــراهلل و تنفــس ریتمیــک بــر کاهــش میــزان درد مؤثرنــد و میتــوان از هــر دو روش جهــت کاهــش درد پــس از عمــل
جراحــی ارتوپــدی اســتفاده کرد.
واژههای کلیدی :ذکراهلل ،تنفس ریتمیک ،درد ،جراحی ارتوپدی

مقدمه
طبــق تعریــف انجمــن بینالمللــی درد ،درد یــک احســاس
ناخوشــایند و تجربــه عاطفــی اســت کــه در ارتبــاط بــا آســیب و

صدمــه بافتــی میباشــد( .)1درد ،یــک پدیــده مشــترک پــس از
تمــام اعمــال جراحــی و یکــی از دغدغههــای عمــده بیمــاران
اســت ،بــه طــوری کــه بســیاری از بیمــاران از درد پــس از

نویسنده مسئول :مسعود زارع ،مرکز تحقیقات مراقبتهای ویژه مبتنی بر شواهد ،استادیار پرستاری بهداشت جامعه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه
علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران پست الکترونیکzaremd@mums.ac.ir :
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و بیمــار بــه طــور ارادی جهــت منصــرف كــردن فكــرش از درد
تــاش میكنــد و باعــث ایجــاد حــس كنتــرل بــر درد و اضطــراب
شــده و رفتارهــای ناشــی از درد و اضطــراب را كاهــش میدهــد(.)12
در تنفــس ریتمیــك بــه روش هــی  -هــو ،ابتــدا بیمــار یــك نفــس
عمیــق میكشــد و در بــازدم كلمــه هــی را نجــوا میكنــد و
مجــددا دم عمیــق و در بــازدم ،ســپس هــو را نجــوا میكنــد ،یعنی
یــك نفــس عمیــق ســپس هــی و نفــس دوم ســپس هــو و مجددا
از ابتــدا تكــرار میكنــد(.)9
از مــوارد دیگــر کــه در پیشــگیری و درمــان درد و اضطراب نقش
بســیار مهــم دارد ،اعتقــادات مذهبــی فــرد اســت( .)13در رابطــه
بــا رســیدن بــه آرامــش ،قــرآن کریــم بــا یــک جملــه کوتــاه و پر
مغــز ،مطمئنتریــن و نزدیکتریــن راه را بــه مــا نشــان داده و
میفرماید":بدانیــد کــه یــاد خــدا آرام بخــش دلهاســت""( ،اال
بذکــراهلل تطمئــن القلــوب" ،ســوره رعــد آیــه  .)14()28ذکــر خــدا
دلهــا را آرام ،قلبهــا را شــفا ،ســینهها را صیقــل و دردهــا را
درمــان ،روانهــا را ســامت و عقلهــا را نورانیــت میبخشــد(.)15
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در تفســیر نمونــه جلــد یــک
مینویســد :بیــان اســم "اهلل" ســبب میشــود کــه فــرد از نظــر
روانــی احســاس تــوان و نیــروی بیشــتری در خــود کنــد و از
عظمــت مشــکالت نهراســد(.)16
همچنیــن بســیاری از روانشناســان و روانپزشــکان نیــز
دریافتهانــد کــه ذکــر و دعــا و توجــه کامــل بــه خداونــد بــا
تمــام اعضــاء و حــواس ســبب روی گردانــی از مشــکالت زندگــی
و اشــتغاالت فکــری میشــود و بدیــن طریــق باعــث رفــع
نگرانــی و تشــویش و حــس تــرس شــده و در بــه وجــود آمــدن
حالتــی از آرامــش روحــی و روانــی کمــک میکنــد(.)17
همچنیــن مطالعــه نیکبخــت نصرآبــادی ( )2002نشــان داد کــه
تکــرار اذکار مســتحبی موجــب کاهــش اضطــراب قبــل از عمــل
از میــزان  40/86بــه  36/46میشــود(.)13
از مزایــای اســتفاده از ایــن روشهــا میتــوان بــه غیرتهاجمــی
بــودن ،بیخطــر بــودن ،نداشــتن عــوارض جانبــی نامطلــوب،
غیــر ســمی بــودن ،امــكان اســتفاده طوالنــی مــدت و ســاده
بــودن تكنیــك آنهــا اشــاره نمــود(.)18
از آنجایــی کــه پرســتاران در مراکــز بالینــی مــدت زمــان
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عمــل جراحــی ،بــه عنــوان تلــخ تریــن تجربــه جراحــی یــاد
میکننــد (.)2
تحمــل درد پــس از عمــل جراحــی نــه تنهــا هیــچ فایــدهای از
لحــاظ بهبــودی بیمــار نــدارد ،بلکه ممکن اســت ســبب تغییراتی
در عملکــرد ریــه ،گــردش خــون ،گــوارش و عضــات اســکلتی
شــده و زمینــه را بــرای عــوارض بعــد از عمــل آمــاده کنــد(.)3
عــوارض ناخواســتهی فیزیولوژیــک درد (اثــر بــر سیســتم قلبــی-
عروقــی ،ریــوی ،گوارشــی و ادراری) باعــث افزایــش مــدت
بســتری در بیمارســتان عــدم رضایــت بیمــار از مراقبتهــای
بیمارســتانی و افزایــش هزینههــای بهبــودی بیمــار میشــود(.)4
تســكین درد بیمــاران بــه عنــوان یــك حقــوق انســانی مطــرح
اســت و جــزء حقــوق بیمــاران آورده شــده اســت .تســكین مؤثــر
درد بیمــاران نــه تنهــا موجــب راحتــی جســمی بیمــار میشــود،
بلكــه موجــب ارتقــاء كیفیــت زندگــی ،برگشــت ســریعتر بــه
زندگــی روزمــره و كاهــش مــدت اقامــت در بیمارســتان و كاهش
هزینههــای درمــان همچنیــن کاهــش احتمــال عفونتهــای
بیمارســتانی و بهبــود تــوان بخشــی بیمــار میشــود( 5و .)6
روشهــای درمــان درد شــامل روشهــای دارویــی و غیردارویــی
اســت .گرچــه داروهــای ضــد درد مؤثرترین وســیله در دســترس
هســتند ،ولــی تنهــا راه كنتــرل درد نیســتند( .)7داروهــای ضــد
درد بــه خصــوص ضــد دردهــای مخــدر ،عــوارض جانبــی زیــادی
ماننــد ســرکوب سیســتم تنفســی ،تهــوع ،اســتفراغ ،گیجــی و
خســتگی را بــه دنبــال دارنــد(.)8
تحقیقات نشــان داده كه اســتفاده از روشهای غیر دارویی ذهنی
و شــناختی مثــل انحــراف فكــر بــه طــور مؤثــری درد و اضطــراب
ناشــی از اقدامــات تهاجمــی دردنــاك را كاهــش میدهــد(.)9
تنفــس ریتمیــك یكــی از روشهــای مناســب انحــراف فكــر اســت
كــه میتــوان بــرای دردهــای حــاد از آن اســتفاده نمــود(.)10
انــواع مختلفــی از ایــن تكنیــك وجــود دارد ،چندیــن نــوع تنفــس
ریتمیــك از قبیــل هــی -هــو ،نــگاه كــردن بــه یــك شــیء و
شــمردن اعــداد  2و  3و  4در بــازدم ،دمیــدن بــا یــك نــی درون
یــك لیــوان پــر از آب و نفــس كشــیدن آهســته و بــا ریتــم منظــم
وجــود دارد( .)11تكنیــك تنفــس منظــم هــی  -هــو باعــث كاهــش
پاس ـخهای ذهنــی و واكنشهــای رفتــاری نســبت بــه درد شــده
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روش مطالعه
ایــن تحقیــق یــك كارآزمایــی بالینــی تصادفــی ســه گروهــی
اســت کــه در بیمــاران کاندیــد عمــل جراحــی ارتوپــدی بســتری
در مراکــز آموزشــی پژوهشــی و درمانــی طالقانــی ،هاشــمینژاد،
کامیاب و امام رضا(ع) در شــهر مشــهد در ســال  1393انجام شد.
نمونــه پژوهــش شــامل  90بیمــار ترومایــی کاندیــد عمــل
جراحــی ارتوپــدی یکســان بودنــد ،کــه بــر اســاس فرمــول
مقایســه میانگیــن دو جامعــه و بــر طبــق میانگیــن حاصــل از
مطالعــه پایلــوت محاســبه شــد.
N= [(Z1-α/2 + Z1-β)2 × (s12+s22)] / (m1-m2)2

در فرمــول فــوق  :S1انحــراف معیــار نمــره درد در گروهــی
کــه دارای بیشــترین امتیــاز از لحــاظ شــدت درد هســتند:S2 ،
انحــراف معیــار نمــره درد در گروهــی کــه دارای کمتریــن امتیــاز
از لحــاظ شــدت درد هســتند :m1 ،میانگین نمــره درد در گروهی
کــه دارای بیشــترین امتیــاز از لحــاظ شــدت درد هســتند:m2 ،
میانگیــن نمــره درد در گروهــی کــه دارای کمتریــن امتیــاز از
لحــاظ شــدت درد هســتند :Z1-α/2 ،فاصلــه اطمینــان  95درصــد
بــرای مطالعــه دو دامنــه :Z1-β ،تــوان آزمــون  80درصــد و N
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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بیشــتری را بــا بیمــاران در مقایســه بــا ســایر اعضــای تیــم
درمانــی صــرف میکننــد بــه همیــن دلیــل در بهتریــن جایــگاه
در جهــت تســکین درد بیمــاران قــرار دارنــد و میتواننــد بــه
راحتــی از ایــن روشهــای غیردارویــی اســتفاده نماینــد( .)2لــذا
بــا توجــه بــه درد شــدید پــس از عمــل جراحــی ارتوپــدی بــه
علــت ماهیــت پروســیجر( )19در بیمــاران و اهمیــت ایجــاد آرامش
بــر تثبیــت وضعیــت فیزیولوژیکــی بیمــار قبــل ،حیــن و پــس
از عمــل جراحــی و بــا توجــه بــه ویژگیهــای درمانــی اذکار
و موقعیــت فرهنگــی  -اجتماعــی جامعــه ،بــر آن شــدیم تــا
بــا انجــام یــک مطالعــه مداخلـهای ،تأثیــر "ذکــراهلل" را بــر درد
پــس از عمــل در بیمــاران ارتوپــدی مــورد بررســی قــرار داده و
بــا یکــی از روشهــای دیگــر انحــراف فکــر (تنفــس ریتمیــک)
مــورد مقایســه قــرار دهیــم.

حجــم نمونــه میباشــد.
نــوع عمــل جراحــی بــرای تمامــی نمونههــا مشــترک و بــر روی
انــدام تحتانــی و تکنیــک عمــل جراحــی گذاشــتن فیکســاتور
داخلــی بــود ،همچنیــن تمامــی نمونههــای پژوهــش تحــت
بیهوشــی عمومــی قــرار گرفتنــد.
روش نمونهگیــری غیراحتمالــی دردســترس بــود و تخصیــص
بیمــاران بــه ســه گــروه (ذکــراهلل ،تنفــس ریتمیــک و کنتــرل)
بــه روش تصادفــی ســاده بــود؛ بــه ایــن صــورت بــا قرعهکشــی
کــه در ابتــدا انجــام شــد ترتیــب نمونهگیــری در  3گــروه
مشــخص گردیــد .پژوهشــگر ایــن کار را تــا تکمیــل ســقف مورد
نیــاز بــرای حجــم نمونــه پژوهــش ادامــه داد.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل بیمــاران مســلمان بــا ســن
 18تــا  65ســال کــه توانایــی خوانــدن و نوشــتن و برقــراری
ارتبــاط بــه زبــان فارســی را داشــته باشــند .دارای هوشــیاری
کامــل (بــر اســاس معیــار کمــای گالســکو) ،عــدم اعتیــاد بــه
مــواد مخــدر ،عــدم ابتــا بــه بیمــاری تنفســی (ماننــد آســم و
برونشــیت وآمفیــزم و )...و دیابــت نیــز باشــند .بیمــاران دارای
شکســتگی انــدام تحتانــی (ســاق) و نیازمنــد عمــل جراحــی
فیکساســیون داخلــی (پالکگــذاری) بودنــد و بیمارانــی وارد
ایــن مطالعــه شــدند کــه درد شــدید (کســب نمــره  6و کمتــر
از مقیــاس عــددی درد) نداشــتند .همچنیــن ســابقه مصــرف
داروهــای روانپزشــکی یــا داروهــای ضداضطــراب در  6مــاه
گذشــته نداشــتند .عــدم ترومــای ســر یــا مولتیپــل ترومــا نیــز
از معیارهــای ورود بــه مطالعــه بــود .از تمامــی بیمــاران رضایــت
آگاهانــه بــرای شــرکت در مطالعــه اخــذ شــد.
معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل انصــراف از ادامــه مطالعــه،
ابتــا بــه مشــکل تنفســی و نیــاز بــه اکســیژن ،ابتــا بــه ســندرم
کمپارتمــان ،داشــتن خونریــزی شــدید بعــد از عمــل ،ابتــا
بــه آمبولــی چربــی ،کاهــش هوشــیاری ،بســتری شــدن در
آیســییو بعــد از عمــل بــود.
ابــزار گــردآوری دادههــا در ایــن پژوهــش شــامل فــرم رضایــت
آگاهانــه ،فــرم انتخــاب واحــد پژوهــش شــامل معیارهــای ورود
و خــروج بــود .فــرم اطالعــات دموگرافیــک شــامل خصوصیــات
فــردی (ســن ،جنــس ،مذهــب ،میــزان تحصیــات ،وضعیــت

مقایسه تأثیر ذکراهلل و تنفس ریتمیک بر درد بعد از عمل...

پیشــنهادات ایشــان و انجــام اصالحــات الزم ،ابــزار نهایــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت.
پرسشــنامه دینــداری گالک و اســتارک دارای اعتبــار بــاال در
ابعــاد مختلــف بــوده و نیــز بــه علــت اســتاندارد بــودن دارای
پایایــی باالیــی میباشــد .در هــر صــورت ،پایایــی ایــن ابــزار
در مطالعــه حاضــر نیــز بــا روش همســانی درونــی و بــا اســتفاده
از آلفــای کرونبــاخ اندازهگیــری شــد؛ کــه مقــدار آلفــا بــرای
متغیرهــای بُعــد اعتقــادی  ،./81بُعــد عاطفــی  ،0/75بُعــد
پیامــدی  0/72و بُعــد مناســکی  0/83بــود.
واحدهــای مــورد پژوهــش در یکــی از گروههــای آزمــون اول
(ذکــراهلل) یــا دوم (تنفــس ریتمیــک) یــا کنتــرل قــرار میگرفت.
بــه ایــن ترتیــب کــه بــا اســتفاده از پرتــاب ســکه اولیــن نمونــه
بــه طــور تصادفــی در گــروه آزمــون اول قــرار میگرفــت و بعــد
از آن بــه صــورت یــک در میــان در هــر یــک از گروههــای
آزمــون اول و دوم یــا کنتــرل قــرار میگرفــت .بــه گــروه اول
نحــوه گفتــن ذکــراهلل :تکــرار ذکــر شریف"بســم اهلل الرحمــن
الرحیــم ،ال حــول و ال قــوه اال بــاهلل ،اللهــم صــل علــی محمد وال
محمــد" بــا طمأنینــه و بــه تعــداد  100مرتبــه (ضمنــا کارتــی
کــه ذکــر بــروی آن چــاپ شــده بــه همــراه یــک تســبیح جهــت
شــمارش اذکار در اختیــار بیمــار قــرار داده میشــد) آمــوزش
داده بــه گــروه دوم نحــوه انجــام تنفــس ریتمیــک (در ایــن روش
ابتــدا بیمــار یــک نفــس عمیــق میکشــد ،در بــازدم کلمــه هــی
را نجــوا میکنــد ،مجــددا دم عمیــق و ســپس در بــازدم ،هــو
را نجــوا میکنــد) بــاروش ســخنرانی و ایفــای نقــش آمــوزش
داده شــده و مداخلــه در هــر گــروه بــه مــدت تقریبــی  20دقیقه
در حضــور پژوهشــگر انجــام میشــد پــس از برگشــتن بیمــار از
اتــاق عمــل بــه بخــش ،میــزان درد بیمــار بــا مقیــاس نمــرهای
درد تعییــن میشــد .اندازهگیــری شــدت درد بعــد از بــه هــوش
آمــدن و انتقــال بــه بخــش بــرای هــر  3گــروه بالفاصلــه بعــد
از عمــل ،ســاعت اول و دوم و ســوم و چهــارم و پنجــم و ششــم
و نهــم و دوازدهــم بعــد از عمــل انجــام میگردیــد و در چــک
لیســتی بــه همــراه مســکن دریافــت شــده (شــامل تعــداد و نــوع
و زمــان و میــزان مســکن دریافتــی) در هــر گــروه ثبــت میشــد.
جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی ،برای مقایســه
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1397
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تأهــل ،تعــداد فرزنــد ،شــغل ،ســطح درآمــد در مــاه) و اطالعــات
ســامتی (ســابقه عمــل جراحــی ،ســابقه شکســتگی قبلــی
ســاق ،نــوع ترومــا) ،کــه توســط پژوهشــگر بــه صــورت مصاحبــه
تکمیــل گردیــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه میــزان دینــداری افــراد میتوانــد بــه
صــورت مداخلهگــر بــر میــزان درد مؤثــر باشــد؛ بنابرایــن از
پرسشــنامه دینــداری گالک و اســتارک؛ کــه دارای  26ســوال
میباشــد کــه در چهــار بعــد اعتقــادی (بــا  7گویــه) ،عاطفــی
(بــا  6گویــه) ،پیامــدی (بــا  6گویــه) ،و مناســکی (بــا  7گویــه)
جهــت ســنجش میــزان دینــداری اســتفاده گردیــد .مقیــاس
انــدازه گیــری مــورد اســتفاده در ایــن ســنجش ،لیکــرت
میباشــد کــه هــر گویــه پنــج درجــه ارزشــی :کام ـ ً
ا موافــق،
موافــق ،بینابیــن ،مخالــف و کام ـ ً
ا مخالــف را در بــر میگیــرد
و ارزشهــای هــر گویــه بیــن  0-4متغیــر میباشــد .حاصــل
جمــع عــددی ارزش هریــک از گویههــا در کل نمــره آزمودنــی
را نشــان میدهــد کــه بیــن  0-104نوســان دارد .در تعییــن
میــزان دینــداری نمــرات  0-26بیانگــر دینــداری ضعیــف،
نمــرات  26-78بیانگــر دینــداری متوســط و اندازههــای -104
 78مبیــن دینــداری بــاال میباشــد.
جهــت ســنجش میــزان درد از مقیــاس نمــرهای درد اســتفاده
شــد؛ ایــن مقیــاس شــبیه یــک خــط کــش اســت و از صفــر
تــا  10شــمارهگذاری شــده اســت .عــدد صفــر بــه معنــای عــدم
وجــود درد و عــدد  10بــه معنــای باالتریــن شــدت درد اســت.
بــر ایــن اســاس ،شــدت درد  1تــا  3در ســطح خفیــف 4،تــا
 6در ســطح متوســط و  7تــا  10در ســطح شــدید درد قــرار
میگیــرد .پایایــی و روایــی ایــن ابــزار بــه عنــوان «اســتاندارد
طالیــی» در انــدازه گیــری شــدت درد قبــا در بیمــاران بســتری
در بخشهــای بیمارســتان تأییــد شــده اســت( 20و .)21
جهــت تعییــن روایــی فرمهــای انتخــاب واحــد پژوهــش و
اطالعــات دموگرافیــک از روایــی محتــوا اســتفاده شــد ،بــه ایــن
صــورت كــه ایــن فرمهــا پــس از مطالعــه مقــاالت در زمینــه
پژوهــش ،تهیــه و ســپس جهــت بررســی و اظهــار نظــر در
اختیــار  10نفــر از اســاتید عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد قــرار گرفــت و پــس از لحــاظ نمــودن نظــرات و
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یافتهها
یافتههــای حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه از افــراد
شــرکت کننــده در گــروه ذکــراهلل 21نفــر ( 70درصد) مــرد و 23
نفــر( 76/6درصــد) متأهــل بــوده و میانگیــن ســنی 36/4±13/6
ســال میباشــد .بیمــاران در ســه گــروه مــورد مطالعــه از نظــر
ســن ،جنس ،شــغل ،میــزان درامــد ،میــزان تحصیــات ،وضعیت
تأهــل ،مذهــب ،ســابقه عمــل جراحــی ،ســابقه شکســتگی قبلــی
ســاق و علــت ترومــا  ،اختــاف معن ـیداری نداشــتند و همگــن
بودنــد (جــدول شــماره )1
همچنیــن نتیجــه آزمــون آمــاری آنالیــز واریانــس یکطرفــه
حاکــی از آن اســت کــه میــزان دینــداری در ســه گــروه ذکــراهلل،
تنفــس ریتمیــک و کنتــرل از لحــاظ آمــاری معن ـیدار نیســت
()p=0/12؛ بنابرایــن ســه گــروه از نظــر ایــن متغیــر همگــن
بودهانــد.
بــا توجــه بــه یافتههــای جــدول شــماره  ،2نتیجــه آزمــون
آنالیــز واریانــس یکطرفــه در خصــوص مقایســه بینگروهــی
نشــان میدهــد کــه بالفاصلــه بعــد از عمــل ،ســه گــروه ذکــراهلل،
تنفــس ریتمیــک و کنتــرل از لحــاظ میانگیــن نمــره درد تفــاوت
معنـیداری نداشــتهاند و بنابرایــن از ایــن نظــر همگــن بودهانــد
(.)p=0/13
همچنیــن نتیجــه آزمونهــای آنالیــز واریانــس یکطرفــه در
خصــوص مقایســه بینگروهــی نشــان میدهنــد کــه ســه گــروه
ذکــراهلل ،تنفــس ریتمیــک و کنتــرل از لحــاظ میانگیــن نمره درد
در مراحــل  1ســاعت بعــد از عمــل ( 2 ،)p=0/53ســاعت بعــد از
عمــل ( 3 ،)p =0/10ســاعت بعــد از عمــل ( 4 ،)p =0/87ســاعت
بعــد از عمــل ( 5 ،)p=0/09ســاعت بعــد از عمــل ( )p=0/08و 9
ســاعت بعــد از عمــل ( ،)p=0/55تفــاوت معنـیداری نداشــتهاند
و بنابرایــن از ایــن نظــر همگــن بودهانــد.
ولــی در ســاعت ششــم بعــد از عمــل ،میــزان نمــره درد در گــروه
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

آمــاری تعقیبــی توکــی نشــان میدهــد کــه ایــن تفاوتهــا
بیــن گروههــای «ذکــراهلل و کنتــرل» ( )p>0/01میباشــد؛
ولــی تفــاوت معن ـیداری بیــن گروههــای «تنفــس ریتمیــک و
کنتــرل» ( )p=0/39و «ذکــراهلل و تنفــس ریتمیــک» ()p=0/27
وجــود نداشــته اســت.
در طــی  12ســاعت اول بعــد از عمــل جراحــی 53 ،درصــد
از افــراد گــروه ذکــراهلل 60 ،درصــد از افــراد گــروه تنفــس
ریتمیــک و  66درصــد از افــراد گــروه کنتــرل بهترتیــب بیــن
 0-1بــار 2-3 ،بــار و  2-3بــار مســکن دریافــت نمودنــد (جــدول
شــماره  )3و آزمــون دقیــق فیشــر نشــان داد کــه تفــاوت معنــی
داری در بیــن ســه گــروه در تعــداد مســکن دریافتــی وجــود
داشــته اســت ( .)p=0/032همچنیــن نــوع مســکن دریافتــی بــه
ترتیــب شــامل مســکنهای مخــدر (مورفیــن  10میلیگــرم ،
متــادون  5میلیگــرم ،پتیدیــن  25میلیگــرم و ترامــادول 50
میلیگــرم) و ضــد درد غیرمخــدر بــوده اســت.
بــرای مقایســه درونگروهــی از آزمــون آنالیــز واریانــس
بــا اندازههــای تکــراری اســتفاده گردیــد ،بــه طــوری کــه
فراینــد تغییــرات نمــره درد در گــروه ذکــراهلل ( )p=0/71و
کنتــرل( )p=0/13معنـیدار نبــودهاســت ولــی در گــروه تنفــس
ریتمیــک معنــیدار بودهاســت (.)p>0/003
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درونگروهــی از آزمــون آنالیــز واریانــس بــا اندازههــای تکــراری
و جهــت مقایســه بینگروهــی از آزمونهــای مجــذور کای،
دقیــق فیشــر ،آنالیــز واریانــس یکطرفــه و توکــی و از نرمافــزار
 SPSSنســخه  20اســتفاده شــد.

ذکــر اهلل  36/0درصــد و در گــروه کنتــرل  17/2درصــد از گــروه
تنفــس ریتمیــک کمتــر بــوده اســت .نتیجــه آزمــون آنالیــز
واریانــس یکطرفــه حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن تفاوتهــا از
لحــاظ آمــاری معنـیدار اســت ( )p>0/05نتیجــه آزمــون آماری
تعقیبــی توکــی نشــان میدهــد کــه ایــن تفاوتهــا بیــن
گروههــای «ذکــراهلل و تنفــس ریتمیــک» ( )p>0/04میباشــد؛
ولــی تفــاوت معن ـیداری بیــن گروههــای «تنفــس ریتمیــک و
کنتــرل» ( )p=0/37و «ذکــراهلل و کنتــرل » ( )p=0/47وجــود
نداشــته اســت.
همچنیــن در ســاعت دوازدهــم بعــد از عمــل ،میــزان نمــره درد
در گــروه ذکــراهلل  19/4درصــد و در گــروه تنفــس ریتمیــک 8/1
درصــد از گــروه کنتــرل کمتــر بــوده اســت .نتیجــه آزمــون آنالیز
واریانــس یکطرفــه حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن تفاوتهــا
از لحــاظ آمــاری معنــیدار اســت ( )p>0/02نتیجــه آزمــون
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جدول  :1مقایسه برخی مشخصات دموگرافیک و طبی در سه گروه ذکر اهلل ،تنفس ریتمیک و کنترل

جنسیت

سن (سال)

تحصیالت

شغل

تأهل

علت تروما

درصد (تعداد)

(تعداد)

درصد (تعداد)

مذکر

)21( 70

)25( 83/3

)26( 86/7

مؤنث

)9( 30

)5( 16/7

)4( 13/3

>20

)3( 10/0

)3( 10/0

)2( 6/7

20 – 29

)9( 30/0

)6( 20/0

)9( 30/0

30 – 39

)7( 23/3

)9( 30/0

)6( 20/0

40 – 49

)4( 13/3

)8( 26/7

)3( 10/0

50 – 59

)4( 13/3

)4( 13/3

)5( 16/7

60 – 65

)3( 10/0

0

)5( 16/7

ابتدایی

)9( 30/0

)6( 20/0

)11( 36/7

راهنمایی

)6( 20/0

)11( 36/7

)12( 40/0

دیپلم

)14( 46/7

)11( 36/7

)5( 16/7

فوق دیپلم

)1( 3/3

)1( 3/3

)1( 3/3

لیسانس و باالتر

)0( 0

)1( 3/3

)1( 3/3

بیکار

)2( 6/7

)3( 10/0

)4( 13/3

کارگر

)7( 23/3

)8( 26/7

)4( 13/3

کارمند

)0( 0

)0( 0

)2( 6/7

آزاد

)11( 36/7

)14( 46/7

)14( 46/7

خانه دار

)8( 26/7

)5( 16/7

)4( 13/3

محصل

)2( 6/7

)0( 0

)2( 6/7

مجرد

)6( 20/0

)6( 20/0

)8( 26/7

متأهل

)23( 76/7

)24( 80/0

)20( 66/7

همسر فوت شده

)1( 3/3

)0( 0

)2( 6/7

تصادف

)26( 87/6

)25( 83/3

)24( 80/0

سقوط از ارتفاع

)4(13/3

)3( 10/0

)1(3/3

نزاع

0

)1( 3/3

)1( 3/3

زمین خوردگی

0

)1( 3/3

)4( 13/3

گروه

مجذور کای

0/23

آنالیز واریانس یک طرفه

دقیق فیشر

دقیق فیشر

دقیق فیشر

دقیق فیشر

0/73

0/73

0/54

0/67

0/23
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متغیر

ذکر اهلل

تنفس ریتمیک درصد

کنترل

آزمون

P value
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جدول شماره  :2مقایسه میانگین نمره درد در سه گروه ذکراهلل ،تنفس ریتمیک و کنترل
نمره درد

گروه تنفس ریتمیک

انحراف معیار ±میانگین انحراف معیار ±میانگین انحراف معیار ±میانگین
بالفاصله بعد از عمل

5/8±2/9

7/3±2/7

7/0±3/0

F=2/20

p=0/13

 1ساعت بعد از عمل

5/8±3/0

6/0±3/3

6/7±3/4

F=0/64

p=0/53

 2ساعت بعد از عمل

4/3±2/5

4/4±3/0

4/6±3/3

F=0/05

p=0/10

 3ساعت بعد از عمل

4/3±3/0

4/6±2/2

4/2±2/4

F=0/14

p=0/87

 4ساعت بعد از عمل

4/0±2/7

5/1±2/4

5/4±2/5

F=2/53

p=0/09

 5ساعت بعد از عمل

4/5±2/5

5/4±2/3

5/9±2/8

F=2/62

p=0/08

 6ساعت بعد از عمل

5/0±2/2

6/8±2/8

5/8±3/1

F=3/20

p>0/05

 9ساعت بعد از عمل

7/2±2/1

6/6±2/4

6/9±2/3

F=0/59

p=0/55

 12ساعت بعد از عمل

6/7±1/5

7/4±2/0

8/0±1/5

F=4/11

p>0/02

نتیجه آزمون درونگروهی
(آنالیز واریانس با اندازههای مکرر)

F=0/15
p=0/71

F=10/23
P> 0/003

F=2/43
p=0/13

متوسط شدت درد  9مرحله

5/3±0/9

5/9±1/1

6/1±1/0

F=4/99

P> 0/009

جدول شماره  :3توزیع فراوانی بیماران ارتوپدی براساس تعداد مسکن دریافتی در طی  12ساعت اول بعد از عمل جراحی در سه گروه
ذکراهلل ،تنفس ریتمیک و کنترل
گروه ذکراهلل

گروه
تعداد مسکن دریافتی

گروه کنترل

گروه تنفس ریتمیک

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

0-1

16

53/3

9

30/0

5

16/6

2-3

13

43/3

18

60/0

20

66/6

بیش از  4بار

1

3/3

3

10/0

5

16/6

بحث
مقایســه میانگیــن متوســط شــدت درد در  9مرحلــه تفــاوت
معن ـیداری بیــن گــروه ذکــراهلل و تنفــس ریتمیــک و کنتــرل
نشــان میدهــد بــه ایــن صــورت کــه بیمــاران در گــروه ذکــراهلل
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

کمتریــن درد و در گــروه کنتــرل بیشــترین شــدت درد را درک
کردهانــد.
بــر اســاس تئــوری دریچـهای درد ،فعالیــت مراکــز مغــزی باالتــر
میتوانــد موجــب بســته شــدن دریچههــا در کانــال تخاعــی
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گروه ذکراهلل

گروه کنترل

نتیجه مقایسه بینگروهی
(آنالیز واریانس یکطرفه)
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ایــن مطالعــه بــه علــت مشــابهت در نــوع مداخلــه (تنفــس
ریتمیــک) و جامعــه پژوهــش (بیمــاران ارتوپــدی) مــورد بحــث
قــرار گرفــت کــه یافتههــای مطالعــه حاضــر را مبنــی بــر
معنـیدار بــودن تأثیــر تنفــس ریتمیــک بــر کاهــش درد بعــد از
عمــل در بیمــاران ارتوپــدی تأییــد میکنــد.
در مطالعــه پــارک و همــکاران یافتههــا نشــان داد که آرامســازی
تنفســی موجــب کاهــش درد حیــن تعویض پانســمان ســوختگی
میشــود( .)24در مطالعــه بویوکیلمــاز و ترکینــاز نیــز نتایــج نشــان
داد کــه تکنیکهــای آرامســازی و ماســاژ پشــت بــر کاهــش
درد بعــد از عمــل در بیمــاران بــا عمــل آرتروپالســتی زانــو و
هیــپ تأثیــر مثبــت دارد( .)25اگرچــه ماهیــت ایــن مطالعههــا
متفــاوت از مطالعــه حاضــر اســت ولــی مداخلــه تکنیــک
آرامســازی تنفســی مکانیســم اثــر مشــابهی بــر کاهــش درد
داشــته و ایــن یافتههــا بــا مطالعــه حاضــر در زمینــه کاهــش
درد در گــروه تنفــس ریتمیــک مطابقــت دارد.
در مطالعــه آوازه و همــکاران نیــز ذکــر بــر درد ناشــی از تعویــض

پانســمان ســوختگی مؤثــر بــوده( )26کــه بــه دلیــل مکانیســم اثــر
مشــابه مداخلــه ذکــراهلل بــر کاهــش درد ،علیرغــم وجــود تفــاوت
در دو مطالعــه ،مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج مشــابه
نشــان داد کــه ذکــراهلل موجــب کاهــش درد میشــود.
نتیجه گیری
ذکــراهلل و تنفــس ریتمیــک بــه عنــوان دو روش غیردارویــی،
مداخلــهای مؤثــر و درمــان مکملــی اســت کــه میتوانــد بــه
کاهــش شــدت درد بیمــاران کمــک کنــد .انجــام دادن ذکــراهلل و
تنفــس ریتمیــک دارای محاســنی از قبیــل بــدون هزینــه بــودن،
غیرتهاجمــی و بــدون خطــر بــودن بــرای بیمــار ،آمــوزش و
یادگیــری آســان و عــدم نیــاز بــه امکانــات و تجهیزات میباشــد،
لــذا میتــوان اســتفاده از ایــن دو روش را بــه خصــوص روش
ذکــراهلل بــا توجــه بــه انطبــاق بــا فرهنــگ مذهبــی جامعــه
جهــت بهبــود رونــد بیمــاری و رفــاه بیمــاران توصیــه نمــود.
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از پایاننامه دانشـجویی مقطع کارشناسی ارشد
رشـته آموزش پرستاری بهداشـت جامعه و طرح پژوهشی مصوب
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد  930103و ثبت شده در مرکز
کارآزمایـی بالینی با کد  IRCT2015051322265N1میباشـد.
نویسـندگان برخـود الزم میداننـد کـه از حـوزه معاونـت محتـرم
پژوهشـی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد بـه خاطر فراهـم نمودن
زمینـه اجـرای ایـن تحقیـق و تأمیـن هزینههـای پژوهش تشـکر
و قدردانـی نماینـد .همچنیـن بـه ایـن وسـیله ،مراتـب سـپاس و
قدردانـی خـود را از مسـئولین محتـرم بیمارسـتانهای طالقانـی،
شـهید کامیـاب ،شـهید هاشـمینژاد و امـام رضـا(ع) مشـهد و
سرپرسـتار و پرسـتاران ارجمنـد بخشهـای سـوانح و ارتوپـدی
اعلام مینماینـد.
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شــود و ایــن مســئله دریافــت درد توســط مراکــز مغــزی باالتــر
را قطــع میکنــد( )22ذکــراهلل ماننــد تنفــس ریتمیــک یــک روش
انحــراف فکــر و آرامــش اســت کــه موجــب تحریــک مراکــز
مغــزی باالتــر و بســته شــدن دریچههــا و پیشــگیری از دریافــت
درد بیشــتر توســط بیمــار میشــود.
در مطالعــه نیمــه تجربــی فبریانــو ســیت هبو ،یافتههــا نشــان داد
کــه شــدت درد در گــروه مداخلــه تفــاوت معنـیداری بــا گــروه
کنتــرل در روز اول و دوم داشــت .کــه ایــن یافتههــا همراســتا
بــا مطالعــه حاضــر میباشــد و نشــان میدهــد کــه ذکــراهلل
موجــب کاهــش درد بعــد از عمــل میشــود(.)23
در مطالعــه نیمــه تجربــی ،بــرزو و همــکاران کــه بــه بررســی
«تأثیــر تنفــس ریتمیــک بــر شــدت درد بیمــاران بعــد از عمــل
جراحــی ارتوپــدی» پرداختــه بودنــد ،نتایــج نشــان داد کــه در
گــروه مداخلــه بیمــاران از شــدت درد و تعــداد مســکن دریافتــی
کمتــری بعــد از عمــل جراحــی نســبت بــه گــروه کنتــرل
برخــوردار بودنــد و نتایــج نشــان داد بکارگیــری تنفــس ریتمیک
میتوانــد یکــی از عوامــل مؤثــر در کاهــش درد و تعــداد مســکن
دریافتــی در بیمــاران بعــد از عمــل جراحــی ارتوپــدی باشــد(.)10
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Abstract
Aims and background: Pain is one of the most important complications in postoperative Orthopedic Patients.
Today, various non-pharmacological methods are used for pain relief after surgeries. The aim of this study was
to compare the effects of Allah recitation and rhythmic breathing on postoperative pain in Orthopedic Patients.
Materials and methods: This is a three-group randomized clinical trial in which 90 patients were selected by
available sampling and then randomized into 3 groups of Allah’s recitation, rhythmic breathing and control. In the
group of Allah’s recitation, honorable recitation of “In the Name of the Merciful God, There is no power but from
God, O Allah send blessings on Muhammad and his family “ was repeated calmly for 100 times,. In rhythmic
group, rhythmic breathing was performed after training by “Hey-Hu” method. Intervention in each group was
performed for approximately 20 minutes. Pain intensity was measured by Numeric Rating Scale (NRS). Data
analysis was performed by One-way repeated ANOVA tests and repeated measures with SPSS software version
20.
Findings: 21 patients (70%) were males and 23 (76.6%) were married and they had the average age of 36.4±
13.6 years. There eas a significant relationship between the average of pain intensity in stages of postoperative
period (p<0.009), and patients in Allah’s recitation group and then in the group of rhythmic breathing experienced
less pain.
Conclusion: Allah’s recitation and rhythmic breathing are effective and can be used to reduce the pain after
orthopedic surgery.
Keywords: Allah’s recitation, rhythmic breathing, orthopedic surgery
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