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مقاله پژوهشی اصیل
مقایسه خودکارآمدی ،امید به زندگی و اضطراب مرگ در افراد دچار بیماری قلبی و افراد سالم
سمیرا رضوانی راد ،1کارشناس ارشد روانشناسی
* علی شاکر دولق ،2دکتری تخصصی روانشناسی
خالصه
هدف .این پژوهش با هدف مقایسه خودکارآمدی ،امید به زندگی و اضطراب مرگ در افراد دچار بیماری قلبی و افراد سالم در شهرستان ارومیه
انجام شد.
زمینه .بیماری های قلبی شایعترین علت مرگ در بیشترکشورها و ایران هستند .این بیماری مزمن ممکن است خودکارآمدی ،امید به زندگی و
اضطراب مرگ را تحت تاثیر قرار دهد.
روش کار .این مطالعه از نوع علی مقایسه ای است که نمونه مورد مطالعه آن 57 ،فرد دچار بیماری قلبی بستری در بیمارستان سیدالشهدا و 57
فرد سالم بودند .نمونهها با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و از نظر خودکارآمدی ،امید به زندگی و اضطراب مرگ مورد مقایسه
قرار گرفتند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه های امید به زندگی اشنایدر ،خودکارآمدی عمومی شرر ،و اضطراب مرگ تمپلر استفاده شد.
دادهها در نرمافزار  SPSSو با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته ها .اختالف آماری معنی دار بین افراد فاقد بیماری قلبی و افراد دچار بیماری قلبی از نظر میانگین نمره خودکارآمدی ( 33/46با انحراف
معیار  06/36در مقابل  70/43با انحراف معیار  ،) P≤6/6660( )1/00و میانگین نمره امید به زندگی ( 33/04با انحراف معیار  3//5در مقابل
 41/33با انحراف معیار  )P≤6/6660( )//5/مشاهده شد ،اما بین دو گروه از نظر اضطراب مرگ تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجه گیری .انجام اقداماتی در زمینه افزایش خودکارآمدی و امید به زندگی در افراد دچار بیماری قلبی توصیه میشود.
کلیدواژهها :بیماری قلبی ،خودکارآمدی ،امید به زندگی ،اضطراب مرگ
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مقدمه
بیماریهای قلبی شایع ترین علت مرگ در بیشتر کشورها از جمله ایران هستند (واحدیان و همکاران .)1932 ،بیش از  93درصد موارد
مرگ در کشورهای صنعتی بر اثر بیماریهای قلبیعروقی رخ میدهد (آیسو و همکاران .)2311 ،بیماریهای قلبیعروقی بهعنوان
یک آسیب پیشرونده ،نتیجه ناتوانی قلب در به گردش درآوردن خون به طور موثر در سراسر بدن است .امروزه با توجه به تغییر
الگوهای فعالیتی ،استرس های روانی ،عدم تحرك جسمی و تغییر الگوهای تغذیهای ،شاهد شیوع روزافزون بیماریهای قلبیعروقی و
پیامدهای آن در جهان هستیم (زارع زردینی و همکاران.)1931 ،
مهمترین عوامﻞ خﻄر بیماری قلبیعروقی شامﻞ تغذیه نامناسب ،ﭼاقی ،فعالیت بدنی ناکافی ،مﺼرف سیگار ،پرفشاری خون ،اختالل
در ﭼربیهای خون ،دیابت و سن باﻻ هستند .در بررسیهایی که در سـال  1911در نﻈام مراقبت عوامﻞ خﻄر بیماریهای ﻏیر واگیر
انجام گرفت ،مشﺨﺺ شد که بیش از  6درصد افراد در گروه سنی  11تا  44سال و بیش از  3درصد افراد در گروه سنی  41تا 64
سـال پرخﻄر هستند ،یعنـی حداقﻞ  9عامﻞ خﻄر از  1عامﻞ خﻄر بیماری قلبیعروقی را دارند .خوشبﺨتانه بیماریهای ﻏیرواگیر و به
ویﮋه بیماریهـای قلبیعروقی بـه میزان قابﻞ توجهی قابﻞ پیشگیری هستند و با طراحی و اجرای مـداخالت اثـربﺨش مـیتـوان
مـرگ ناشی از این بیماریها را تا 13درصد کاهش داد .گروهی از عوامﻞ خﻄر با اصالح محـیﻂ و تغییر رفتار یا سبک زندگی فرد
برطرف میشوند (عوامﻞ خﻄر قابﻞ اصـالح) و دسـتهای دیگر مانند سن ،جنﺲ ،قومیت یا نﮋاد را نمیتوان با تغییر رفتـار یـا محـیﻂ
برطرف کـرد (عوامﻞ خﻄر ﻏیرقابﻞ اصالح) .از بین عوامﻞ قابﻞ اصالح میتوان بـه مـﺼرف دخانیـات ،فعالیت بدنی ناکافی و تغذیه
نامناسب اشاره کرد که در بسیاری از برنامههای پیـشگیری و کنترل بیماریهای ﻏیرواگیر مورد توجه جدی قرار گرفتهاند .در ایران نیز
بیماریهای ﻏیر واگیر مزمن و به ویﮋه بیماریهای قلبـیعروقـی بﺨـش عمدهای از علﻞ مرگ و ناتوانی را به خود اختﺼاص دادهاند.
اولین علت مرگ در کـشور با بیش از  9درصد کﻞ مرگها ،ناشـی از بیمـاریهـای قلبـیعروقـی اسـت .از ایـن درصـد ،حدود 1
درصد مربوط به سکته قلبی ،نزدیک به  4درصد ناشی از سکته مغزی ،بیش از یک درصد مربوط بـه پرفشاری خون و بقیه مربوط به
سایر بیماریهای قلبیعروقی است (سماوات.)1932 ،
یکی از راههای توانمندسازی افراد دﭼار بیماری قلبیعروقی ارتقای خودکارامدی است (پرلمن .)2313 ،خودکارآمدی متغیر مهمی در
تغییر رفتار و نگرش بیماران است (برینک و همکاران )2312 ،و به عنوان یک مفهوم اساسی است که باور و اطمینان شﺨﺺ را برای
انجام رفتارخاص به دنبال دارد و قدرتمندترین وسیله برای انجام فعالیت جسمی در افراد دﭼار بیماری قلبیعروقی است (وانگ و
همکاران .)2312 ،تغییر در رفتار و تبعیت دارویی نیازمند روشهایی برای اصالح عوامﻞ خﻄرزای قلبیعروقی است که مستلزم بهبود
خودکارآمدی است (حسین زاده و همکاران .) 1932 ،کنترل عوامﻞ خﻄرساز و اصالح سبک زندگی در این بیماران نقش مهمی دارد
که منجر به توانمند شدن این بیماران جهت مراقبت از خود می شود .خودکارآمدی ابزاری ارزشمند برای پرستاران است و ارزیابی
خودکارآمدی بیمار و ارتقای آن می تواند سبب افزایش انگیزه وی در مراقبت از خود شود (پارك و همکاران .)2314 ،میزان
خودکارآمدی فرد نقشی اساسی در ﭼگونگی سازگاری وی با ﭼالش های ناشی از بیماری قلبی دارد .بیشتر افرادی که به بیماری قلبی
مبتال می شوند ،یک دوره ی فشار روانی را تجربه می کنند .در برخی از بیماران ،این فشار روانی خود به خود از بین می رود و به
مشکالت روانی دیرپا منجر نمیشود و می توان آن را به عنوان یک واکنش سازگاری طبیعی در نﻈر گرفت ،اما برخی دیگر ،مشکالت
روانی شدیدتری را تجربه میکنند که باعث کاهش امید به زندگی آنها میشود (ﻻرنﺲ و همکاران .)2319 ،امید به زندگی و مرگ ،از
شاخﺺهای مهم سالمت جامعه هستند (فن جی و همکاران.)2314 ،
امید در درمانهای پزشکی به عنوان درمان مکمﻞ از جایگاه ویﮋه ای برخوردار است .امید مانند دارونما دارای اثرات بیولوژیک است و
می تواند بر درد و ناتوانی های جسمی بیمار تاثیر مثبت بگذارد .بیشترین حجم تحقیقات امیددرمانی در ﭼند دهه اخیر ،به سلیگمن پدر
روان شناسی مثبت و اسنایدر تعلق دارد .از نﻈر آنان ناامیدی ،باعث بروز بیماریهای جسمی و روانی میشود (زربﺨش بحری و
همکاران.)1932 ،
آگاهی از مرگ ﻏیرقابﻞ گریز است و اضﻄراب مربوط به آن به رفتارهای گوناگون منجر می شود؛ به عبارت دیگر ،وقتی مردم با
اضﻄراب مرگ روبهرو می شوند ،واکنشهای متفاوتی از خود نشان میدهند (ساﻻری پور و همکاران .)1936 ،بیماری قلبیعروقی
می تواند یک تجربه منفی همانند اضﻄراب به ویﮋه اضﻄراب مرگ به همراه داشته باشد (فیلیپ و همکاران .)2312 ،اضﻄراب مرگ را
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یک مکانیسم دفاعی فرض کرد که با تعارضهای ناخودآگاه سروکار دارد .اضﻄراب مرگ علت ﭼیزی نیست ،بلکه صرفا نشانهای از
آسیب روانی است.
امروزه ،عالقه مندی زیادی نسبت به ارزیابی و بهبود امید به زندگی افراد دﭼار بیماری های مزمن ،از جمله بیماری قلبی وجود دارد و
بهبود امید به زندگی و عملکرد روزانه این بیماران به یک هدف تبدیﻞ شده است .سرعت بهبودی در افراد امیدوار بسیار بیشتر از افراد
ناامید است .بعضی از بیماری ها و علﻞ مرگ باعث کاهش شدید امید به زندگی افراد جامعه میشود ،بنابراین باید در جهت کنترل
عواملی که کاهش بیشتری در مرگ و افزایش مﻄلوبی در امید به زندگی دارند ،اقدام کرد .تشﺨیﺺ بیماری قلبی یک تجربه بسیار
ناخوشایند و ﻏیرقابﻞ باور برای هر فرد است که باعث میشود شغﻞ ،وضعیت اقتﺼادیاجتماعی و زندگی خانوادگی بیمار دﭼار اختالل
گردد .پﮋوهش حاضر به دنبال رابﻄه خودکارآمدی ،امید به زندگی و اضﻄراب مرگ با بیماری قلبی است و برای رسیدن به این هدف،
این متغیرها در افراد دﭼار بیماری قلبی و افراد سالم ساکن در شهرستان ارومیه مورد مقایسه قرار گرفتند.
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مواد و روشها
طرح پﮋوهش حاضر از نوع علی مقایسهای بود .نمونه مورد مﻄالعه شامﻞ  51فرد دﭼار بیماری قلبی بستری در بیمارستان سیدالشهدا
در تابستان سال  1935و  51فرد سالم بودند .نمونهها با روش نمونه گیری در دسترس وارد مﻄالعه شدند و از نﻈر خودکارآمدی ،امید
به زندگی و اضﻄراب مرگ مورد مقایسه قرار گرفتند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای امید به زندگی اشنایدر ،خودکارآمدی
عمومی شرر ،و اضﻄراب مرگ تمپلر استفاده شد .دادهها در نرمافزار  SPSSو با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیﻞ شدند .پﺲ
از تهیه پرسشنامه ها و تایید روایی و اعتبار آنها ،مجوزهای ﻻزم به بیمارستان سیدالشهداء ارومیه ارائه شد .برای اطمینان از اینکه
آزمودنیها سواﻻت پرسشنامه را به خوبی متوجه شده اند حداقﻞ سواد ،سوم راهنمایی در نﻈر گرفته شد .نﺨست برای آزمودنیها
توضیح داده شد که در یک کار پﮋوهشی شرکت میکنند و شرکت آنها اختیاری است و پﺲ از تشریح هدفهای پﮋوهش و جلب
رضایت مشارکت کنندگان ،نسبت به تکمیﻞ پرسشنامهها اقدام شد.
روایی و پایایی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر توسﻂ استادان رشته مدیریت و مﻄالعه آزمایشی دانشگاه مشهد و تربیت معلم مورد
بررسی و تایید قرار گرفته است (کریمیان .)1931 ،برایانت و ونگرس ( )2331همسانی درونی کﻞ آزمون را  3753به دست آوردهاند.
هدف این پرسشنامه ارزیابی امید به زندگی در افراد است؛ شیوه نمرهگذاری آن بر اساس طیف لیکرت  1گزینهای و امتیاز بیشتر
نشاندهنده امید به زندگی بیشتر در فرد پاسخدهنده است.
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر توسﻂ براتی ( ) 1951ترجمه و اعتباریابی شده است .برای سنجش روایی سازهای این مقیاس،
نمرات بدست آمده از این مقیاس با مقادیر ﭼندین ویﮋگی شﺨﺼیتی (مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر ،خردهمقیاس کنترل
شﺨﺼی ،مقیاس درجه اجتماعی مارلو و کران ،و مقیاس شایستگی بین فردی رونبرگ) مورد بررسی قرار گرفت و همبستگی پیش-
بینی شده بین مقیاس خودکارآمدی و مقادیر خﺼوصیات شﺨﺼیتی ،متوسﻂ ( 3761و در سﻄح  3731معنادار) و در جهت تایید سازه
مورد نﻈر بود (به نقﻞ از کرامتی و شهر آرای .)1919 ،همچنین ،ضریب پایایی مقیاس با استفاده از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر
 3756و ضریب آلفای کرونباخ 3753 ،به دست آمده است (شماعیزاده و عابدی .)2331 ،همچنین ،در پﮋوهش وقری ( )1953در
بررسی پایائی خودکارآمدی ،ضریب آلفای کرونباخ 3711 ،گزارش شد .نجفی ( )1913نیز  93نفر از آزمودنیها را به صورت تﺼادفی
جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آنها اجرا کرد و ضریب آلفای کرونباخ برابر  3719و با استفاده از روش اسپیرمن-براون نیز
مقدار  3719را گزارش داد .در پﮋوهش گنجی و فراهانی ( )1911نیز ضریب آلفای کرونباخ  3711به دست آمد.
پرسشنامه اضﻄراب مرگ تمپلر در سال 1353توسﻂ تمپلر طراحی شد .بررسیهای به عمﻞ آمده پیرامون اعتبار مقیاس اضﻄراب
مرگ نشان می دهد که این مقیاس از اعتبار قابﻞ قبولی برخوردار است است .تمپلر ( )1353ضریب بازآزمایی این مقیاس را  3719به
دست آورده است و روایی آن در حد مﻄلوب گزارش شد .همچنین ،در پﮋوهش رجبی و بحرانی ( )1913ضریب اعتبار دو نیمهسازی
مقیاس اضﻄراب مرگ بعد از اعمال فرمول تﺼحیح شده اسپیرمن بروان ،معادل  3762محاسبه شد .همسانی درونی پرسشنامه نیز با
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار این ضرایب برای کﻞ پرسشنامه معادل  3759به دست آمد .عالوه برای این،
همبستگی سواﻻت پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کﻞ نیز محاسبه شد که به جز سوال  11بقیه سواﻻت همبستگی معناداری با نمره
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کﻞ داشتند .دامنه همبستگی بین  3725تا  3761متغیر بود .برای پاسخ به گویههای این پرسشنامه از دو گزینه بلی یا خیر استفاده شده
است.
تحلیﻞ دادهها در نرمافزار  SPSSبا استفاده از آمار توصیفی استنباطی انجام شد .در این تحقیق مالحﻈات اخالقی از قبیﻞ محرمانه
بودن دادهها ،کسب رضایت شﺨﺼی شرکتکنندگان و اینکه در صورت عدم تمایﻞ می توانند از ادامه پاسﺨگویی به سواﻻت انﺼراف
دهند و همچنین ،گمنامی هویت شرکتکنندگان مورد توجه قرار گرفت.
یافتهها
در این پﮋوهش ،در گروه افراد فاقد بیماری قلبی ،تعداد  91نفر ( 4675درصد) از شرکتکنندگان زن و  43نفر ( 1979درصد) مرد بودند.
همچنین ،در گروه افراد افراد دارای بیماری قلبی ،تعداد  49نفر ( 1579درصد) از شرکتکنندگان زن و  92نفر ( 4275درصد) مرد
بودند .در مجموع ،سن تعداد  11نفر ( 94درصد) از شرکتکنندگان بین  23تا  93سال 45 ،نفر ( 9179درصد) بین  91تا  43سال،
تعداد  91نفر ( 2979درصد) بین  41تا  13سال و  15نفر ( 1179درصد) بین  11تا  63سال بود.
برای آزمون فرضیه های پﮋوهشی اول و دوم از آزمون آماری تحلیﻞ واریانﺲ یک طرفه و برای متغیر اضﻄراب مرگ از آزمون
کروسکال والیﺲ استفاده شد .جدول شماره یک میانگین و انحراف معیار متغیرهای خودکارآمدی ،اضﻄراب مرگ و امید به زندگی را
به تفکیک گروه افراد فاقد بیماری قلبی و افراد دارای بیماری قلبی نشان میدهد.
جدول شماره  :1میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی ،اضﻄراب مرگ و امید به زندگی تفکیک گروه افراد فاقد بیماری قلبی و افراد دارای بیماری قلبی
فاقد بیماری قلبی

دارای بیماری قلبی

گروه

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

مقدار P

خودکارآمدی

)06/3( 33/46

)1/00( 70/43

P≤6/6660

اضطراب

)4/54( 3/7/

)3/61( 5/43

6/5/

امید به زندگی

)3//5( 33/04

)//5/( 41/33

P≤6/6660

متغیر

بر اساس یافته ها ،میانگین نمره خودکارآمدی در گروه افراد فاقد بیماری قلبی به طور معناداری بیشتر از میانگین نمره خودکارآمدی در
گروه افراد دارای بیماری قلبی بود ( 66793با انحراف معیار  1376در مقابﻞ  11796با انحراف معیار  .)P≤373331( )3711همچنـیـن،
میانگین نمره امید به زندگی در گروه افراد فاقد بیماری قلبی به طور معناداری بیشتر از میانگین نمره امید به زندگی در گـروه افـراد
دارای بیماری قلبی بود ( 46712با انحراف معیار  6715در مقابﻞ  93766با انحراف معیار  .)P≤373331( )1751اما بر اسـاس آزمـون
کروسکال والیﺲ ،بین دو گروه از نﻈر میانگین نمره اضﻄراب تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.
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بحث
در این تحقیق به مقایسه خودکارآمدی ،امید به زندگی ،و اضﻄراب مرگ در افراد دارای بیماری قلبی و افراد فاقد این بیماری در
شهرستان ارومیه پرداخته شد .یافته ها نشان دادند که امید به زندگی در افراد دارای بیماری قلبی کمتر از افراد فاقد این بیماری است.
بیماران قلبی به دلیﻞ تحت نﻈر بودن ،درمان و بستری شدن حﺲ امید به زندگی کمتری نسبت به افراد فاقد این بیماری دارند و
شرایﻂ بحرانی جسمی آنها باعث می شود امید به زندگی آنها کمتر باشد .این یافته با نتایج تحقیق استﺨری و همکاران ( )1933همسو
است .اهمیت امید در درمانهای پزشکی که با دانسته های مربوط به تاثیر دارونماها شروع شد ،به عنوان درمان مکمﻞ از جایگاه
ویﮋه ای برخوردار است .امید مانند دارونما دارای اثرات بیولوژیک است و میتواند بر درد و ناتوانیهای جسمی بیماران تاثیر مثبتی
بگذارد .امید و انتﻈار باعث فعال شدن مدارهای مغزی و آزاد شدن آندورفین وا نکفالین و در نتیجه ،موجب کاهش درد در بدن می-
شود .در وضعیت ضعف جسمی و درد ،درماندگی و ناامیدی در انسان تشدید می شود و در نتیجه ،آندورفین و انکفالین کمتر و
کلوسیتوکنین بیشتری در بدن آزاد می شود .بیشترین حجم تحقیقات امیددرمانی در ﭼند دهه اخیر ،به سلیگمن پدر روانشناسی مثبت
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و اسنایدر تعلق دارد .از نﻈر آنان ناامیدی ،باعث بروز بیماریهای جسمی و روانی میشود.
یافتهها نشان دادند که خودکارآمدی افرا با بیماری قلبی کمتر از خودکارآمدی افراد فاقد این بیماری است که با نتایج تحقیق ورنر و
همکاران ( ) 2311همﺨوانی دارد .آنان همچنین گزارش دادند بیمارانی که از خودکارآمدی باﻻ برخوردار هستند با احتمال بیشتری به
کنترل مناسب بیماری خود می پردازند .بیماران به این خاطر نسبت به افراد سالم خودکارآمدی کمتری دارند که تحت درمان و
استرسهای خاص خودشان هستند .اگر فردی باور داشته باشد که نمیتواند نتایج مورد انتﻈار را به دست آورد و یا به این باور برسد
که نمی تواند مانع رفتارهای ﻏیرقابﻞ قبول شود ،انگیزه او برای انجام کار کم خواهد شد .اگرﭼه عوامﻞ دیگری وجود دارند که بهعنوان
برانگیزاننده رفتار انسان عمﻞ میکنند ،اما همه آنها تابع باور فرد هستند.
خودکارآمدی بر میزان استرس و فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیتهای تهدیدکننده اثر می گذارد .افراد با خودکارآمدی باﻻ در
موقعیتهای فشار سﻄح فشار روانی خود را کاهش می دهند ،ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین ،در کنترل تهدیدها ،اضﻄراب باﻻیی
را تجربه میکنند که عدم کارآمدی را گسترش میدهد و بسیاری از جنبههای محیﻄی را پر خﻄر و تهدیدزا مینمایاند که این امر می
تواند موجب استرس و فشار روانی فرد شود .افرادی که باور دارند می توانند تهدیدها و فشار بالقوه را کنترل کنند ،عوامﻞ آشفتهساز را
به ذهن خود راه نمیدهند و در نتیجه ،بهوسیله آنها آشفته نمیشوند .پﮋوهشها نشان داده اند که باورهای خودکارآمدی بر بسیاری از
جنبههای کارکرد شﺨﺼی تاثیر می گذارند .کسانی که در مقایسه با دیگران دارای خودکارآمدی باﻻتر هستند ،از سالمتی جسمی و
روانی بهتری برخوردارند .احساس کارآمدی ،سالمت شﺨﺼی و توانایی انجام تکالیف را به طرق مﺨتلف افزایش میدهد .افرادی که
به قابلیت های خود اطمینان دارند موارد بحرانی را به عنوان ﭼالش در نﻈر می گیرند ،آنها اطمینان دارند که میتوانند موقعیتهای
تهدیدآمیز را تحت کنترل خود درآورند؛ ﭼنین برداشتی نسبت به قابلیتها ،تنیدگی و افسردگی را کاهش میدهد و به تکمیﻞ تکالیف
منجر میشود.
بر اساس یافته های این مﻄالعه ،میزان اضﻄراب مرگ در افراد دارای بیماری قلبی تفاوتی با افراد فاقد این بیماری نداشت .این یافته
متفاوت با نتایج مﻄالعه نادری ( ) 1939است که البته به بررسی مقایسه ای اضﻄراب مرگ در جامعهای متفاوت پرداختهاند .نادری
تحقیقی تحت عنوان مقایسه اضﻄراب مرگ ،خوشبینی و شوخطبعی بر روی پرستاران زن شاﻏﻞ در بﺨشهای مﺨتلف بیمارستان
گلستان اهواز انجام داد .تعداد  233پرستار زن به عنوان نمونه پﮋوهش با استفاده از روش تﺼادفی ساده انتﺨاب شدند .از مقیاس
اضﻄراب مرگ کالت لستر ،پرسشنامه خوشبینی ( )ASQو مقیاس شوخطبعی (مارتین و لفکورت) ،برای جمعآوری دادهها استفاده
شد .براساس یافتهها ،بین پرستاران زن شاﻏﻞ در بﺨش های مﺨتلف بیمارستان از لحاظ اضﻄراب مرگ تفاوت معنیدار آماری وجود
داشت .به نﻈر میرسد درباره اضﻄراب مرگ در بیماران قلبی نیاز به تحقیقات بیشتری است.

تقدیر و تشکر
این مقاله حاصﻞ پﮋوهش پایاننامهای مقﻄع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی است که در دانشگاه آزاد ارومیه مﺼوب و انجام
شد .از استاد ارجمند ،آقای دکتر علی شاکر و کسانی که در اجرای پﮋوهش نقش داشتند قدردانی میشود.
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نتیجهگیری
بین افراد با و بدون بیماری قلبی از نﻈر امید به زندگی و خودکارآمدی تفاوت وجود دارد ،ولی درباره اضﻄراب مرگ این گونه نیست.
بر این اساس ،توصیه میشود ارائه دهندگان خدمات مراقبت به افراد دارای بیماری قلبی بر افزایش امید به زندگی و خودکارآمدی در
این افراد تمرکز نمایند .پیشنهاد میشود تحقیقات بیشتری درباره اضﻄراب مرگ در افراد با بیماری قلبی انجام شود.
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Original Article
Comparison of self-efficacy, life expectancy and death anxiety in people
with and without heart disease
Samira Rezvanirad1, MSc
* Ali Shaker Dioulagh2, Ph.D
Abstract
Aim. This study was conducted to compare self-efficacy, life expectancy and death anxiety in people with
and without heart disease.
Background. Cardiovascular diseases are the most common cause of mortality in many countries including
Iran. This chronic disease may affects self-efficacy, life expectancy and death anxiety.
Method. The present study was a comparative study in which 75 people with heart admitted to Seyyed AlShohada hospitals, Urmia, Iran were compared with 75 individuals without heart disease in terms of selfefficacy, life expectancy and death anxiety. To collect the data, the Snyder Life Expectancy Questionnaire,
General Sherer's Manual, and Thompson's Death Fear was used. Data were analyzed in SPSS software using descriptive and inferential statistics.
Findings. This study showed a statistically significant difference between people with and without heart
disease in self-efficacy (51.36±9.11 against 66.30±10/60) (P≤0.0001) and life expectancy (39.66±8.78
against 46.12±6.87) (P≤0.0001). No statistical significant difference was found between the groups in terms
of death anxiety.
Conclusion. It is recommended to take actions for improving self-efficacy and life expectancy in people
with heart disease.
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