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مقاله پژوهشی اصیل
ارتباط سبک زندگی و خودکارآمدی در افراد با نارسایی قلبی
* سیما بابایی ،1دکترای پرستاری
صبا برومند ،2کارشناس ارشد پرستاری
خالصٍ
َدفّ .ذف هطالؼِ ی حاضز تؼییي ارتثاط تیي عثک سًذگی ٍ خَدکارآهذی قلثی در افزاد تا ًارعایی قلثی تَد.
سمیىٍ ً .ارعایی قلثی تِ ػٌَاى یک تیواری ؽایغ اس ػلل اصلی هزگ ٍ ًاتَاًی در خْاى تِ ؽوار هی رٍد .در درهاى افزاد دچار ًارعایی قلثی تز
اصالح عثک سًذگی تأکیذ ٍیضُ ای هی ؽَد .خْت تْثَد عثک سًذگی افزاد دچار ایي تیواری هی تَاى ػَاهل ؽٌاختی رفتاری ًظیز
خَدکارآهذی قلثی را هَرد تَخِ قزار داد.
ريش کبر .ایي هطالؼِ ی تَصیفی ّوثغتگی تز رٍی  227تیوار دچار ًارعایی قلثی هزاخؼِ کٌٌذُ تِ درهاًگاُ ّای قلة تیوارعتاى ّای ٍاتغتِ
تِ داًؾگاُ ػلَم پشؽکی اصفْاى اًدام ؽذً .وًَِ گیزی تِ رٍػ آعاى در عال  1394صَرت پذیزفت .دادُ ّا تا اعتفادُ اس پزعؾٌاهِ اطالػات
دهَگزافیک ،پزعؾٌاهِ خَدکارآهذی قلثی عالیَاى ٍ پزٍفایل عثک سًذگی ارتقاء دٌّذُ عالهت خوغ آٍری گزدیذ ٍ تا اعتفادُ اس آسهَى ّای
آهاری تی هغتقل ،آًالیش ٍاریاًظ ٍ آًالیش رگزعیَى تَعط ًزم افشار ً SPSSغخِ  18تحلیل ؽذ.
یبفتٍ َب .هیاًگیي ًوزُ خَدکارآهذی قلثی 58/45 ،تا اًحزاف هؼیار  ٍ 25/92هیاًگیي ًوزُ عثک سًذگی کلی تیواراى 54/45 ،تا اًحزاف هؼیار
 16/27تَدً .تایح ایي هطالؼِ ًؾاى داد کِ کِ تیي هیاًگیي ًوزُ کلی عثک سًذگی ٍ هیاًگیي ًوزُ خَدکارآهذی قلثی راتطِ هغتقین ٍ هؼٌی دار
ٍخَد دارد ( .) p≥ 0/0001 ٍ r=0/463ضزایة ّوثغتگی پیزعَى ارتثاط هغتقیوی تیي ًوزات ّوِ اتؼاد عثک سًذگی تا ًوزُ خَدکارآهذی
قلثی ًؾاى داد (در ّوِ هَارد.)p= 0/001 ،
وتیجٍ گیزی .ارتثاط هثثت ٍ هؼٌاداری تیي عثک سًذگی ٍ خَدکارآهذی قلثی افزاد تا ًارعایی قلثی ٍخَد دارد .تا تَخِ تِ ًقؼ گغتزدُ
پزعتاراى در هزاقثت اس ایي تیواراى ٍ ارتقای کیفیت درهاى ،آًاى هی تَاًٌذ تا اًدام هذاخالتی اس قثیل آهَسػ ّای ّذفوٌذ ٍ پیگیزی ّای هٌظن
در راعتای ارتقای خَدکارآهذی قلثی ٍ در ًْایت تْثَد عثک سًذگی ایي تیواراى ایفای ًقؼ ًوایٌذ.
کلیدياژٌ َبً :ارعایی قلثی ،عثک سًذگی ،خَدکارآهذی

 1اعتبدیبر گزٍُ عالهت ثشرگغبالى ،هزوش تحمیمبت داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى ،اففْبى ،ایزاى (* ًَیغٌذُ هغئَل) پغت
الىتزًٍیهbabaee@nm.mui.ac.ir :
 2وبرؽٌبط ارؽذ پزعتبری ،داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى ،اففْبى ،ایزاى
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مقدمه
ًبرعبیی للجی ثِ ػٌَاى پیبهذ ثغیبری اس ثیوبری ّبی للجی هَرد تَرِ فبحجٌظزاى ػزفِ ثْذاؽت ٍ درهبى لزار گزفتِ اعت (لْزهبًی
ٍ ّوىبراى .)2113 ،ثیؼ اس  5هیلیَى آهزیىبیی ثبالی  21عبل هجتال ثِ ًبرعبیی للجی هشهي ّغتٌذ ٍ تب عبل  ،2131ؽیَع ایي
ثیوبری ًغجت ثِ عبل  2113تب  25درفذ افشایؼ خَاّذ یبفت (گَ ٍ ّوىبراى .)2113 ،ػالٍُ ثز ایي ،هیشاى ثغتزی افزاد ثِ دلیل ایي
ثیوبری ًغجت ثِ دٍ دِّ گذؽتِ دٍ ثزاثز ؽذُ اعت ٍ اهزٍسُ یىی اس دالیل افلی هزي هی ثبؽذ (فیلیپ ٍ ّوىبراى ،)2115 ،ثِ
طَری وِ یه چْبرم هَارد هزي در وؾَرّبی پیؾزفتِ ثِ دلیل ًبرعبیی للجی رخ هی دّذ (ؽْبة ٍ ّوىبراى )2118 ،در ایزاى ًیش
ثیؼ اس یه هیلیَى ًفز اس ًبرعبیی للجی رًذ هی ثزًذ (احوذی ٍ ّوىبراى.)2114 ،
ًبرعبیی للجی ػالٍُ ثز تحویل ّشیٌِ ّبی عٌگیي ثز فزد ٍ ربهؼِ ،هؾىالت ٍ ػَارك ربًجی فزاٍاًی ثزای ثیوبر ثِ دًجبل داردً .ؾبًِ
ّبی رغوی ٍ رٍاًی اس هؾىالت ؽبیغ ٍ هْن در ًبرعبیی للجی هی ثبؽٌذ ٍ اغلت ایي ثیوبراى ًؾبًِ ّب ٍ ػالیوی ًظیز تٌگی ًفظ،
خغتگی ،اختالل خَاة ،افغزدگی ٍ درد لفغِ عیٌِ را تززثِ هی وٌٌذ وِ ایي هَارد ،ثیوبر را اس لحبظ فؼبلیت ّبی ارتوبػی ٍ رغوی
رٍساًِ هحذٍد هی وٌذ ٍ ثبػج وبّؼ ویفیت سًذگی هی ؽَد (ّئَ ٍ ّوىبراى.)2117 ،
درهبى ًبرعبیی للجی پیچیذُ اعت ٍ اغلت ًِ ثب ّذف ثْجَدی ثلىِ ثب ّذف افشایؼ ثمب ،وبّؼ دفؼبت ثغتزی ٍ ارتمبی ویفیت سًذگی
فَرت هی گیزد (هه هَری ٍ ّوىبراى .) 2112 ،رْت تحمك ایي اّذاف ثبیغتی ثیوبر رفتبرّبی خَدهزالجتی وِ ؽبهل تجؼیت اس
رصین پیچیذُ دارٍیی ٍ غذایی ٍ ثِ طَر ولی تغییز عجه سًذگی هی ؽَد را اًزبم دّذ (هه هَری ٍ ّوىبراى2112 ،؛ اثَطبلجی ٍ
ّوىبراى.)2112 ،
طی دٍ دِّ گذؽتِ ػاللِ هٌذی ثِ ارسیبثی ٍ ثْجَد عجه سًذگی ثیوبراى هشهي افشایؼ چؾوگیزی یبفتِ ٍ ثْجَد ػولىزد
رٍساًِ ٍ عجه سًذگی ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری ّبی هشهي ثِ فَرت یه ّذف درآهذُ اعت .وَة ٍ ّوىبراى ( )2116هی ًَیغٌذ،
طی  11عبل گذؽتِ تحمیمبت سیبدی ثزای تؼییي عجه سًذگی ثیوبراى للجی اًزبم گزفتِ اعت .اس طزف دیگز ،طَل هذت ٍ ؽذت
ثیوبری ّبی هشهي هبًٌذ ثیوبری للجی ػزٍلی ثِ اًذاسُ ای اعت وِ عجه سًذگی افزاد هجتال را دعتخَػ تغییزات هحغَعی هی
وٌذ .عبسهبى رْبًی ثْذاؽت عجه سًذگی را ثزاعبط الگَّبی هؾخـ ٍ لبثل تؼزیف رفتبر هی داًذ وِ اس تؼبهل ثیي ٍیضگی ّبی
ؽخقی ،ثزّن وٌؼ رٍاثط ارتوبػی ،ؽزایط هحیطی ٍ هَلؼیت ّبی ارتوبػی التقبدی حبفل هی ؽَد (هحوذی ٍ ّوىبراى،
 .) 1384عجه سًذگی ػبهل تؼییي وٌٌذُ ای در ایزبد ٍ پیؾزفت ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی هحغَة هی ؽَد .در ٍالغ ،عجه سًذگی
ًبهٌبعت ٍ ثی تَرْی ثِ رفتبرّبی ثْذاؽتی ،ػَاهلی ّغتٌذ وِ هی تَاًٌذ سهیٌِ ثزٍس ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی را فزاّن آٍرًذ (گبٍر
ٍ ّوىبراى.)2113 ،
ػَاهل هتؼذدی ثز عجه سًذگی افزاد ثب ثیوبری للجی ػزٍلی هَحز اعت وِ اس آى رولِ هی تَاى ثِ ػَاهل فزٌّگی ،هحیط فیشیىی،
ٍضؼیت ارتوـبػی التقبدی ،ثیوبری ،حَادث ٍ ،درهبى ّب اؽبرُ وزد .یىی اس ایي ػـَاهل هْن ٍ هؤحز وِ در
تحمیمبت پزعتـبری در هَرد آى ثحج ؽذُ اعت ،خَدوبرآهذی اعت .خـَدوبرآهـذی یىی اس عـبسُ ّبی افلی ًظزیِ ؽٌبختی
ارتوبػی ٍ ثِ هؼٌبی اطویٌبى خبطز فزد اس تَاًبیی ّبی خَد در اًزبم رفتبر خبؿ اعت (اویي ٍ ّوىبراى.)2118 ،
ؽَاّذ هَرَد ًؾبى هی دّذ وِ خَدوبرآهذی ثب عجه سًذگی ثیوبراى هزتجط اعت ( فیلیپ ٍ ّوىبراى2115 ،؛ احوذی ٍ ّوىبراى،
 .) 2114خَدوبرآهذی یب وبرآیی ؽخقی ثِ ػٌَاى یه ػبهل هؤحز ثز عجه سًذگی ،ثز درن فزد اس هْبرت ّب ٍ تَاًبیی ّبیؼ در
اًزبم هَفمیت آهیش ػولىزدی ؽبیغتِ تأویذ دارد (پزل هي .) 2111 ،اس طزف دیگز ،افزاد دچبر ًبرعبیی احتمبًی للت ًیبسهٌذ تغییزات
ٍعیغ در عجه سًذگی ّغتٌذ ٍ ثِ هزالجت ّبی ٍعیؼی ًیبس دارًذ (ثبلزی ٍ ّوىبراى1392 ،؛ هبئذا ٍ ّوىبراى .)2113 ،ػالٍُ ثز ایي،
اعبط درهبى ًبرعبیی للجی ،رػبیت ثزًبهِ درهبًی ٍ اطویٌبى فزد اس تَاًبیی ثزای تطبثك ثب تغییزات ایزبد ؽذُ در سًذگی اعت (احوذی
ٍ ّوىبراى .) 2114 ،ارتمبی خَدوبرآهذی هٌزز ثِ خَدهذیزیتی ثْتز هی ؽَد ،اهیذ ثِ سًذگی را افشایؼ هی دّذ ٍ رفتبرّبی عالهتی
را تؼذیل هی وٌذ؛ اس ایي رٍ ،خَدوبرآهذی اثشاری ارسؽوٌذ ثزای پزعتبراى در هزاوش ثْذاؽتی درهبًی هی ثبؽذ ٍ ارسیبثی خَدوبرآهذی
ثیوبراى تَعط پزعتبراى ٍ ارتمبی آى ،هی تَاًذ عجت افشایؼ اًگیشُ ثیوبراى در اهز هزالجت اس خَد ؽَد (ثبلزبًی ٍ ّوىبراى.)2111 ،
ثب ایي حبلً ،تبیذ هطبلؼِ گیلجزًذ ٍ اعتیًَغَى ( ،) 2116وِ ثب ّذف ثزرعی تزبرة رَاًبى هجتال ثِ دیبثت اًزبم ؽذً ،ؾبى داد وِ
ارتجبط هؼٌبداری ثیي خَدوبرآهذی ٍ رفتبرّبی خَدهزالجتی ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت ٍرَد ًذارد (گیلجزًذ ٍ اعتیًَغَى .)2116 ،در
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ایزاى ،خَدوبرآهذی در افزاد ثب ًبرعبیی للجی در لبلت ّبی هختلف پضٍّؾی ،آى ّن ثِ فَرت پزاوٌذُ هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت
( ثبلزی عبٍُ ٍ ّوىبراى2113 ،؛ ثبلزبًی ٍ ّوىبراى .)1391 ،ضوٌ ًب تحمیمبتی ًیش رارغ ثِ عجه سًذگی در ثیوبراى للجی اًزبم ؽذُ
اعت (هحوذیٍ ،) 1384 ،لی در ّیچ هطبلؼِ ای ثِ ثزرعی ارتجبط عجه سًذگی ثب خَدوبرآهذی پزداختِ ًؾذُ اعت .ثب تَرِ ثِ
ضزٍرت هزالجت اس افزاد ثب ًبرعبیی للجی ٍ ّوچٌیي اّویت ؽٌبخت تأحیز ػَاهل هختلف اس رولِ عجه سًذگی ثز خَدوبرآهذی در ایي
افزاد ،هطبلؼِ حبضز ثب ّذف ”تؼییي ارتجبط عجه سًذگی ٍ خَدوبرآهذی در افزاد ثب ًبرعبیی للجی“ اًزبم ؽذ.
مواد و روش ها
ایي هطبلؼِ تَفیفی ّوجغتگی ثِ فَرت همطؼی اًزبم ؽذً .وًَِ گیزی ایي هطبلؼِ ثِ هذت  3هبُ ،اس اثتذای ثْوي  93تب پبیبى
فزٍردیي  ، 94اس ثیي ولیِ افزاد دچبر ًبرعبیی للجی هزارؼِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ ثیوبرعتبى للت ؽْیذ چوزاى ؽْز اففْبى اًزبم ؽذ.
تؼذاد ً 227فز ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی آعبى اس ثیي افزاد ٍارذ ؽزایط اًتخبة ؽذًذ .هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ پضٍّؼ ؽبهل َّؽیبری وبهل،
داؽتي حذالل عي  18عبل ٍ آؽٌبیی ثِ سثبى فبرعی ثَدًذ .اثشار گزدآٍری اطالػبت ؽبهل فزم هؾخقبت دهَگزافیه ٍ اطالػبت
هزثَط ثِ ثیوبری ،پزعؾٌبهِ خَدوبرآهذی عَلیَاى ٍ پزٍفبیل عجه سًذگی ارتمب دٌّذُ عالهت ( )HPLPIIثَد .فزم هؾخقبت
دهَگزافیه ٍ اطالػبت هزثَط ثِ ثیوبری ؽبهل عي ،رٌظ ،ؽغلٍ ،ضؼیت تأّل ،عطح تحقیالت ،طَل هذت اثتال ثِ ثیوبری،
دفؼبت ثغتزی ،وغز تخلیِ ای للت ،اثتال ثِ دیبثت ،پزفؾبری خَى ٍ اختالالت چزثی خَى ثَد .پزعؾٌبهِ خَدوبرآهذی للجی
عَلیَاى دارای  16گَیِ ثب همیبط  5گشیٌِ ای لیىزت ثزای عٌزؼ اطویٌبى ٍ خَدوبرآهذ ثَدى فزد در سهیٌِ رػبیت هزالجت ّبی
ػوَهی ،وٌتزل ػالین ثیوبری ٍ رػبیت دعتَرات دارٍیی اعت .در تىویل پزعؾٌبهِ خَدوبرآهذی عَلیَاى اس ٍاحذّبی هَرد پضٍّؼ
درخَاعت ؽذ هیشاى هَافمت خَد را در سهیٌِ ّز یه اس گَیِ ّب اػالم وٌٌذّ .ز گَیِ دارای  4اهتیبس هی ثبؽذ وِ ثِ ثیؾتزیي هیشاى
ال اطویٌبى ًذارم) ،اهتیبس ففز دادُ هی
اطویٌبى (گشیٌِ خیلی سیبد) 4 ،اهتیبس تؼلك هی گیزد ٍ ثِ ووتزیي هیشاى اطویٌبى (گشیٌِ اف ً
ؽَد .اهتیبس خَدوبرآهذی للجی تجذیل ثِ همیبط ففز تب  111ؽذ ٍ ًوزات وغت ؽذُ ،در  3طجمِ ( 1-33ضؼیف)( 34-66 ،هتَعط) ٍ
( 67-111خَة) لزار گزفت (ؽوغی سادُ2112 ،؛ اًیل ٍ ّوىبراى .) 2113 ،پزعؾٌبهِ ی خَدوبرآهذی للجی عَلیَاى پزعؾٌبهِ ای
هؼتجز اعت وِ رٍایی ٍ پبیبیی آى در پضٍّؼ ّبی داخل ٍ خبرد وؾَر ثِ احجبت رعیذُ اعت .در هطبلؼِ ی ؽوغی سادُ (،)1391
رٍایی ایي اثشار هَرد تأییذ لزار گزفت ٍ پبیبیی آى ثِ رٍػ ّوغبًی درًٍی ثب هحبعجِ ضزیت آلفب وزًٍجبخ ثِ هیشاى  17977تبییذ ؽذ
(ؽوغی سادُ .) 2112 ،در هطبلؼبت لجلی ،ضزیت آلفبی وزًٍجبخ ثزای ایي اثشار 1777هحبعجِ ؽذُ اعت (اًیل ٍ ّوىبراى.)2113 ،
پزٍفبیل عجه سًذگی ارتمب دٌّذُ عالهت ( )HPLPIIاس  49گَیِ تؾىیل ؽذُ اعت وِ رفتبرّبی عجه سًذگی ارتمب دٌّذُ عالهت
افزاد را در  6سیزؽبخِ ی تغذیِ ( 7گَیِ) ،فؼبلیت ثذًی ( 5گَیِ) ،هغئَلیت پذیزی در هَرد عالهت ( 11گَیِ) ،هذیزیت اعتزط (7
گَیِ) ،حوبیت ثیي فزدی ( 7گَیِ) ٍ رؽذ هؼٌَی ( 13گَیِ) ،ثب اعتفبدُ اس همیبط  4گشیٌِ ای لیىزت (ّزگش ،ثزخی اٍلبت ،اغلت ٍ
ّویؾِ) هَرد ارسیبثی لزار هی دّذ .ثزای تىویل ایي پزعؾٌبهِ اس ٍاحذّبی هَرد پضٍّؼ درخَاعت هی ؽَد هیشاى هَافمت خَد را
در سهیٌِ ّز یه اس گَیِ ّب اػالم وٌٌذً .وزات وغت ؽذُ اس پزعؾٌبهِ عجه سًذگی ًیش تجذیل ثِ همیبط ففز تب  111ؽذ ٍ ًوزات
وغت ؽذُ ،در  3طجمِ ( 1-33ضؼیف)( 34-66 ،هتَعط) ٍ ( 67-111خَة) لزار گزفت (عبلیَاى ٍ ّوىبراى .)1998 ،رٍایی ٍ پبیبیی
ایي پزعؾٌبهِ ثِ طَر اختقبفی تَعط هحوذی سیذی ٍ ّوىبراى ( ) 2112در ایزاى هَرد ثزرعی لزار گزفت .در هطبلؼِ حبضز ًیش
رٍایی پزعؾٌبهِ هشثَر هَرد تأییذ لزار گزفت .در ایي هطبلؼِّ ،وچٌیي ،رْت تؼییي اػتوبد یب پبیبیی اثشار اس رٍػ ثبسآسهبیی ثب فبفلِ
دٍ ّفتِ ٍ اس ضزیت آلفبی وزًٍجبخ ثزای ثزرعی تزبًظ درًٍی اعتفبدُ ؽذ .وـل اثـشار ،آلفـبی وزًٍجبخ هٌبعجی داؽت وِ ثزاثز ثب
 1782ثَد .آلفبی وزًٍجبخ سیزؽبخِ ّبی تغذیِ ،فؼبلیت رغوی ،هغئَلیت پـذیزی در هَرد عالهت ،هذیزیت اعتزط ،رٍاثط ثیي
فـزدی ٍ رؽـذ هؼٌَی ثِ تزتیت ثزاثـز ثـب  1764 ٍ ،1781 ،1779 ،1786 ،1791 ،1775ثَد (هحوذی ٍ ّوىبراى.)2112 ،
پضٍّؾگز پظ اس وغت هؼزفی ًبهِ اس داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى ثِ درهبًگبُ ّبی للت ٍاثغتِ ثِ
ثیوبرعتبى ّبی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی هزارؼِ ًوَد ٍ پظ اس ارائِ هؼزفی ًبهِ ٍ تَضیح در هَرد اّذاف پضٍّؼ ثِ هغئَلیي هزوش ٍ
رلت هَافمت ٍ ّوىبری آًْب ،الذام ثِ ًوًَِ گیزی ًوَد .ثذیي هٌظَر پضٍّؾگز ثیي عبػت  11-12فجح ٍ  4-6ػقز (عبػتی وِ
هؼوَالً ثیوبراى ثِ درهبًگبُ هزارؼِ هی وٌٌذ) ،ثِ هحیط پضٍّؼ هزارؼِ هی وزد ٍ پظ اس وغت اربسُ اس هغئَلیي درهبًگبُ ّبی للت،
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در فَرتی وِ ثیوبراى هزارؼِ وٌٌذُ ٍارذ ؽزایط ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ثَدًذ ،اّذاف پضٍّؼ را ثزای آى ّب تَضیح هی داد ٍ اس آًْب رضبیت
آگبّبًِ وتجی اخذ هی ًوَد .روغ آٍری دادُ ّب اس طزیك پزعؾگزی اس ثیوبراى اًزبم گزدیذ .تىویل اثشار عِ ثخؾی گزدآٍری
اطالػبت ثیوبر ثِ طَر هتَعط ثِ  21دلیمِ سهبى ًیبس داؽت .ثزای تحلیل دادُ ّب اس آهبر تَفیفی ٍ تحلیلی در ًزم افشار آهبری SPSS
ًغخِ  16اعتفبدُ ؽذ .ثزای تحلیل دادُ ّب اس آسهَى ّبی پبراهتزی ًظیز تی هغتمل ،تحلیل ٍاریبًظ یه طزفِ ،ضزیت ّوجغتگی
پیزعَى ٍ تحلیل رگزعیَى خطی عبدُ اعتفبدُ گزدیذ .عطح هؼٌی داری ثزای آسهَى ّبی آهبری ،هغبٍی یب ووتز اس  1715در ًظز
گزفتِ ؽذ.
یافته ها
رذٍل ؽوبرُ  1تَسیغ فزاٍاًی هؾخقبت دهَگزافیه ٍ اطالػبت ثیوبری در افزاد ثب ًبرعبیی للجی را ًؾبى هی دّذ .در رذٍل ؽوبرُ
 2هیبًگیي ًوزُ اثؼبد هختلف عجه سًذگی در افزاد تحت هطبلؼِ آهذُ اعتّ .وبى طَر وِ در ایي رذٍل هؾبّذُ هی ؽَد ،هیبًگیي
ًوزُ در اثؼبد تغذیِ ،فؼبلیت ثذًی ،هغئَلیت پذیزی در هَرد عالهت ،هذیزیت اعتزط ،حوبیت ثیي فزدی ٍ رؽذ هؼٌَی ،ثِ تزتیت،
 61791 ٍ 62741 ،49733 ،52794 ،28795 ،64769ثَد.
رذٍل ؽوبرُ  : 1تَسیغ فزاٍاًی هؾخقبت دهَگزافیه ٍ هؾخقبت ثیوبری ٍاحذّبی هَرد پضٍّؼ
متغیز

تعداد (درصد)

جىس
سن

)33/9( 77

مزد

)66/1( 150

يضعیت تبَل
مجزد

)4/8( 11

متبَل

)76/7( 174

مطلقٍ

)2/2( 5

بیًٌ

)16/3( 37

تحصیالت
بی سًاد

)41/9( 95

سیز دیپلم

)37/9( 86

دیپلم

)14/5( 33

داوشگبَی

)5/7( 13

يضعیت شغلی
کبرمىد

)3/5( 8

آساد

)28/6( 65

ببسوشستٍ

)18/1( 41

کبرگز

)2/2( 5

خبوٍ دار

)22/9( 52

اس کبرافتبدٌ

)7/9( 18

بیکبر

)3/5( 8

سبیز

)13/2( 30

سببقٍ دیببت یب پزفشبری خًن یب دیس لیپیدمی
بلی

)29/9( 68

خیز

)70/1( 159
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رذٍل ؽوبرُ  :2هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزُ اثؼبد هختلف عجه سًذگی ٍاحذّبی پضٍّؼ
سبک سودگی ي ابعبد آن

تعداد (درصد)

تغذیٍ

)17/82( 64/69

فعبلیت بدوی

)25/80( 28/95

مسئًلیت پذیزی در قببل سالمت

)20/46( 52/94

مدیزیت استزس

)18/77( 49/33

حمبیت بیه فزدی

)24/21( 62/41

رشد معىًی

)25/57( 61/99

رذٍل ؽوبرُ  :3ضزایت ّوجغتگی خَدوبرآهذی للجی ثب عجه سًذگی ٍ اثؼبد آى
سبک سودگی ي ابعبد آن

خًدکبرآمدی قلبی
)r (p value

سبک سودگی در مجمًع

(0/463 )0/001

تغذیٍ

(0/399 )0/001

فعبلیت بدوی

(0/286 )0/001

مسئًلیت پذیزی در قببل سالمت

(0/499 )0/001

مدیزیت استزس

(0/338 )0/001

حمبیت بیه فزدی

(0/336 )0/001

رشد معىًی

(0/232 )0/001

یبفتِ ّبی هزثَط ثِ ّذف افلی پضٍّؼ یؼٌی ” تؼییي ارتجبط ثیي عجه سًذگی ٍ خَدوبرآهذی للجی در افزاد ثب ًبرعبیی للجی“ در
رذٍل ؽوبرُ  3آهذُ اعت .ثز اعبط ًتبیذ هطبلؼِ ،ثیي ًوزُ ولی عجه سًذگی ٍ ًوزُ خَدوبرآهذی للجی راثطِ هؼٌبدار آهبری ٍ
هغتمین ٍرَد داؽت (ّ .) p;17111 ٍ r;17463وچٌیي ،ضزایت ّوجغتگی پیزعَى ،ارتجبط هغتمین ٍ هؼٌبدار آهبری ثیي ًوزات
توبهی اثؼبد عجه سًذگی ثب ًوزُ خَدوبرآهذی للجی ًؾبى داد ،ثذیي هؼٌی وِ ثب افشایؼ ًوزُ خَدوبرآهذی للجی ،عطح ًوزات توبهی
اثؼبد عجه سًذگی افشایؼ هی یبثذ (در ّوِ هَارد.)p;17111 ،
بحث
ایي هطبلؼِ ثب ّذف تؼییي ارتجبط عجه سًذگی ٍ خَدوبرآهذی للجی هجتالیبى ثِ ًبرعبیی للجی هزارؼِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ ّبی للت
ثیوبرعتبى ّبی ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى اًزبم ؽذ .ثز اعبط ًتبیذ هطبلؼِ ،ثیي ًوزُ ی ولی عجه سًذگی ٍ ّوِ
اثؼبد آى ثب ًوزُ خَدوبرآهذی للجی ارتجبط آهبری هؼٌی دار ٍرَد داؽتّ .وچٌیي ،هطبلؼِ حبضز ًؾبى داد ثؼذ تغذیِ عجه سًذگی ثب
خَدوبرآهذی در افزاد ثب ًبرعبیی للجی ارتجبط آهبری هؼٌی داری دارد وِ ثب ًتبیذ هطبلؼبت ثزٍهٌذ ٍ ّوىبراى ( ٍ )2115هحوذی سیذی
ٍ ّوىبراى ( ) 2112هطبثمت داؽتّ .وچٌیيً ،تبیذ هطبلؼِ ی عَل ٍ ّوىبراى ( )2111هؾخـ ًوَد وِ ثب ارتمبی عطح
خَدوبرآهذی افزاد ثب ثیوبری للجی ػزٍلی ،عطح فؼبلیت رغوی ( ٍ )C I = 1-11 ،O R = 375ػبدات تغذیِ
عبلن ( )CI=1711-1731 ،B=1715افشایؼ هی یبثذ.
در هَرد ثؼذ فؼبلیت رغوی عجه سًذگیً ،تبیذ هطبلؼِ حبوی اس ارتجبط ایي هتغیز ثب خَدوبرآهذی ثَد وِ ثب ًتبیذ هطبلؼبت احوذی ٍ
ّوىبراى (ّ ٍ )2114وچٌیي ،هطبلؼِ الپیز ٍ ّوىبراى ( ) 2119هطبثمت داردٍ .رسػ ٍ فؼبلیت رغوی ًمؼ ثغیبر هْوی در فزاّن
وزدى ٍ ارتمبی عطح خَدوبرآهذی ثزای هذدرَ در ثزخَرد ثب اعتزط ًبؽی اس ثیوبری ٍ عبسگبری ثب آى را دارد .در ّویي راعتبً ،تبیذ
هطبلؼِ ثبلزی عبٍُ ٍ ّوىبراى ( )1392ثب ػٌَاى ” ثزرعی ّوجغتگی خَدوبرآهذی ثب رفتبرّبی خَدهزالجتی در ثیوبراى هجتال ثِ
ًبرعبیی احتمبًی للت ثغتزی در ثخؼ ّبی داخلی للت ثیوبرعتبى تَحیذ عٌٌذد ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی وزدعتبى“ هؾخـ
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ًوَد وِ ثیي خَدوبرآهذی ٍ داؽتي فؼبلیت رغوی در افزاد ثب ًبرعبیی للجی ّوجغتگی هخجت ٍ هؼٌبداری ٍرَد دارد (.)p≥171111
ّوچٌیيً ،تبیذ تؼذادی دیگز اس هطبلؼبت ثیبًگز ارتجبط عطح خَدوبرآهذی ثب رفتبرّبی ؽیَُ سًذگی ٍ عطح فؼبلیت رغوی ثیوبراى
للجی ثَدُ اعت؛ ثِ ػٌَاى هخبلً ،تبیذ هطبلؼِ ی (الپیز ٍ ّوىبراى )2119 ،هؾخـ ًوَد وِ ّوجغتگی هخجت ٍ هؼٌبداری ثیي
خَدوبرآهذی للجی ٍ عطح فؼبلیت رغوی لجل اس ثغتزی افزاد ثب ثیوبری ػزٍق وزًٍز ٍرَد دارد.
ًتبیذ هطبلؼِ حبوی اس آى ثَد وِ ثیي خَدوبرآهذی ٍ هغئَلیت پذیزی در لجبل عالهت در افزاد ثب ًبرعبیی للجی ّوجغتگی هخجت ٍ
هؼٌبداری ٍرَد دارد .ایي یبفتِ ثب ًتبیذ هطبلؼِ ی هبئذا ٍ ّوىبراى ( )2113در هَرد افزاد ثب ًبرعبیی للجی هطبثمت داردّ .وچٌیي،
ًتبیذ هطبلؼِ ثزٍهٌذ ٍ ّوىبراى ( ) 2115وِ ثب ّذف تؼییي عطح خَدوبرآهذی ٍ ػَاهل هزتجط ثب آى در افزاد دچبر ایغىوی للجی
هزارؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ّبی هٌتخت ؽْز اففْبى اًزبم ؽذُ ثَدً ،ؾبى داد وِ ثیي خَدوبرآهذی ٍ ؽزوت هٌظن در ثزًبهِ ّبی
غزثبلگزی راثطِ هخجت ٍ هؼٌبداری ٍرَد دارد (.)p;1713
در هطبلؼِ حبضز ،ثؼذ اعتزط عجه سًذگی ثب خَدوبرآهذی در افزاد ثب ًبرعبیی للجی ارتجبط آهبری هؼٌی داری داؽت .ایي یبفتِ ثب
ٍ ّوىبراى (ّ ٍ )2117وچٌیي ،هبئذا ٍ ّوىبراى ( )2113وِ ثز رٍی افزاد ثب
ًتبیذ هطبلؼِ ّئَ
ًبرعبیی احتمبًی للت تحمیك وزدًذ هطبثمت دارد .ثب ایي حبل ًتبیذ هطبلؼِ چلجَی ٍ گبردیي ( ،)2116ارتجبط آهبری هؼٌبداری ثیي
خَدوبرآهذی ٍ رفتبرّبی خَدهزالجتی هجتالیبى ثِ دیبثت ًؾبى ًذاد .ػلت هغبیزت ًتبیذ یبفتِ ّبی ایي هطبلؼِ ثب پضٍّؼ حبضز هی
تَاًذ هزثَط ثِ تفبٍت ربهؼِ هَرد هطبلؼِ ٍ هبّیت ثیوبری ًوًَِ ّبی تحت هطبلؼِ ثبؽذ .اس طزف دیگز هی داًین افزاد دچبر
ًبرعبیی للجی در هؼزك توبط ثب اًَاع تٌؼ ساّب لزار دارًذ وِ اعــتزط آًْب را تؾذیذ هی وٌذ ٍ در ًتیزِ ،ایي اعتزط توبم اثؼبد
سًذگی ایي ثیوبراى ٍ اس رولِ عجه سًذگی آًبى را دعتخَػ تغییز هی ًوبیذ ٍ ایي هغئلِ هی تَاًذ فذهبت رجزاى ًبپذیزی ثِ
خَدوبرآهذی آًْب ٍارد عبسد .پزعتبر ًمؼ ثغیبر هْوی در فزاّن وزدى سهیٌِ ثزای تَعؼِ خَدوبرآهذی هذدرَ در ثزخَرد ثب اعتزط
ًبؽی اس ثیوبری ٍ عبسگبری ثب آى ثبسی هی وٌذ.
در هَرد ثؼذ حوبیت ثیي فزدی عجه سًذگیً ،تبیذ هطبلؼِ حبوی اس آى ثَد وِ ثیي خَدوبرآهذی ٍ ایي ثؼذ اس عجه سًذگی در افزاد
دچبر ًبرعبیی للجی ّوجغتگی هخجت ٍ هؼٌبداری ٍرَد دارد .هطبلؼِ عَل ٍ ّوىبراى ( )2111هؾخـ ًوَد وِ ثب ارتمبی عطح
خَدوبرآهذی افزاد دچبر ثیوبری للجی ػزٍلی عطح حوبیت ثیي فزدی ایي ثیوبراى افشایؼ هی یبثذ ( .)CI=1-12 ،OR=372یىی اس
دالیل خَدوبرآهذی ًبهطلَة در ثیوبراًی وِ هذت سهبى طَالًی تزی اس اثتالی آًبى ثِ ثیوبری گذؽتِ اعت هی تَاًذ ایي ثبؽذ وِ
ػالین ثیوبری ٍ ػَارك ًبؽی اس آى ،ثِ هزٍر سهبى هحذٍدیت ّبیی در رًٍذ سًذگی ػبدی ثیوبراى ٍ ارتجبط آًْب ثب خبًَادُ ٍ دٍعتبى
ایزبد هی وٌذ ٍ در ًتیزِ ،خَدوبرآهذی آًبى را هتأحز هی عبسد.
در هَرد ثؼذ رؽذ هؼٌَی عجه سًذگیً ،تبیذ هطبلؼِ حبوی اس آى ثَد وِ ثیي خَدوبرآهذی ٍ رؽذ هؼٌَی عجه سًذگی در افزاد ثب
ًبرعبیی للجی ّوجغتگی هخجت ٍ هؼٌبداری ٍرَد دارد .در ّویي راعتبً ،تبیذ هطبلؼِ ی ثبلزی عبٍُ ٍ ّوىبراى ( )1392هؾخـ
ًوَد وِ ثیي خَدوبرآهذی ٍ رؽذ هؼٌَی در افزاد ثب ًبرعبیی للجی ّوجغتگی هخجت ٍ هؼٌبداری ٍرَد دارد (ّ .)p≥171111وچٌیي،
ًتبیذ تؼذادی دیگز اس هطبلؼبت ثیبًگز ارتجبط عطح خَدوبرآهذی ثب رفتبرّبی ؽیَُ سًذگی ٍ رؽذ هؼٌَی ثیوبراى للجی ثَدُ اًذ؛ ثِ
ػٌَاى هخبلً ،تبیذ هطبلؼِ عَل ٍ ّوىبراى ( ) 2111هؾخـ ًوَد وِ ّوجغتگی هخجت ٍ هؼٌبداری ثیي خَدوبرآهذی للجی ٍ رؽذ
هؼٌَی لجل اس ثغتزی ثیوبراى للجی ٍرَد دارد.
رْت تؼوین یبفتِ ّب ثِ ربهؼِ افزاد دچبر ًبرعبیی للجی ٍ تذٍیي راّىبرّبیی رْت ارتمبی عطح خَدوبرآهذی ٍ ثْجَد عجه سًذگی
ایي ثیوبراى ،پیؾٌْبد هی ؽَد در آیٌذُ هطبلؼبتی ثب ًوًَِ گیزی تقبدفی ٍ حزن ًوًَِ ثیؾتز اًزبم گزددّ .وچٌیي ،ثب تَرِ ثِ
همطؼی ثَدى ایي هطبلؼِ ٍ ًظز ثِ ایي وِ خَدوبرآهذی ٍ عجه سًذگی ثیوبراى ثِ هزٍر سهبى تغییز هی وٌذ ،پیؾٌْبد هی ؽَد
خَدوبرآهذی ٍ عجه سًذگی ایي ثیوبراى در لبلت یه هطبلؼِ طَلی ًیش ثزرعی گزدد.
نتیجه گیری
ًتبیذ هطبلؼِ حبضز هؾخـ ًوَد وِ عجه سًذگی افزاد دچبر ًبرعبیی للجی دارای ارتجبط هخجت ٍ هؼٌبداری ثب خَدوبرآهذی للجی آى
ّب هی ثبؽذ .ثٌبثزایي ،ثِ پزعتبراى پیؾٌْبد هی ؽَد در هزالجت اس ایي ثیوبراى ٍ ثِ هٌظَر ثْجَد ثزآیٌذّبی درهبًی ایي ثیوبراى ،هی
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هذاخالتی اس لجیل آهَسػ ّبی ّذفوٌذ ٍ پیگیزی ّبی هٌظن در راعتبی ارتمبی خَدوبرآهذی للجی ٍ در ًْبیت ثْجَد عجه سًذگی
ِ یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ هی تَاًذ تَعط پزعتبراى ثخؼ ّبی هزالجت ّبی ٍیضُ ٍ للت هَرد اعتفبدُ لزار گیزد ٍ در ثزًبه.ارزا ؽَد
.ّبی آهَسؽی داًؾزَیبى در سهیٌِ هزالجت اس ایي ثیوبراى گٌزبًذُ ؽَد
تقدیر و تشکر
 ثذیي ٍعیلِ اس هذیزیت ٍ هغئَلیي. اس داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى هی ثبؽذ293271 ایي همبلِ ثزگزفتِ اس طزح تحمیمبتی ثب وذ
.درهبًگبُ ّبی للت ثیوبرعتبى ّبی ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى ٍ ثیوبراى ؽزوت وٌٌذُ در هطبلؼِ لذرداًی هی ؽَد
.لطؼبً ثذٍى ّوىبری آًبى ارزای ایي پضٍّؼ همذٍر ًجَد
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Relationship between lifestyle and cardiac self efficacy among people
with heart failure
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Abstract
Aim. This study aimed to determine the relationship between lifestyle and cardiac self-efficacy among people with heart failure.
Background. As a common disease, heart failure is a major cause of death and disability in the world. In
the treatment of heart failure patients, there is a special emphasis on lifestyle modification. In order to improve the lifestyle of patients with heart failure, cognitive-behavioural factors such as cardiac self-efficacy
can be considered.
Method. This descriptive correlational study was conducted on 227 patients with heart failure referred to
cardiology clinics of hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. The data gathering tool
consisted of three sections: demographic form, Sullivan's cardiac self-efficacy questionnaire and healthpromoting lifestyle profile. The data were analysed in SPSS, version 16.
Findings. The mean score of cardiac self-efficacy was 58.45±25.92 and the mean score of total lifestyle
was reported 54.45±16.27. A statistically significant direct relationship was found between the mean score
of total lifestyle and the mean score of cardiac self-efficacy (r=0.463, p≤0.0001). The Pearson correlation
coefficients showed a direct correlation between the scores of all dimensions of lifestyle and score of cardiac self-efficacy (In all cases, p≤0.0001).
Conclusion: There is a positive and significant correlation between lifestyle and cardiac self-efficacy of
patients with heart failure.
Keywords: Heart failure, Life style, Self-efficacy

1 Assistant Professor, Department of Adult Health Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery, Isfahan University of
Medical Sciences, Isfahan, Iran (*Corresponding Author) email: babaee@nm.mui.ac.ir
2 MSc, Department of Adult Health Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

