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 ارتباط رضایت زناشویی با رفتارهای خودمراقبتی در افراد مبتال به نارسایی قلبی مزمن

 

 ، دکترای فیزیولوژی1مژده نوید حمیدی

 ، دکترای پرستاری2* تهمینه صالحی

 ، دکترای پرستاری3هادی رنجبر

 های ویژه، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت4پور فاطمه علی

 
 خالصه

های  زناشویی و رفتارهای خودمراقبتی در افراد مبتال به نارسایی قلبی مزمن در بیمارستان                 این پژوهش با هدف بررسی ارتباط رضایت          هدف.  

 منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد  

کند.  بیماران تحمیل می     های سنگینی بر جامعه و خانواده       نارسایی قلبی مزمن یکی از مشکالت مهم مربوط به سالمتی است که هزینه               زمینه.  

پذیرد. بیمار باالترین سطح حمایت اجتماعی را از        ترین عوامل مدیریت بیماری است که از حمایت اجتماعی تاثیر می            خودمراقبتی از جمله کلیدی   

 کند.  خانواده دریافت می

گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه رضایت زناشویی         صورت نمونه  بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه، به         151در این مطالعه،    روش کار.   

دهنده رضایت بیشتر است؛ و پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی بیماران با نارسایی قلبی             که نمره بیشتر نشان     135تا    74انریچ با دامنه نمرات بین      

های آمار توصیفی    ها با استفاده از آزمون     دارد که نمره کمتر به معنای خودمراقبتی بهتر است، استفاده شدند. داده              01تا  11با محدوده نمرات بین     

 تحلیل شدند. 10نسخه  SPSSو استنباطی در نرم افزار 

ها رضایت زناشویی نسبی      درصد نمونه   7051بود و     71514با انحراف معیار       175501میانگین نمره رضایت زناشویی در این مطالعه،            ها. یافته

ها خودمراقبتی مناسب داشتند. بین      درصد نمونه   7151بود و     11517با انحراف معیار      37551داشتند. میانگین نمره خودمراقبتی در این مطالعه،         

 دار وجود داشت. رضایت زناشویی و خودمراقبتی، ارتباط معنی

با توجه به ارتباط بین رضایت زناشویی و رفتارهای خودمراقبتی و نظر به اینکه بیشتر بیماران مورد پژوهش رضایت زناشویی نسبی                         گیری. نتیجه

های آنها در    بر ارتقای این مولفه بیشتر مورد بررسی و توجه قرار گیرد و با حمایت و آموزش بیماران و خانواده                    شود عوامل موثر   داشتند، توصیه می  

 بهبود رفتارهای خودمراقبتی اقدام شود.  جهت افزایش رضایت زناشویی و
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 مقدمه
سال به باال     56ترین عوامل بستری، پذیرش اورژانسی و بستری مجدد در بیمارستان در میان افراد                نارسایی قلبی مزمن یکی از شایع     

سنه تر شدن هستند، شیوع این بیماری رو به افزایش است )           ( و با توجه به اینکه جوامع در حال مسن         2113است )گودمن و همکاران،     
های پرهزینه است که تاثیر       (. نارسایی قلبی مزمن به دلیل عود مجدد و طوالنی بودن فرآیند درمان، یکی از بیماری   2113و همکاران، 

 5درصد بیماران مبتال به نارسایی قلبی مزمن ظرف           61( به نحوی که   2113فیلد و همکاران، ویک) گذارد زیادی بر کیفیت زندگی می
و مدت مورد نیاز برای تخفیف عالئم، در هر بار بستری بین              (2112یر و همکاران،    سالیشوند )  ماه پس از ترخیص، دوباره بستری می      

(. عوامل موثر بر بستری مجدد این بیماران شامل سن باال، شرایط خانوادگی بیمار، شدت               2112روز است )اکمان و همکاران،   11تا  9
یر و همکاران،   سالینارسایی قلبی، عوامل اجتماعی و رفتاری بیمار مانند فقدان حمایت اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی ضعیف )                   

  کننده (، کمبود اطالعات، پیگیری ضعیف و عدم تبعیت از دستورات درمانی و مراقبتی هستند. با توجه به ماهیت مزمن و ناتوان                     2112
دهد بسیاری   (. تحقیقات نشان می   2114مورد نیاز است )ماهراموس و همکاران،         ای خاص برای مدیریت آن    این بیماری، تدوین برنامه   

یابد از موارد بستری مجدد، مرگ و تاثیرات مخرب این بیماری بر کیفیت زندگی، با آگاهی و آموزش در جهت خودمراقبتی کاهش می                     
های مربوط به   هایی است که عالوه بر متعهد کردن بیمار به پذیرفتن مسئولیت             (. خودمراقبتی از برنامه   2111)گاالگر و همکاران،    

آگهی بد نارسایی قلبی     های آن، پیش   شود و تبعیت از برنامه    بیماری، موجب افزایش آگاهی و مهارت عملی در رابطه با بیماری می             
های  ( . این برنامه شامل پایش عالئم و نشانه          2114دهد )چن و همکاران،       های سنگین ناشی از آن را  کاهش می           مزمن و هزینه  

 (. 2113بیماری و انجام اقدام مناسب هنگام وقوع آنها است )سیابانی و همکاران، 
خودمراقبتی یک رفتار آموختنی مبتنی بر توانایی افراد جهت انجام اعمال مراقبتی برای خود است و به عنوان راهبردی جهت تطابق با  

های مزمن از جمله در نارسایی قلبی       (. خودمراقبتی در بیماری   2114شود )هاشمی و همکاران،      های زندگی تعریف می    رویدادها و تنش  
شود که شامل تبعیت از رژیم دارویی و غذایی، توزین روزانه، ورزش منظم، پایش عالیم و                    مزمن به شکل اختصاصی تعریف می      

(. خودمراقبتی  2113جارسما و همکاران،    گیری جهت اقدام درمانی مناسب است )        های تشدید بیماری، مدیریت آنها و تصمیم        نشانه
ولون و  های درمان نارسایی قلبی مزمن است که لزوم اجرای آن در همه مراحل این بیماری ضروری است )                   ترین پایه  یکی از اساسی  

 (. 2112موزر و همکاران، ( و هدف آن، حفظ ثبات فیزیولوژیک و ارتقای کیفیت زندگی این بیماران است )2114همکاران، 
 به منجر امر همین کنند و  نمی تبعیت خود درمانی های توصیه از قلبی به نارسایی  مبتال درصد افراد   61 حداقل دهندمی نشان مطالعات

(. خودمراقبتی ضعیف در این بیماران ارتباط مستقیمی با بدتر شدن حال              2113تراش و همکاران،    خوششود )  می آنها مجدد بستری
(. خودمراقبتی با درگیر کردن بیمار و ایجاد حس مسئولیت در او موجب               2112عمومی و بستری مجدد دارد )دریاسری و همکاران،          

(، مدیریت بهتر عالئم،    2112بروز رفتارهایی در جهت کنترل بیماری، پیشگیری از عوارض و حفظ سالمتی )کامرون و همکاران،                    
 (.2112شود )دریاسری و همکاران،  احساس بهبود و تندرستی، افزایش امید به زندگی، بهبود کیفیت زندگی و استقالل بیشتر می

عوامل متعددی از جمله رضایت زناشویی و احساس حمایت از سوی همسر با خودمدیریتی و خودمراقبتی در بیماران مزمن مرتبط                        
کند، و در مورد بیماران متاهل، رضایت زناشویی نقش مهمی           دریافت می بخش مهمی از حمایت اجتماعی را از خانواده            بیمار  هستند.

طوری که بیماران با رضایت زناشویی باال از بیشترین حمایت اجتماعی در دسترس برخوردارند )سایرز و                        در این رابطه دارد؛ به     
(، به نحوی   2119لی و همکاران،    شوند )  ، زیرا اعضای خانواده به ویژه همسر، در روند درمان بیمار کامال درگیر می              (2112همکاران،  

بر  (.2114زاده و همکاران،    علیکنند یا به لحاظ اجتماعی ایزوله هستند، بیشتر است )         که احتمال مرگ در بیمارانی که تنها زندگی می        
که از ارتباط و حمایت      برند در صورتی   اخیر، کسانی که از یک بیماری مزمن از جمله نارسایی قلبی رنج می               اساس نتایج تحقیقات دهه   

اجتماعی و زناشویی برخوردار باشند، احتمال کمتری دارد مجددا در بیمارستان بستری شوند و کیفیت زندگی باالتر و طول عمر                          
کنند، یا با افراد دیگر روابط اجتماعی تنگاتنگی دارند،            اند، با دیگران زندگی می      بیشتری دارند؛ همچنین، بیمارانی که ازدواج کرده        

(. 2112ودی و همکاران،    کند )تری  دهند و در نتیجه عالیم افسردگی، کمتر در آنها بروز می            رفتارهای خودمراقبتی بهتری انجام می    
 (. 2111شود )سیلیمن و همکاران، رضایت زناشویی عامل مهمی در احساس خوب بودن و رضایت کلی از زندگی محسوب می

دهند بیماران  ها نشان می   های متفاوتی به دست آمده است. برخی از این یافته          ارتباط رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی یافته         درباره
متاهلی که تحت حمایت اجتماعی زیاد قرار دارند نسبت به بیماران مجرد که به لحاظ اجتماعی و عاطفی ایزوله هستند، رفتارهای                         

ای نیست که بتواند به تنهایی توسط       (. نارسایی قلبی مزمن بیماری    2119لی و همکاران،    دهند )  خودمراقبتی بیشتری از خود نشان می     
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شود اعتماد به    خود بیمار مدیریت شود و نیاز به حمایت از جانب دیگران ضروری است. مثال با حمایت اجتماعی به بیمار کمک می                       
سنه و همکاران،   نفس را در خود تقویت کند، حس کنترل بر بیماری داشته باشد و از توان خودمراقبتی خود اطمینان حاصل کند )                        

برخی تحقیقات، بیماران متاهلی که تحت حمایت اجتماعی باالیی قرار دارند نسبت به بیماران مجرد رفتارهای                    بر اساس     (.2113
عنوان مثال،   کنند، به دهند؛ در حالی که برخی دیگر از مطالعات این موضوع را تصدیق نمی                خودمراقبتی بیشتری از خود نشان می      

شوند یا محبت بیش     همسران گاهی با حمایت بیش از اندازه از بیماران موجب سلب استقالل آنان در انجام رفتارهای خودمراقبتی می                 
 (.2112ودی و همکاران، تریشود ) از اندازه همسر موجب درک احساس مورد ترحم واقع شدن در بیمار می

زناشویی    های رابطه زن و مرد با توجه به تمام جنبه     رضایت زناشویی عبارت از احساس عینی از خوشنودی، رضایت و لذت تجربه شده
های مختلف زندگی زناشویی خود دارند )سیلیمن و          بخشی است که زن و شوهر از جنبه         است. رضایت زناشویی نگرش مثبت و لذت      

حل  های مهارت ارتباطی، های بدنی، مهارت   و فیزیولوژیکی عاطفی، و هیجانی عوامل مختلف از جمله عوامل         (.2111همکاران،   
 (.2112دانند )پاداش و همکاران،  می موثر زناشویی رضایتمندی در جنسی را  رابطه و ارتباطی، الگوهای مسئله، خشونت، استرس،

ای،  دهند مشکالت جنسی و زناشویی هر جامعه      اند نشان می  مطالعات زیادی که در سطح جهان در مورد رضایت زناشویی انجام شده            
شده در کشورهای   توان نتایج تحقیقات انجام    خاص آن جامعه است و تا حدودی با مسائل جوامع دیگر متفاوت است. بنابراین، نمی                 

ای از ابهام بوده است.      دیگر را به ایران نیز تعمیم داد. اختالالت زناشویی در کشور ایران از جمله مشکالتی است که همواره در پرده                     
دهنده عدم وجود آنها نیست، بلکه به دلیل شرم و حیا نسبت به این گونه                 عدم طرح مسائل مربوط به روابط زناشویی در ایران، نشان         

( که باعث شده در ایران مطالعات کمی روی آن انجام شود. از سوی دیگر، آمارها بیانگر                   2113مکانی و همکاران،    گلمسائل است )  
منسجم خودمراقبتی هستند و  در این فرآیند، خانواده            تعداد مبتالیان به نارسایی قلبی مزمن است که نیازمند برنامه           افزایش پیشرونده 

خودمراقبتی برای بیماران دچار نارسایی قلبی         کنند. پرستاران نقش مهمی در فراهم کردن برنامه       و به ویژه همسر نقش مهمی ایفا می       
های هنگفت این بیماری و حتی کاهش موارد          مزمن دارند و با این کار تاثیر قابل توجهی بر کاهش موارد بستری مجدد، کاهش هزینه    

 در شود، طراحی ترخیص بیمار  از قبل باید بیمار است که   به پرستاران آموزش نقش (. مؤثرترین2112مرگ دارند )چیانگ و همکاران، 

(. با توجه به اینکه این بیماران دارای            2111نماید )خدادادی و همکاران،        تشویق از خود  مراقبت امر در را بیمار و یابد ادامه خانه
های اجتماعی در     های قبلی، بیشتر به نقش حمایت        ( و در پژوهش   2114کمترین سطح مراقبت از خود هستند )ولون و همکاران،            

تواند منجر به تقویت یا       خودمراقبتی پرداخته شده است و نقش رضایت از زناشویی که در حیطه حمایت اجتماعی قرار دارد و بالقوه می                  
زناشویی و رفتارهای     تضعیف خودمراقبتی شود کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط رضایت                         

های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد و یکی از اولین            خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی مزمن در بیمارستان
 هایی است که در آن، ارتباط رضایت از زناشویی با خودمراقبتی بیماران مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش

 

 هامواد و روش
طراحی این پژوهش، مقطعی و از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه بیماران مبتال به نارسایی قلبی بستری در                            

های امام    های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل بیمارستان         یو و داخلی قلب بیمارستان    سییو، پست سی  سیهای سی   بخش
پژوهش بیماران مبتال به نارسایی قلبی با شرایط             ماه به طول انجامید. نمونه      5گیری به مدت    خمینی، سینا و شریعتی بودند. نمونه      

معیارهای ورود به مطالعه شامل     های مکان پژوهش بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند.               ورود به مطالعه، بستری در بخش     
ماه از    5های تشخیصی، تاهل، گذشت حداقل      نارسایی قلبی توسط پزشک و تایید بیماری بر اساس نتایج آزمایش           تشخیص بیماری   

سال، عدم بارداری، نبودن در وضعیت حاد         31تشخیص بیماری، توانایی درک و صحبت کردن و خواندن به زبان فارسی، سن باالی                
کننده و مزمن تایید شده دیگر )از قبیل آرتریت روماتوئید،    بیماری، عدم شرکت در مطالعه دیگر به طور همزمان، نداشتن بیماری ناتوان

های شناختی مرتبط با کهولت سن      روانی مانند اسکیزوفرنی یا افسردگی، و نداشتن بیماری         نارسایی کلیه، سرطان(، نداشتن مشکالت    
های   های صبح و عصر، در بخش        آوری داده در شیفت   ( جمع 9111449114اخالق )با کد      مانند دمانس بود. پس از تاییدیه کمیته       

بستری انجام شد. کسب رضایت آگاهانه و سایر مالحظات اخالقی در پژوهش مانند حفظ محرمانگی اطالعات واحدهای مورد                         
گیری با روش در دسترس و تا رسیدن به            نمونه  پژوهش رعایت شد. ابزار پژوهش توسط بیماران به صورت خودگزارشی تکمیل شد.            

 ی مورد نیاز ادامه یافت.  حجم نمونه
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شده رضایت زناشویی انریچ یا      بخش دوم، فرم کوتاه     ها، و های دموگرافیک نمونه  قسمت بود. بخش اول، ویژگی       3ابزار پژوهش   
Evaluation & Nurturing Relationship Issues Communication and Happiness   (ENRICH  )     نامه بود. این پرسش

 5سئوال(، مسائل شخصیتی )     5خورده مقیاس ارتباط زناشویی )   9توسط اولسون طراحی و تدوین شد و شامل  1929اولین بار در سال 
سئوال(، فرزندان و     6جنسی )    سئوال(، رابطه   6های اوقات فراغت )    سئوال(، فعالیت   6سئوال(، مدیریت مالی )     6سئوال(، حل تعارض )   

ای لیکرت   درجه  6گویی   سئوال( است. مقیاس پاسخ     6گیری مذهبی )   سئوال(، و جهت    6سئوال(، بستگان و دوستان )      6فرزندپروری ) 
آید.  در می   t  صورت نمره  است. نمرات، پس از تراز شدن به          236تا    44( است. دامنه نمرات بین      6تا همیشه با امتیاز     1)هرگز با امتیاز 

  نشانگر رضایت نسبی و متوسط، نمره         51تا    41  نشانگر عدم رضایت، نمره     41تا    31  نشانگر نارضایتی شدید، نمره     31کمتر از      نمره
بیانگر رضایت بسیار زیاد از روابط زناشویی بین همسران است. همسانی درونی                41باالتر از      نشانگر رضایت باال و نمره       41تا    51

(. 1929گزارش شد )فوورز و اولسون،         1992سئواالت پرسشنامه با آلفای کرونباخ توسط فوور و السون ارزیابی شده بود که برابر با                   
 گزارش شد. 1922( با استفاده از روش سنجش همبستگی درونی 1391پایایی این ابزار توسط راهپیما و همکاران )

 The European Heart Failure Self-care Behaviorنامه رفتار خودمراقبتی بیماران با نارسایی قلبی یا          بخش سوم ابزار، پرسش   

(EHFSCB)       گویه است و بدون تعیین ابعاد مختلف،         12نامه شامل   توسط جارسما طراحی شد. این پرسش       2113است که در سال
کامال ”( تا   1)با امتیاز   “ کامال موافقم ”ای از     گزینه  6سنجد و در آن، از مقیاس لیکرت           رفتارهای خودمراقبتی را در بیماران می       

آید. نمرات کمتر به معنای خودمراقبتی بهتر       به دست می    51تا    12شود. امتیاز کلی در دامنه نمرات       ( استفاده می  6)با امتیاز   “ مخالفم
 51تا    46دهنده خودمراقبتی متوسط و نمرات       نشان  44تا    29دهنده خودمراقبتی خوب، امتیاز      نشان  22تا    12است. کسب امتیاز     

( با روش بازآزمایی    1392علیزاده و همکاران )    (. پایایی ابزار توسط   2113و همکاران،     جارسمادهنده خودمراقبتی ضعیف است )    نشان
محاسبه شد و در این پژوهش با روش همبستگی درونی مورد سنجش قرار گرفت و آلفای کرونباخ به میزان                       1991مجدد به میزان    

نامه شامل مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه  انریچ و پرسشنامه رفتار           به دست آمد. جهت تعیین اعتبار علمی، هر سه پرسش            1941
عضو هیئت علمی پرستاری، سه       2نفر شامل     14نفر از اعضای هیئت علمی داده شد که           21خودمراقبتی بیماران با نارسایی قبلی به       

پزشکی نظرات خود را به تیم تحقیق ارائه دادند و روایی محتوای ابزارها تایید شدند. با                 متخصص قلب و عروق و سه متخصص روان       
سنجی آنها در   توجه به اینکه دو پرسشنامه رضایت زناشویی و و رفتار خودمراقبتی بیماران با نارسایی قلبی قبال ترجمه شده و روان                      

نسخه فارسی انجام شده بود، این تایید از متخصصان دریافت شد که این ابزارها برای انجام در پژوهش حاضر مناسب هستند. ثبات                        
و برای پرسشنامه     1995شده برای پرسشنامه انریچ      درونی دو پرسشنامه به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ انجام شد. آلفای محاسبه             

بود. اعتبار سئواالت پرسشنامه دموگرافیک با استفاده از روش اعتبار محتوا با نظرخواهی از صاحبنظران و انجام                      1949خودمراقبتی،  
 و استنباطی تحلیل شدند. و با استفاده از آمار توصیفی 15نسخه  SPSSشده توسط نرم افزار آوری های جمع اصالحات تایید شد. داده

 

 ها یافته
درصد( قرار    3494سال )   56تا    66درصد( بودند و در گروه سنی بین            6292کننده در مطالعه، مرد )     بیشترین درصد بیماران شرکت   
بود.   4961با انحراف معیار      25994و میانگین شاخص توده بدنی،        11914سال با انحراف معیار       69955داشتند. میانگین سن بیماران،     

با انحراف معیار     14695آمده است. میانگین نمره رضایت زناشویی،   1های دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش در جدول شماره ویژگی
بود. اکثر بیماران مبتال به نارسایی قلبی مزمن رضایت زناشویی             12924با انحراف معیار      3496و میانگین نمره خودمراقبتی،       41992

 (. 2کنندگان در پژوهش، سطح خودمراقبتی خوب داشتند )جدول شماره  نسبی داشتند. در رابطه با خودمراقبتی، اکثریت شرکت

داری وجود داشت    آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره رضایت زناشویی و نمره خودمراقبتی، ارتباط منفی و معنی                  
(191111p≤  ،19262r=                به این معنا که با افزایش نمره رضایت زناشویی، نمره خودمراقبتی کاهش پیدا می ،)      کرد. با توجه به جهت

کند.   منفی پرسشنامه خودمراقبتی، این نتیجه به این معنی است که با افزایش رضایت زناشویی رفتارهای خودمراقبتی افزایش پیدا می                   
 (.3دار وجود داشت )جدول شماره  بین ابعاد رضایت زناشویی و خودمراقبتی نیز ارتباط منفی و معنی

تر از دیپلم و باالتر از دیپلم(، شغل )شاغل یا          رگرسیون خطی چند متغیره برای متغیرهای سن، جنسیت )مرد و زن(، تحصیالت )پایین            
وارد مدل شدند.     Enterبیکار(، نژاد )فارس و غیر فارس( و درآمد )کمتر از یک میلیون تومان و بیشتر از یک میلیون تومان( به روش                       

(، تحصیالت باالتر از    -229214(. متغیرهای جنسیت مرد )     4نتایج رگرسیون خطی نشان داد که مدل معنی دار بود )جدول شماره                
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 بینی کننده رضایت زناشویی بودند.( پیش669552( و در آمد بیستر از یک میلیون تومان )219433(، شاغل بودن )169935دیپلم )
 

 شناسی واحدهای پژوهش: توزیع فراوانی مشخصات جمعیت1جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحث
اند. یکی از منابع حمایتی مورد توجه در         های اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی پرداخته        های متعددی به ارتباط بین حمایت        پژوهش
هایی است که ارتباط رضایت از زناشویی را          ها، حمایت همسر یا شریک زندگی از بیمار است. پژوهش حاضر از معدود پژوهش            پژوهش

با خودمراقبتی بیماران به طور مستقیم مورد بررسی قرار داد. بین رضایت زناشویی و خودمراقبتی ارتباط منفی قوی وجود داشت که از                      
( نشان داد از دید زنان حمایت موثر همسر نقشی حیاتی در فرآیندهای مراقبتی              2119دار بود. نتایج مطالعه لونگ )      نظر آماری نیز معنی

های   های حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت        دارد و به بهبود و ارتقای رضایت زناشویی منجر می شود. مسائل شخصیتی، مهارت                

 تعداد )درصد( متغیر تعداد )درصد( متغیر

  مذهب  جنس

 (1350) 137 اسالم (7151) 113 زن

 (550) 17 مسیحیت (5454) 174 مرد

 (154) 1 سایر مذاهب  سن )سال(

  قومیت (157) 0 44تا  53

 (7757) 111 فارس (3751) 45 34تا  43

 (3151) 44 ترک (3757) 40 44تا  33

 (1154) 14 کرد (1350) 37 44تا  43

 (1151) 15 لر (1550) 31 53تا  43

 (350) 1 سایر اقوام  شاخص توده بدنی

  شغل (754) 11 12کمتر از 

 (457) 11 بیکار (1550) 07 13تا  12

 (3051) 11 دارخانه (7451) 111 53تا  14

 (757) 11 کارمند (1150) 57 53بیشتر از 

 (1451) 73 کارگر  درآمد ماهیانه )میلیون تومان(

 (1450) 77 بازنشسته (7151) 113 2کمتر از 

 (1057) 71 آزاد (3151) 14 1تا  2

  تحصیالت (1150) 11 1بیشتر از 

 (15) 50 ترابتدایی و پایین  تعداد اعضای خانواده )نفر(

 (55) 151 راهنمایی تا دیپلم (7151) 113 4تا  1

 (11) 73 کردانی و باالتر (5454) 174 5تا  3
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گیری مذهبی و نمره کلی رضایت از زناشویی کل نیز به  اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، بستگان و دوستان، جهت
داد با افزایش رضایت زناشویی و ابعاد آن، رفتارهای خودمراقبتی بهبود          همین ترتیب با نمره خودمراقبتی ارتباط منفی داشتند که نشان 

های خودمراقبتی اعم از ویزیت به        عنوان نمونه، چنانچه بیمار از نظر مسائل مالی مشکلی نداشته باشد، به طور منظم برنامه                یابد. به   می
کند.  اگر بیمار رابطه عاطفی       موقع پزشک، تهیه و رعایت رژیم دارویی و غذایی، تماس با واحد درمانی و ورزش منظم را اجرا می                      

تواند در انجام اکثر امور خودمراقبتی به شکل مناسبی از کمک و مشارکت آنان بهره                 مناسبی با همسر و فرزندان خود داشته باشد، می        
کننده کیفیت  بینینویسند مطالعات بسیاری بر نقش مهم و پیش       ( می 2116جوید و خودمراقبتی بهتری انجام دهد. دونوهو و همکاران )  

( که به منظور    2112زندگی زناشویی بر پیامدهای سالمتی بیماران تاکید کرده اند، از جمله نتیجه مطالعه وسیع ویزمن و همکاران )                   
بررسی ارتباط رضایت زناشویی با میزان مرگ جمعیت بزرگسال ایاالت متحده انجام شده بود نشان داد میزان مرگ در افرادی که                         

 تر از افرادی بود که رضایت پایینی از زندگی زناشویی خود دارند.رضایت زناشویی باالیی داشتند، به صورت قابل توجهی پایین
 

 : توزیع فراوانی فراوانی مطلق و نسبی رضایت زناشویی و خودمراقبتی در واحدهای مورد پژوهش2جدول شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : همبستگی رضایت زناشویی و ابعاد آن با خودمراقبتی در واحدهای مورد پژوهش3جدول شماره 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعداد )درصد( متغیر

  رضایت زناشویی

 (1154) 54 (43تا  53پایین )

 (7150) 117 (43تا  42نسبی )

 (1450) 01 (43تا  42باال )

  خودمراقبتی

 (7151) 113 (15تا  21خوب )

 (1057) 00 (44تا  12متوسط )

 (3157) 41 (43تا  43ضعیف )

 خودمراقبتی  متغیر

 Pمقدار  ضریب همبستگی رضایت زناشویی

 ≤151111 -15441 ارتباط زناشویی

 ≤151111 -15414 مسائل شخصیتی

 ≤151111 -15441 حل تعارض

 ≤151111 -15453 مدیریت مالی

 ≤151111 -15410 های اوقات فراغتفعایت

 ≤151111 -15441 رابطه جنسی

 ≤151111 -15415 فرزندان و فرزندپروری

 ≤151111 -15440 بستگان و دوستان

 ≤151111 -15417 گیری مذهبیجهت

 ≤151111 -15451 رضایت زناشویی کل
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 بینی کننده رضایت زناشویی در واحدهای مورد پژوهش: عوامل پیش4جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( بر روی بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب در مورد ارتباط بین رضایت از زناشویی و                  2113پژوهش انجام شده توسط واترسون )     
میر بیماران مرتبط بود و بیمارانی که رضایت            و  با کاهش مرگ   رفتارهای خودمراقبتی نشان داد که کیفیت باالی زندگی زناشویی          

 دادند.  زناشویی باالتری داشتند، خودمراقبتی بهتری از خود نشان می
( نشان داد که سطوح باالتر       2112در مورد ارتباط حمایت اجتماعی با رفتارهای خودمراقبتی نیز نتایج پژوهش سایرز و همکاران )                  

شود، سبب بهبود مراقبت از خود در بیماران مبتال به            حمایت اجتماعی که بخش مهمی از آن از سوی خانواده و همسر تامین می                
( نشان داد که رضایت باالتر از زندگی زناشویی موجب بهبود            2116هوکر و همکاران )      شود. نتایج حاصل از مطالعه      نارسایی قلبی می  

شود و در نتیجه، با افزایش        او در امر درمان می        خودکارآمدی بیمار در زمینه تبعیت از رژیم درمانی و درگیر شدن بیمار و خانواده                
شده و احساس ذهنی پیشرونده از      عنوان یک لذت تجربه    یابد، زیرا رضایت زناشویی به    رضایت زناشویی، بقای این بیماران افزایش می      

تواند به بهبود کیفیت    رضایت دوجانبه بین زوجین تعریف شده و در واقع، نگرش و احساس مثبت زوجین از یکدیگر است که می                       
( نشان داد که گاهی حمایت بیش از اندازه          2112زندگی و خودمراقبتی بیشتر فرد کمک نماید. با این حال نتیجه تحقیق تریودی )               

شود و مشکالتی در فرآیند درمان و روند بهبود ایجاد           همسر از بیمار، موجب سلب استقالل وی در انجام رفتارهای خودمراقبتی می             
( نشان داد خودمراقبتی بیماران با رضایت زناشویی باال در افرادی باالتر است که               2112متزگر و همکاران )      کند. به عالوه، مطالعه   می

در کنار رضایت زناشویی، آگاهی اعضای خانواده نیز در مورد امور خودمراقبتی باال باشد، زیرا سازگاری و رضایت زناشویی نه فقط در                       
موارد بیماری که به طور کلی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر قابل توجهی دارد و کاهش کیفیت زندگی یک مشکل الینفک در 
بیماران مبتال به نارسایی قلبی است. کیفیت زندگی در این بیماران به دلیل عالئم جسمی بیماری )نظیر تنگی نفس، ضعف، خستگی                      

های اجتماعی  و کاهش توان جسمی، اضطراب و افسردگی،کاهش توان و میل جنسی(، اثرات منفی ناشی از درمان و محدودیت                      
دهند و به مرور زمان     بیند. پر واضح است که این عوارض، رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار می               ایجادشده در اثر بیماری آسیب می     

 شوند.  موجب کاهش آن می
های مختلف به  ها با رضایت از زناشویی ارتباطی نداشتند، اما پژوهش بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تحصیالت و ابتال به سایر بیماری

( نشان داد که تحصیالت و آگاهی باالتر با خودمراقبتی بهتر     2112اند، از جمله پژوهش متزگر )نتایج متفاوتی در این زمینه دست یافته
ثباتی ضربان قلب و مشکالت قلبی در افراد متاهل ( نیز بیانگر عدم تفاوت معنادار در بی2116همراه است. مطالعه دونوهو و همکاران )

( نیز  2112و مجرد بود، یعنی تاهل و رضایت از آن ارتباطی با پیامدهای سالمتی در بیماران قلبی ندارد. مطالعه ویزمن و همکاران )                       
تواند به دلیل استقالل زنان و حقوق برابر زنان و            بیانگر عدم ارتباط جنسیت با دو مقوله رضایت زناشویی و طول عمر بود که می                 

یافته باشد، و توجه به این نکته که حمایت و کمک برای بهبود مراقبت و مدیریت بیماری، همیشه از سوی    مردان در کشورهای توسعه
( نیز بیان کردند با توجه 2115همسر نیست و سایر افراد خانواده نیز نقش مهمی در این حیطه دارند. در این راستا تریودی و همکاران )

 مدل
 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده 

t   مقدارP  B خطای معیار β 

 15131 15141 - 135001 715111 ثابت

 15411 15374 15111 15111 15141 سن

 15111 -35113 -15101 45143 -115114 جنسیت

 15111 35115 15111 55117 155103 تحصیالت

 15347 15441 15171 75474 75131 نژاد

 15113 35171 15154 45177 115433 شغل

 15111 45144 15711 45031 555004 درآمد
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به اینکه نارسایی قلبی دارای عود مکرر و کاهنده طول عمر است، مراقبین غیر رسمی نظیر افراد خانواده به خودمدیریتی بیماران                          
های تحقیقات دیگر همسو بود که نشان       ها، در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش با یافته         کنند. با وجود این تفاوت    کمک زیادی می  

های اساسی این پژوهش با کشورهای دیگر تفاوت        های فرهنگی و مذهبی بین کشورهای مختلف، یافته       رغم وجود تفاوت  دهد علی می
 داری ندارد.معنی

در انجام این مطالعه محدودیت خاص و قابل توجهی وجود نداشت، با این حال قابل ذکر است که به دلیل عدم بستری بیماران مبتال                         
، فقط امکان مطالعه    IVو بدحال بودن و عدم همکاری بیماران مبتال به نارسایی قلبی مزمن درجه                  Iبه نارسایی قلبی مزمن درجه      
که در مکان پژوهش حضور داشتند، مقدور بود. چگونگی تاثیر رضایت از زناشویی بر حمایت                 IIIو   IIروی بیماران با نارسایی درجه      

توسط شریک زندگی و اعضای خانواده و همچنین، تاثیر آنها بر خودمراقبتی و مراقبت از شریک زندگی و طراحی مداخالتی که بتواند               
های آتی مورد توجه قرار گیرند. بررسی مکانیسم          تواند در پژوهش    از طریق بهبود روابط زناشویی بر خودمراقبتی تاثیر بگذارند نیز می           

تواند شناخت ما را در زمینه بهبود          های کمی و کیفی می       این ارتباط یا رابطه علت و معلولی بین این دو مفهوم از طریق پژوهش                
 خودمراقبتی بیماران افزایش دهد.

 

 تقدیر و تشکر
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.          9111449114کد طرح و کد اخالق        این مطالعه حاصل طرح پژوهشی با         

دانند مراتب سپاس و قدردانی خود را از کلیه بیمارانی که در پژوهش حاضر همکاری و مشارکت داشتند اعالم                     پژوهشگران الزم می  
 نمایند.
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Abstract 
Aim. This study was conducted to examine the relationship of marital satisfaction and self-care behavior in 
people with chronic heart failure  
Background. Chronic heart failure is one of the most important problems in public health and it would 
impose heavy costs on society and family. Self-care plays an important role in managing heart failure and 
can be influenced by social support. The patients receive the highest level of social support from their fami-
lies.  
Method. In this descriptive study, 251 patients were selected by convenience sampling method. The instru-
ments were Enrich marital satisfaction questionnaire, and The European Heart Failure Self-care Behavior  
(EHFSCB). Collected data were analyzed in SPSS version 16 using descriptive and inferential statistics. 
Findings. The results showed that 58.8 percent of participants were male, with a mean age of 59.66 years. 
The mean score of marital satisfaction was 145.6±41.98. Most participants (46.9 percent) had partial mari-
tal satisfaction. The mean score of self-care was 34.5±12.24 and most participants (41.2 percent) reported 
good self-care. There was a statistically significant negative correlation between the marital satisfaction and 
self-care scores. 
Conclusion. Due to the positive effect of self-care behaviors on marital satisfaction and because most peo-
ple with chronic heart failure have partial marital satisfaction, it is recommended to study factors influenc-
ing these components. It is suggested to support and teach patients and their families in order to improve 
marital satisfaction and promote self-care behaviors in these patients.  
 
Keywords: Chronic heart failure, Self-care behavior, Marital satisfaction,  
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