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 آوری و امید به زندگیشناختی   بیماران مبتال به نارسایی قلب: نقش تاببهزیستی روان

 

 شناسی، کارشناس ارشد روان1سارا رضایی

 ، دکترای پرستاری2زاده* شادی دهقان

 شناسی، دکترای روان3بهمن اکبری

 
 خالصه

شناختی   بیماران مبتال به نارسایی قلب          بینی بهزیستی روان  آوری و امید به زندگی در پیش        مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تاب          هدف.

 طراحی و اجرا شد.

شناختی   در ارتقای سالمت بیماران مبتال به نارسایی قلب، بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر آن همچون                   با توجه به اهمیت بهزیستی روان       زمینه.

 آوری و امید به زندگی از اهمیت برخوردارند.تاب

این پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه کلیه بیماران مبتال به نارسایی قلب شهر رشت در سال                            روش کار. 

آوری گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع      بیمار مبتال به نارسایی قلب بودند که به روش نمونه            562کنندگان پژوهش   بودند. شرکت   4931

و همکاران استفاده شد.     “ اشنایدر”و امید به زندگی      “ کونور و دیویدسون  ”آوری  ، تاب “ریف”شناختی       ها از سه پرسشنامه بهزیستی روان      داده

 های حاصل از مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. داده

( در  r=68936( و امید به زندگی )      r=689/6آوری ) شناختی   با تاب     نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بهزیستی روان              ها.یافته

از   /6855های تفکر عاملی و تاثیرات معنوی قادرند        مقیاسبیماران مبتال به نارسایی قلب بود. همچنین، نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که خرده               

 بینی کنند.شناختی   بیماران نارسایی قلب را پیشتغییرات بهزیستی روان

های آموزش  توان با اجرای مداخالتی همچون برنامه      شناختی   در این پژوهش می       کننده بهزیستی روان  با توجه به عوامل تعیین       گیری.نتیجه

های شناختی   بیماران مبتال به نارسایی قلب و کیفیت ارائه مراقبت              شناختی   متمرکز بر امید، بر بهزیستی روان          های روان آوری و درمان  تاب

 پرستاری افزود.

 

 آوری، امید به زندگی، نارسایی قلبشناختی  ، تاببهزیستی روانها: کلیدواژه
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 مقدمه
های مزمن در کشورهای توسعه یافته است و در ایاالت متحده تبدیل به یک اپیدمی شده                   ترین بیماری نارسایی قلب یکی از شایع    

(. این بیماری در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران از شیوع بیشتری برخوردار است؛ شیوع                 2112و همکاران،    است )پونیکووسکی 
هزار نفر جمعیت گزارش شده است که دو برابر شیوع این بیماری در آمریکا است                   111مورد به ازای      3011نارسایی قلب در ایران     

(. از مشکالت این بیماری مزمن، فشار اقتصادی و بالینی تحمیل شده بر بیمار، خانواده و جامعه است                     2111پو و همکاران،    )حکمت
(. بیماران مبتال به نارسایی قلب عالوه بر مشکالت مالی، کاهش کیفیت زندگی، وضعیت                    2112بوتیستا و همکاران،     -)سالمانکا

های بیماری از جمله تنگی نفس،      (. نشانه 2112کنند )وو،   عملکردی نامطلوب و محدودیت عملکرد جسمی و اجتماعی را تجربه می           
( و افسردگی تاثیر منفی بر زندگی روزمره، روابط         2112عدم تحمل فعالیت، سرفه، خستگی، ادم، احتقان ریه و احتباس مایعات )مان،              

(. عوامل  2112کنند )آلمان و همکاران،      شناختی   را به بیمار تحمیل می        های روان اجتماعی و کیفیت زندگی بیمار دارند و استرس        
شناختی   بر چگونگی     های روان شناختی   نقش مهمی در وضعیت سالمت و عملکرد بیماران نارسایی قلب دارند، زیرا نگرانی                  روان

-(. بنابراین، پرستاران با شناخت وضعیت روان       2112نگاهشان به بیماری و انطباق با نارسایی قلب موثر است )بکلمن و همکاران،                
شناختی   آنان    شناختی   این بیماران قادر خواهند بود برنامه مراقبت از بیماران مبتال به نارسایی قلب را مبتنی بر مشکالت روان                        

 (.2112ریزی کنند و کیفیت مراقبت را ارتقاء بخشند )سیرلی و همکاران، برنامه
-(. این متغیر روان   2112شناختی   بیش از پیش در مطالعات حوزه پزشکی مورد توجه قرار گرفته است )مسترز،                 امروزه بهزیستی روان  

مبتال به نارسایی قلب برخورداری از بهزیستی تواند از افراد در مقابل مشکالتی مانند افسردگی محافظت کند. در بیماران شناختی   می
شناختی   (. بهزیستی روان  2112بخشد )بکلمن و همکاران،     شناختی   مناسب، وضعیت سالمت مرتبط با بیماری قلبی را ارتقاء می            روان

ها های هیجانی افراد، قلمروی رضایت    هایی است که پاسخ   ای از پدیده  به معنای فقدان عواطف منفی، رضایتمندی از زندگی ومجموعه        
ای چند بعدی   شناختی   را سازه     (. ریف بهزیستی روان   1322شود )محمدی و همکاران،      های کلی از زندگی را شامل می       و ارزیابی 

داند. به نظر وی عملکرد روانی باید برحسب پذیرش خود )داشتن نگرش مثبت به خود(، رشد                  حوزه عملکرد مثبت می     2متشکل از   
شخصی )احساس رشد مداوم(، هدفمند بودن در زندگی )داشتن هدف و معنی دادن به زندگی(، ارتباط مثبت با دیگران )برقراری روابط 
صمیمیبا دیگران وتوانایی همدلی(، کنترل محیط )توانایی فرد در مدیریت محیط( و خودمختاری )احساس استقالل و توانایی                          

 (.1322ایستادگی در برابر فشارهای اجتماعی( ارزیابی شود )شبانی و همکاران، 
های مثبت فراوانی هستند، ازجمله درگیری      شناختی   دارای ویژگی    ها حاکی از آن است که افراد دارای بهزیستی روان          نتایج پژوهش 

بینانه، گزارش دادن هیجانات مثبت روزمره، روابط بین فردی عمیق،           های معنادار، خودکارآمدی، سبک تبیینی خوش     بیشتر با فعالیت  
(. همچنین، شواهد   1322گرایی )هوشیاری و همکاران،     رضایت از زندگی، گشودگی نسبت به تجارب، عواطف مثبت، استقالل و برون           

شناختی   را    های قلبی قادرند بهزیستی روان    دهند حوادث نامطلوب زندگی از جمله بیماری      پژوهشی فراوانی وجود دارد که نشان می      
های روانی باالیی هستند    شان تحت فشارها و استرس    (. بیماران قلبی به علت بیماری     2112تحت تاثیر قرار دهند )بکلمن و همکاران،        

شناختی   بیماران    ( در پژوهش خود دریافتند که بهزیستی روان       1322و بهزیستی روانی آنها در معرض خطر است. علیلو و همکاران )            
قلبی، نسبتا متوسط و حتی پایین است و همچنین، در مقایسه با افراد سالم به طور قابل توجهی کمتر است. مطالعات انجام گرفته در                         

شناختی   پایین، از     دار با بهزیستی روان   اند که بیماران مبتال به نارسایی قلب عالمت       خارج از کشور از جمله ایاالت متحده نشان داده        
-( و اجرای مداخالتی در جهت ارتقای بهزیستی روان          2112وضعیت سالمت قلبی نامطلوبی برخوردار هستند )بکلمن و همکاران،            

 (.2110شود )میلس، جویی باعث کاهش خلق افسرده این بیماران میشناختی   به ویژه با تاکید بر معنا و صلح
شناختی   به توانمندی دیگری      های دشوار زندگی عالوه بر بهزیستی روان       زا و موقعیت  آمیز فرد با عوامل استرس    کنار آمدن موفقیت  

های تلخ و ناگوار زندگی     آوری فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه      (. تاب 1320شود )پسندیده و زارع،     آوری نامیده می  نیاز دارد که تاب   
پذیری در مواجهه با موانع     ها و انعطاف  زا و تجربه احساسات مثبت در هنگام دشواری        است که باعث حفظ آرامش در شرایط استرس        

های عنوان فرآیندی پویا باعث رویارویی مناسب افراد با موقعیت        آوری به (. بر اساس تحقیقات، متغیر تاب     1292، شود )روتر زندگی می 
( نشان داد که بیماران     1323پور و امیرپور )   (. مطالعه اعتصامی  1323شود )میرهاشمی و نجفی،     ها می زا همچون ابتال به بیماری    تنش

تری برخوردارند. در حالی که در مطالعه نوری سعید و همکاران )        آوری پایینهای قلبی در مقایسه با افراد عادی از تابمبتال به بیماری
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های عروق کرونر و افراد سالم اختالف معناداری وجود نداشت )نوری سعید و همکاران،              آوری بیماران مبتال به بیماری    ( بین تاب  1323
1323.) 

شناختی  ، امید به زندگی است. امید یکی از مفاهیم بسیار نزدیک به خوشبینی و یکی از                    از دیگر متغیرهای مرتبط با بهزیستی روان      
دارد. امید یعنی انتظار موفقیت و آینده بهتر و دلیلی برای زیستن             های زندگی است که افراد را به جستجوی فردای بهتر وا می            ویژگی

شود که از   (. امید یک عامل چندبعدی و بالقوه قدرتمند در بهبودی بیماران مبتال به نارسایی قلب محسوب می                  2112، )چانگ و لی  
شناختی   کند و قادر به ارتقای بهزیستی روان      های بیماری به بیمار کمک می     نظر تحمل عالیم بیماری و مشکالت عاطفی در بحران         

(. ریدئوت و مونتمورو اولین محققانی بودند که به بررسی امید در بیماران نارسایی قلب                     1320پور،  آنان است )حجتی و حکمتی     
(. 1292دهند ) های جسمی ناشی از بیماری به رویارویی با زندگی ادامه می           پرداختند و ادعا کردند بیماران امیدوار، علیرغم محدودیت       

کننده خلق و کیفیت زندگی در بیماران پس از پیوند قلب معرفی             بینیعنوان یک عامل پیش     ( امید را به   2110راستوئن و همکاران )   
توان امید به زندگی را در بیماران قلبی ارتقا،         ( نیز نشان داد که با انجام مداخالت معنوی می         1320کردند. مطالعه سلیمی و همکاران )     

 بخشید.
شناختی   بیماران مبتال به نارسایی قلب دارند و اینکه مطالعات             آوری و امید به زندگی در بهزیستی روان        با توجه به اهمیتی که تاب     

-بینی بهزیستی روان  آوری و امید به زندگی در پیش      اندکی در این حوزه انجام گرفته است، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تاب              
آوری و بهزیستی   ( بین تاب  1های پژوهش حاضر عبارت بود از )      شناختی   بیماران مبتال به نارسایی قلب طراحی و اجرا شد. فرضیه             

شناختی   در بیماران مبتال      ( بین امید به زندگی و بهزیستی روان       2شناختی   در بیماران مبتال به نارسایی قلبی رابطه وجود دارد، )            روان
آوری و امید به زندگی در بیماران مبتال به نارسایی           شناختی   بر اساس تاب     ( بهزیستی روان  3به نارسایی قلبی رابطه وجود دارد، و )        

 بینی است.قلبی قابل پیش
 

 هامواد و روش
 1322ای توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را بیماران مبتال به نارسایی قلب شهر رشت در سال                   پژوهش حاضر مطالعه  

کننده به مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت به روش           بیمار مبتال به نارسایی قلب مراجعه        221دادند. از جامعه پژوهش      تشکیل  
گیری در دسترس انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل ابتال به نارسایی قلب بر اساس تشخیص پزشک متخصص                       نمونه

قلب و عروق، گذشت حداقل شش ماه از ابتال به نارسایی قلب، داشتن حافظه و هوشیاری، و سواد خواندن و نوشتن بود. معیارهای                          
های شناختی   و مصرف داروهای اعصاب و روان، و ابتالی همزمان به سایر بیماری                  خروج از مطالعه شامل ابتال به بیماری روان         

ی اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد       از کمیته  IR.IAU.RASHT.REC.1396.145جسمی بود. پژوهشگر پس از اخذ کد اخالق به شماره             
-های قلب مردان و زنان، سیهای مختلف به بخشنامه و ارائه آن به مسئولین بیمارستان، در شیفتاسالمی واحد رشت و اخذ معرفی

یو مردان و زنان و اورژانس مرکز آموزشی درمانی رشت مراجعه کرد و پس از شناسایی بیماران مبتال به نارسایی قلبی که شرایط                        سی
داد، توضیحات الزم درباره اهداف پژوهش و تاکید بر محرمانه ماندن اطالعات را به                شان امکان همکاری در پژوهش را می       جسمی

 ها توسط بیماران تکمیل شد.و در صورت تمایل بیماران به مشارکت در پژوهش و اخذ رضایت آگاهانه، پرسشنامه بیماران ارایه داد
آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامه امید به زندگی           شناختی   ریف، مقیاس تاب      ها از مقیاس بهزیستی روان     آوری داده برای جمع 

 2112طراحی شد و در سال        1292شناختی   توسط ریف در سال         اشنایدر و همکاران استفاده شد. فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روان          
سئوال در شش زیرمقیاس پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط               19مورد تجدید نظر قرار گرفت. این ابزار شامل         

کامال ”تا  1با امتیاز “ کامال مخالف”ای از گزینه بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی است، که بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه
ها را مناسب گزارش کرده و آلفای       ( همسانی درونی زیرمقیاس   2110(. دیرندانک )  1292شود )ریف،     دهی می نمره  2با امتیاز   “ موافق

برای کل    1722( همسانی درونی ابزار در نمونه ایرانی را          1393گزارش نموده است. زنجانی طبسی )        1721تا    1722کرونباخ را بین    
( نیز همبستگی مقیاس ریف با مقیاس         1392ها برآورد کرده است. بیانی و همکاران )         برای زیرمقیاس   1722الی    1723مقیاس و   

به دست آوردند. در       1722، و   1709،  1722رضایت از زندگی، پرسشنامه شادکامی و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ را به ترتیب                  
 به دست آمد. 1729شناختی   پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای نمره کل بهزیستی روان
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آوری طراحی در حوزه تاب 1221تا  1222های با مرور منابع پژوهشی سال 2113آوری خود را در سال کونور و دیویدسون مقیاس تاب
آوری را در های بالینی و غیربالینی است و تابآور در گروهآور از غیرتابسوال و قادر به تفکیک افراد تاب 20کردند. این مقیاس دارای 

کند. طیف پاسخگویی به سئواالت از نوع        های شایستگی، اعتماد به غرایز، پذیرش تغییر، کنترل و تاثیرات معنوی ارزیابی می              حیطه
است و امتیاز     111تا    20( است. دامنه امتیازات مقیاس از       0)نمره  “ کامال درست ”( تا   1)نمره  “ کامال نادرست ”ای و از    درجه  0لیکرت  

( در بررسی روایی همزمان مقیاس دریافتند       1323(. کیهانی و همکاران )    2113آوری بیشتر است )کانر و دیویدسون،       باالتر بیانگر تاب  
و   17222های خودکارآمدی و رضایت از زندگی همبستگی مثبت معنادار به ترتیب با ضریب همبستگی                 که این پرسشنامه با مقیاس    

( نیز  1321دارد. حق رنجبر و همکاران )       -17122دارد و با پرسشنامه پرخاشگری ارتباط معکوس معنادار با ضریب همبستگی               17120
گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ                1792پایایی پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ        

 به دست آمد. 1792آوری برای نمره کل تاب

-سئوال و دو خرده 12تهیه شد یک مقیاس خودگزارشی دارای  1221پرسشنامه امید به زندگی که توسط اشنایدر و همکاران در سال 
با امتیاز  “ کامال موافق ”تا    1با امتیاز   “ کامال مخالف )”ای  درجه  9مقیاس تفکر راهبردی و تفکر عاملی است. سئواالت در یک پیوستار            

شده توسط طراحان ابزار، روایی همزمان آن با مقیاس بک تایید شده است )سیندر و همکاران،       شوند. در مطالعه انجام( پاسخ داده می9
و برای    1722مقیاس تفکر راهبردی    ، برای خرده  1792(. پایایی ابزار در ایران با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس                  1221
(. در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه امید به زندگی به             1321گزارش شد )کرمانی و همکاران،         1722مقیاس تفکر عاملی    خرده

ها از آمار   برای تحلیل داده   محاسبه گردید که نشانگر پایایی مطلوب این ابزار در پژوهش حاضر است.                1722روش آلفای کرونباخ    
 استفاده شد. 22نسخه  SPSSتوصیفی و استنباطی در نرم افزار 

 

 هایافته
ها را بدون نقص تکمیل کرده بودند مورد بررسی          بیمار مبتال به نارسایی قلب که پرسشنامه        220های مربوط به    در این مطالعه یافته   

های دموگرافیک بیماران مبتال به نارسایی      بود. برخی از ویژگی     10712سال با انحراف معیار       00792قرار گرفت. میانگین سن بیماران      
شناختی   آوری، امید به زندگی و بهزیستی روان ، میانگین و انحراف معیار نمرات تاب2آمده است. جدول شماره  1قلب در جدول شماره 

 دهد.را نشان می
 

 های دموگرافیک بیماران مبتال به نارسایی قلب: توزیع فراوانی برخی ویژگی1جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیانگر این مطلب است که توزیع          -2+ تا   2شود، مقادیر چولگی و کشیدگی بین         مشاهده می   2طور که در جدول شماره        همان
های پژوهش از آمار پارامتریک استفاده شد.       ها طبیعی است و بر این اساس، برای بررسی فرضیه          متغیرهای پژوهش در بین آزمودنی    

ارائه شده است.    3های اول و دوم پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره برای بررسی فرضیه

 تعداد )درصد( متغیر

  جنس

 (2186) 419   مرد

 (1686) 455   زن

  وضعیت تاهل

 (/458) 91   مجرد

 (185/) 594   متاهل

  وضعیت اشتغال

 (1281) 455 بیکار

 (2189) 419   شاغل
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شناختی   بیماران مبتال به نارسایی قلب          آوری و امید به زندگی، بهزیستی روان        دهد که با افزایش تاب     نشان می   3جدول شماره   

-(. عالوه بر آن، تاب    r=17322شناختی   دارد )    تری با بهزیستی روان   آوری ارتباط قوی یابد؛ و امید به زندگی نسبت به تابافزایش می
های هدف در زندگی، رشد شخصی و خودمختاری ارتباط مثبت و معنادار دارند. همچنینی، بین                مقیاسآوری و امید به زندگی با خرده      

 آوری و روابط با دیگران و بین امید به زندگی و پذیرش خویشتن ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. تاب
 

 های آن در مبتالیان به نارسایی قلبمقیاسشناختی   و خردهآوری، امید به زندگی، و بهزیستی روانهای تاب: برخی شاخص2جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های آنمقیاسشناختی   و خردهآوری و امید به زندگی با بهزیستی روان: همبستگی تاب3جدول شماره 

 
* p<  ،**6862 p<6864 

 آوری و امید به زندگیشناختی   در مبتالیان به نارسایی قلب بر اساس تاببینی بهزیستی روان: مدل رگرسیون گام به گام پیش2جدول شماره 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پذیرش  متغیر

 خویشتن

هدف در 

 زندگی

تسلط بر 

 محیط

روابط با 

 دیگران

رشد 

 شخصی

نمره کل بهزیستی  خودمختاری

 شناختی  روان

 689/6** 689/1** 68959** 68464** 68612 68961** 686/1 آوریتاب

 68936** 68196** 68534** 68631 68622 68162** 68459* امید به زندگی

 کشیدگی چولگی میانگین )انحراف معیار( متغیر

 -6842 -6825 (46816) 69865   آوریتاب 

 4891 -68/6 (1851) 24819   امید به زندگی

 -6841 -6811 (1816) /389/   شناختی  بهزیستی روان

 6863 -6842 (/481) 41826   پذیرش خویشتن

 -6849 -6856 (5896) /4582   هدف در زندگی

 -6861 -6846 (5866) 42811   تسلط بر محیط

 -4829 -6861 (9844) 49816   روابط با دیگران

 -6863 -6866 (4815) 41833   رشد شخصی

 -6853 -6829 (5849) 4/845   خودمختاری

 F R R2 β B متغیر گام

4  2/8653 68152 684/4   

 68664 68152    تفکر عاملی 

  9/8661 68111 6855/   

 68236 689/9    تفکر عاملی 5

 4813 68554    تاثیرات معنوی 
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آوری )شایستگی، اعتماد به غرایز، پذیرش       شناختی   بر اساس تاب     بینی بهزیستی روان  برای آزمون فرضیه سوم پژوهش یعنی پیش       
آوری و امید به    تغییر، کنترل و تاثیرات معنوی( و امید به زندگی )تفکر عاملی و تفکر راهبردی( در بیماران مبتال به نارسایی قلبی، تاب             

عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون چندگانه به روش گام به            شناختی   به   بین و بهزیستی روان   عنوان متغیرهای پیش  زندگی به 
های موجود در جدول، ضریب تبیین در گام اول          دار بود. طبق داده   معنی  17111گام شدند. مدل کلی رگرسیون در دو گام در سطح            

شناختی   را    درصد از متغیر بهزیستی روان       19مقیاس تفکر عاملی امید به زندگی به تنهایی           حاصل شده است، یعنی خرده       17191
-مقیاس، تاثیرات معنوی قادر به پیش     آوری وارد مدل شدند. در میان پنج خرده       های تاب مقیاسکند. در مرحله بعد، خرده    بینی می پیش

-توان گفت که تاب   ها می حاصل شده است. بر اساس این یافته        17229شناختی   بود. ضریب تبیین در گام دوم          بینی بهزیستی روان  
 شناختی   بیماران نارسایی قلب هستند.بینی بهزیستی روانآوری و امید به زندگی قادر به پیش

 

 بحث
شناختی   بیماران مبتال به نارسایی قلب بررسی شد.            بینی بهزیستی روان  آوری و امید به زندگی در پیش       در این پژوهش نقش تاب    

دار وجود دارد؛ به این معنی که        شناختی   این بیماران رابطه معنی       آوری و بهزیستی روان   نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین تاب        
بینی آوری قادر به پیش    شناختی   بیماران نیز بیشتر خواهد شد. همچنین، تاب            آوری بیشتر باشد، بهزیستی روان     هرچه میزان تاب  

؛ پسندیده و   2110شناختی   بیماران نارسایی قلب بود. این یافته پژوهش با نتایج مطالعات قبلی )لیو و همکاران،                       بهزیستی روان 
آوری در بیماران مبتال به نارسایی قلب مفهومی        ( همسو است. در مطالعات مذکور، تاب      1323پور و امیرپور،    ؛ اعتصامی 1320همکاران،  

آوری نوعی مصونیت در مقابل مشکالت       شناختی   بیماران ارتباط دارد؛ زیرا تاب         چند بعدی تعریف شده است که با سالمت روان          
-شود. به این ترتیب، در افراد مبتال به بیماری        زندگی است که از طریق افزایش عواطف مثبت باعث مقابله موفق با تجارب منفی می              

شناختی   معنوی منجر به ارتقای بهزیستی روان       آوری، توانایی حل مشکالت و روحیه     های مزمن مانند بیماری قلبی، برخورداری از تاب     
توان گفت که بیماران مبتال به نارسایی قلب تغییرات          شود. در تبیین این یافته می     بیمار و مقابله و سازگاری بهتر با بیماری قلبی می          

شناختی   به بیماران کمک      آوری و بهزیستی روان   کنند و برخورداری از تاب    عمده جسمی، عاطفی، خانوادگی و اجتماعی را تجربه می        
شود، بهترین تعامل را نشان دهد و از اضطراب و تعارض دوری جوید و با                    هایی که بر وی وارد می      کند در پاسخ به محرک     می

 (.2112مشکالت ناشی از بیماری خود سازگاری روانی بهتری داشته باشد )هارپر و همکاران، 
شناختی   بیماران نارسایی قلب و نقش مثبت امید به زندگی            یافته دیگر این مطالعه ارتباط مثبت میان امید به زندگی و بهزیستی روان        

شناختی   در بیماران     شناختی   بیماران بود. مطالعه مشابهی که به بررسی ارتباط امید و بهزیستی روان                بینی بهزیستی روان  در پیش 
های مطالعه حاضر یافت نشد. این نتیجه همسو با مطالعاتی است که به بررسی ارتباط امید با    قلبی پرداخته باشد، جهت مقایسه با یافته

؛ 1322؛ مقتدر،   1392اند )سلمانی و همکاران،     شناختی   در بیماران مبتال به سرطان پرداخته        شناختی   یا بهزیستی روان     سالمت روان 
-شود، وجود معنایی برای زندگی است. بهزیستی روان        (. یکی از عواملی که باعث ایجاد امید در افراد می            2112مهدیان و غفاری،    

-شناختی   نیز داشتن حسی از ارتباط مناسب با سایرین، داشتن معنا و هدف در زندگی و باور و اعتقاد به نیرویی ماورایی است. زمانی              
امید و معنا در زندگی، احساس       شناختی   چون از دست دادن         افتد، فرد مشکالت روان   شناختی   به مخاطره می      که بهزیستی روان  

توان اظهار  (. در تبیین این یافته در این گروه خاص از بیماران می            2112تنهایی و افسردگی را تجربه خواهد کرد )مهدیان و غفاری،            
های مکرر در بیمارستان و باال بودن       دلیل پیامدهای مخرب ابتال به بیماری همچون بستری       کرد که بیماران مبتال به نارسایی قلب به       

-احتمال مرگ، دامنه وسیعی از احساسات منفی چون افسردگی، اضطراب و شکنندگی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان                     
ها و ارتباطات اجتماعی بیمار     ها، فعالیت که این پیامدهای منفی به همراه تغییر نقش          خصوص زمانی کنند، به شناختی   را تجربه می     

که امید به زندگی،    ای پیش رو ندارد، درحالی     کند که آینده  (. در چنین شرایطی بیمار احساس می       2110باشد )آچمانوویکز و گوبنز،      
دنبال معنایی برای زندگی خود باشند. به       اندازی فراتر از درد و رنج و بیماری فعلی خود را ببینند و به              سازد تا چشم  بیماران را قادر می   

شناختی   کند که به بهزیستی روانعنوان عاملی قدرتمند در ارتقای وضعیت روانی و عاطفی بیمار عمل میاین ترتیب، امید به زندگی به
 (.1320پور، کند )حجتی و حکمتیوی و در نتیجه، سازگاری با بیماری قلبی کمک می
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شناختی   بیماران نارسایی قلب موثر است، اعضای تیم بهداشتی و متخصصان حوزه                 آوری در بهزیستی روان   با توجه به اینکه تاب    
آوری و اجرای   آوری بیماران داشته باشند و با شناسایی بیماران با سطوح پایین تاب             سالمت روان باید توجه بیشتری به سطح تاب        

-شناختی   بیماران کمک کنند. به  ( به تقویت بهزیستی روان2112آوری )لپین و همکاران، های آموزش تابمداخالتی همچون برنامه
شناختی   بیماران نارسایی قلب، الزم است بیمار و خانواده وی تحت نوعی از    عالوه، با توجه به نقش امید به زندگی در بهزیستی روان

شناختی   در بیماری نارسایی قلب، در کشورهای          شناختی   با تمرکز بر امید قرار گیرند. به دلیل مشکالت متعدد روان                درمان روان 
شناختی   در جهت ارتقای       رفتاری و سایر مداخالت روان     شناختی   مانند درمان شناختی      ها است که مداخالت روان     پیشرفته سال 

شود با  (. پیشنهاد می  2113دالی و همکاران،     -شود )پاین عنوان بخشی از درمان بیماران محسوب می        شناختی   به    بهزیستی روان 
شناختی   و    های تخصصی قلب، به ارتقای بهزیستی روان       شناختی   در بیمارستان     های روان تاسیس مراکز مشاوره و انجام درمان      

 سازگاری بهتر بیماران با بیماری مزمن نارسایی قلب کمک شود.
 

 گیرینتیجه
شناختی   بیماران مبتال به نارسایی قلب ارتباط مثبت و            آوری و امید به زندگی با بهزیستی روان        در این مطالعه مشخص شد که تاب      

توانند نتایج این   کنند. پرستاران می  بینی می شناختی   این بیماران را پیش      آوری و امید به زندگی، بهزیستی روان      معناداری دارند و تاب   
 پژوهش را در برنامه مراقبت از بیماران مبتال به نارسایی قلب مورد توجه قرار دهند.

 

 تقدیر و تشکر
 شود.بدین وسیله از کلیه افرادی که در انجام این پژوهش پژوهشگران را یاری نمودند، تشکر و قدردانی می
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Spiritual well-being of people with heart failure: The role of resiliency 
and life expectancy 
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Abstract 
Aim. The aim of this study was to determine the role of resiliency and life expectancy in predicting psycho-
logical well-being of people with heart failure. 
Background. Regarding the importance of psychological well-being in improving the health of patients 
with heart failure, examining the relationship of affective variables such as resiliency and life expectancy 
with psychological well-being is of great importance. 
Method. This research was a descriptive correlational study. Statistical population consisted of all of heart 
failure patients in Rasht, Iran, in 2018. In this study, 265 heart failure patients were selected using conven-
ience sampling. The data collection instruments were the questionnaires Ryff's psychological well-being, 
Connor and Davidson’s resilience, and Snyder et al.’s hope. The collected data were analyzed using Pear-
son correlation coefficient and stepwise multiple regression. 
Findings. There was a positive relationship of psychological well-being with resiliency (r=0.386) and life 
expectancy (r=0.396). The regression analysis showed that the meaning of life and subscales of factor 
thinking and spiritual influences can significantly predict 0.228 of psychological well-being in heart failure 
patients. 
Conclusion. Regarding the determinants of psychological well-being in this research, psychological well-
being and quality of nursing care in heart failure patients can be increased using interventions such as resili-
ency education programs and psychological treatments focusing on hope. 
 
Keywords: Psychological well-being, Resiliency, Life expectancy, Heart failure 
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