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A b s t r a c t
Background & Objective:Heart failure is a major growing problem that 
affects patients, their families, and the social network. The higher the level 
of social support provided by families, the lower the risk of heart failure 
progression in individuals. This study aimed to determine the relationship 
between family social support and disease-related concerns of patients with 
heart failure.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was per-
formed on 150 patients selected by census method. A questionnaire con-
taining information of demographic characteristics, family social support, 
and disease-related concerns of patients was applied to collect the data. In 
addition, data analysis was carried out in SPSS version 19 after collecting 
and coding the data. 
Results: The mean total score of family social support and disease-related 
concerns was 228.62±39.34 and 78.32±26.44, respectively. Data analysis 
showed that all aspects of family social support had a positive and signifi-
cant relationship with the disease-related concern (P<0.05(. Moreover, the 
total score of the family social support had a positive and significant cor-
relation with the total score of the disease-related concerns in patients. 
Conclusion: The results confirmed the role of family support in improve-
ment of mental health of patients. Therefore, it is suggested that a fam-
ily-centered and cooperative nursing intervention be designed to involve 
family members in the care process of patients with heart failure. 
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ارتباط سنجی میزان حمایت اجتماعی خانواده و نگرانی های مرتبط با بیماری در مبتالیان به 
نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های دولتی شهرستان بیرجند در سال 1397
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چکیده: 

و شبکه  بیماران، خانواده  که  است  روبه رشد  قلبی يک مشکل عمده  نارسايی  و هدف:  زمینه 
اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هر چقدر سطح دريافت حمايت اجتماعی خانواده بیشتر 
باشد؛ افراد در معرض خطر کمتری از نظر پیشرفت بیماری های نارسايی قلبی قرار می گیرند. هدف 
از اين پژوهش تعیین ارتباط بین حمايت اجتماعی خانواده و نگرانی های مبتاليان به نارسايی قلبی 

بود.

نمونه گیری  از روش  آن  در  بود که  تحلیلی  توصیفی-  مطالعه  پژوهش يک  اين  بررسی:  روش 
سرشماري استفاده شد. تعداد 150 بیمار واجد شرايط وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها 
شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، حمايت اجتماعی خانواده و نگرانی های مرتبط با بیماری 
بود. پس از جمع آوری، داده ها کدگذاری و وارد نرم افزار SPSS نسخه 19 شد و با استفاده از اين 

نرم افزار مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:  میانگین نمره کل حمايت اجتماعی خانواده 39/34 ± 228/62 و نگرانی های مرتبط با 
بیماری26/24 ± 78/32 به دست آمد. آنالیز داده ها نشان داد؛ تمام ابعاد حمايت اجتماعی خانواده با 
میزان نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران ارتباط مثبت و معنادار دارد)p >0.05(. همچنین نمره 
کل حمايت اجتماعی خانواده با نمره کل نگرانی های مرتبط با بیماری مثبت و معناداری نشان داد. 

نتیجه گیری: يافته های اين پژوهش تأکید مجددی بر نقش حمايت خانواده در بهبود سطح سالمت 
روان بیماران بود. بر اين اساس، طرح مداخالت پرستاری خانواده محور و مشارکت تمامی اعضاء 

خانواده در مراقبت از بیماران مبتال به نارسايی قلبی پیشنهاد می شود.
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مقدمه:
يکی از شايع ترين بیماری های مزمن و علت مرگ و میر در 
بزرگساالن، بیماری های قلبی- عروقی است و میزان ابتال، مرگ 
از  يکی  عنوان  به  قلبی  نارسايی  از  ناشی  کارافتادگی  از  و  میر  و 
دارد)1(.  بااليی  نسبتًا  شیوع  عروقی  قلبی-  بیماری های  مهمترين 
سبب  و  است  خون رسانی  در  قلب  ناتوانی  اثر  در  اختالل  اين 
بیماری  اين  می شود)2(.  دياستولی  پايان  فشار  غیرطبیعی  افزايش 
عالئم متعددی نظیر تنگی نفس، سرگیجه، آنژين صدری، ادم و 
آسیت را سبب می شود)3(. در ايران نیز نارسايی قلبی از علل عمده 
مرگ و ناتوانی به شمار می رود که با تغییر هرم سنی در جامعه و 
پیرشدن جمعیت جوان امروز ايران در آينده ای نزديک به شیوع 
فعلی آن، يعنی 3500 بیمار به ازای هر يکصد هزار نفر، افزوده 
ايران  در  بیماری ها  مديريت  مرکز  که  آماری  خواهد شد)4(. طبق 
منتشر کرده است؛ تعداد مبتاليان به نارسايی قلبی بالغ بر 1 میلیون 
نفر می باشد)5(. اين اختالل يک مشکل عمده بهداشتی در سراسر 
تحمیل  بهداشتی  سیستم  بر  را  زيادی  هزينه های  که  است  جهان 
بیمار  از نظر میزان بستری های پی در پی  می کند)4(. به طوری که 
در بیمارستان، در بین بیماری های مزمن، نارسايی قلب حائز رتبه 
اول است)6(. به همین دلیل، يافتن روش های کنترل کننده بیماری 
نارسايی قلب و عوارض ناشی از آن مثل بستری مجدد از اهمیت 

ويژه ای برخوردار است)7(. 
تشديد  خطر  می تواند  قلبی  بیماران  در  نگرانی  و  استرس 
با  انواع اضطراب مزمن  افزايش دهد.  آنها  بیماری و مرگ را در 
خطر تا 2 برابری ابتال به بیماری های قلبی عروقی همراه است )8. 
9(. مرز نگرانی ها در رابطه با اين بیماری گسترده است و بیماران 
نگرانی هايی نظیر هزينه های درمان، شغل، خانواده و...دارند. اين 
نگرانی ها با افزايش دفعات بستری افزايش می يابد. به عبارت ديگر 
بیمارانی که چندين بار به علت بیماری نارسايی قلبی در بیمارستان 
نگرانی های  بیماران،  ساير  به  نسبت  بودند؛  شده  مجدد  بستری 
بیشتری در زمینه مشکالت جسمی، روانی، شناختی و نگرانی از 
آينده بیماری را داشتند)10(. نگرانی زنجیره افکار و تصاويری است 
که به شکل منفی و غیرقابل کنترل فرد را تحت تأثیر قرار می دهد 
و در واقع، مشخصه اصلی و مؤلفه شناختی اضطراب است )11(.
تهديد  عنوان  به  را  مبهم  حوادث  نگرانی،  باالی  سطوح  با  افراد 
تعبیر می کنند و نگرانی، باعث افزايش عواطف منفی، برانگیختگی 
و فعال شدن اعصاب و غدد می شود )12(. بر اين اساس، نگرانی، 
در  است  ممکن  نامعلومی که  حوادث  به  و  است  مبهم  پديده ای 
آينده اتفاق بیافتند مربوط می شود و باعث ناتوانی برای مقابله فعال 
می گردد)13(. مطالعات انجام شده با رويکرد فراتحلیل، رابطه بین 
اضطراب و افزايش خطر ابتال به انواع بیماری های قلبی عروقی، 
از جمله سکته قلبی، بیماری عروق کرونر، نارسايی قلبی و مرگ 
بیماران  اند)14(. نگرانی ها و مشکالت  قلبی عروقی را تأيید کرده 
مبتال به نارسايی قلبی شبیه نگرانی های مرتبط با بیماری سرطان 
بیماران  نارسايی قلبی از طرف  بیماری  با  است و تجربه زندگی 
به عنوان يک زندگی خسته کننده و ترس آور است که با افزايش 

پلکانی ناتوانی و ضعف و وابستگی بیان می گردد)15(. 
از  قلبی  نارسايی  بیماران  تجربیات  بررسی  با  پژوهشی  در 
محدوديت های جسمی ايجاد شده در فعالیت های زندگی روزانه، 
به اين نتیجه رسیدند که بیماران مبتال به نارسايی قلبی ادراکاتی 

انجام  برای  تالش  از  نشده  تعريف  ترس  نوع  يک  وجود  چون 
فعالیت های روزانه و همچنین وجود ترديد و نامعلومی در ارتباط 
با آينده را گزارش نمودند. در همین راستا بیماران مبتال به نارسايی 
قلبی نگران تغییرات ناخواسته در زندگی آينده خود به دلیل شرايط 

بیماری نارسايی قلبی می شوند)3(. 
روانی  عالئم  قلبی  نارسايی  به  مبتال  بیماران  از   %48 حدود 
نگران کننده ای مثل احساس گناه، ناامیدی، اعتماد به نفس پايین و 
کاهش انرژی را تجربه می کنند)16(. اين بیماری منجر به تغییراتی در 
سبک زندگی فرد شده که سبب انزوای اجتماعی فرد می گردد و بر 
رضايت و کیفیت زندگی فرد تأثیر می گذارد)3(. به دلیل عوارض 
برنامه  در   CHF به  مبتال  بیماران  درمانی،  فرايندهای  و  بیماری 
مراقبت خود تغییرات و چالش های بسیاری را تجربه می کنند. اين 
نیاز به مراقبت های مناسب  افراد برای کنار آمدن با شرايط خود 
آموزش  و  حمايت  بر  بیشتری  تأکید  اخیر،  سال های  در  دارند. 
بیماران مبتال به CHF همراه با توجه به مراقبت از آن ها، صورت 
بیماران  بیشتر  برای مديريت شرايط مزمن خود،  گرفته است)17(. 
می توانند از مجموعه خدمات حرفه ای )به عنوان مثال کالس های 
خودکارآمدی، آموزش بهداشت، مشاوره حرفه ای( و حمايت های 
غیر رسمی )به عنوان مثال گروه های حمايتی( بهره مند شوند. با اين 
حال، اين منابع حمايتی رسمی اغلب به صورت روزانه يا همیشگی 
در دسترس نیستند و ممکن است برای دراز مدت قادر به حمايت 
به عنوان يکي  نباشند)18(. خانواده  بیمار  نیازهای  برای رفع  کافی 
از مهم ترين منابع براي حمايت اجتماع، به ويژه بیماران در نظر 
گرفته شده است)19(. خانواده اغلب نقش مهمیدر کمک به بیماران 
در کنترل و درمان بیماری دارند. حمايت خانواده منجر به بهبود 
با بیماری  سالمت می شود و به عنوان مهم ترين عامل در مبارزه 
شمرده می شود)20(. اعتقادات و نگرش ها در مورد سالمتی جسمی، 
عاطفی و روانی و رفتارهای مؤثر بر سالمتی مانند تغذيه، ورزش 
و مديريت استرس در فضای خانواده آموخته و تقويت می شود. 
مراقبتی  خدمات  دهنده  ارائه  اصلی ترين  خانواده  حقیقت،  در 
درمانی برای اعضای آن است. از طرف ديگر توجه به مشارکت 
خانواده و اعضای آن در مراقبت از ساير اعضا از طريق برنامه های 
مراقبت و مديريت بودجه، افزايش يافته است. به گونه ای که در 
نظر گرفتن اثربخشی هزينه مراقبت، مراقبت های بیمارستانی را به 
سمت مراقبت از منزل سوق داده است. در همین راستا، خانواده 
و به ويژه مراقبان منزل نقش مهمیدر سالمت و رفاه بیماران ايفا 
بهداشتی  مراقبت های  ارائه دهندگان  عنوان  به  واقع  در  و  می کنند 
اقدامات  می توانند  خانواده ها  می شوند)19(.  گرفته  نظر  در  پنهان 
مقابله ای  وکارهای  ساز  دنبال  به  و  دهند  انجام  مناسبی  حمايتی 
مانند  روش هايی  از  استفاده  با  همچنین  باشند.  سازنده  و  مثبت 
با  همراهی  و  خاطر  تعلق  احساس  و  مشارکت  همدردی،  ابراز 
افزايش دهند)21(. همچنین  بیماران را  از  مبتال، حمايت خود  فرد 
اعضای خانواده می توانند انواع مختلفی از حمايت اجتماعی )مانند 
)مانند  ابزاری  حمايت  و  ارزيابی(  و  اطالعاتی  عاطفی،  حمايت 
فعالیت های قابل مشاهده که می تواند انجام رفتارهای سالم را برای 

فرد آسان و ممکن کند( را انجام دهد)22(.
به  مبتال  بیماران  از  حمايت  در  خانواده  نقش  خصوص  در 
نارسايی قلبی  Dennis 2008 می نويسد؛ خانواده نقش مهمی در 
دلگرم کردن فرد برای رسیدن به اهداف بهداشتی و کاهش نگرانی 
اولین محل کسب تجربه حمايت  ايفا می کند و اين محیط  آن ها 

ملیحه داودی و همکاران. ارتباط سنجی میزان حمايت اجتماعی خانواده و نگرانی های مرتبط با بیماری در مبتاليان به 
نارسايی قلبی بستری در بیمارستان های دولتی شهرستان بیرجند در سال 1397
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اجتماعی است و هر چقدر سطح دريافت اين حمايت اجتماعی 
پیشرفت  نظر  از  کمتری  خطر  معرض  در  افراد  باشد؛  بیشتر 

بیماری های نارسايی قلبی قرار می گیرند)23(. 
قلب  جامعه  و  آمريکا  قلب  کالج  شواهد،  اين  راستای  در 
قلبی  نارسايی  مديريت  برای  که  دستورالعمل هايی  در  نیز  اروپا 
ارائه می نمايد به درگیر کردن اعضای خانواده بیمار در آموزش، 
ارائه حمايت روانی و برنامه ريزی برای آن ها اشاره می نمايند)24. 
25(. بنابراين حمايت اجتماعی يک تأثیر محافظتی مهم در ارتباط 

ارتباط نزديک  با آن می گذارد.  بیماری و نگرانی های مرتبط  بین 
ارائه  خانواده  و  جامعه  دوستان،  توسط  که  اجتماعی  حمايت  و 
مقابله  کار،  محیط  در  عملکرد  بهبود  با  مثبتی  ارتباط  می شود 
جسمانی  بهزيستی  عمومیو  سازگاری  زندگی،  مشکالت  با  بهتر 
اهمیت خانواده،  با وجود درک گسترده  دارد)26(.  و روان شناختی 
و  مفید  رفتارهای  و  اقدامات  مورد  در  محدودی  اطالعات  هنوز 
وجود  بیماران  سالمتی  ارتقاء  جهت  در  خانواده  اعضای  کارآمد 
زمینه  در  کافی  مطالعات  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  دارد)27(. 
نارسايی  به  مبتال  بیماران  در  آن  پیامدهای  و  اجتماعی  حمايت 
قلبی غالبًا بر کیفیت زندگی و رفتار خودمراقبتی آن ها متمرکز بوده 
است. پژوهش های صورت گرفته درخصوص نگرانی های مرتبط 
با بیماری، حمايت اجتماعی خانواده و همینطور ارتباط بین اين 
دو مفهوم نیز در میان بیماران مبتال به نارسايی قلبی، در سطح دنیا 
به ويژه ايران بسیار محدود می باشد. با تکیه بر شرايط موجود و 
توجه به اين نکته که در ايران به دلیل عدم سازمان يافتگی حمايت 
اجتماعی توسط مؤسسات و نهادهای ذيربط، نقش خانواده و اقوام 
در حمايت از بیماران پررنگ تر است؛ لذا هدف از اين پژوهش 
تعیین ارتباط بین حمايت اجتماعی خانواده و نگرانی های مرتبط با 

بیماری در مبتاليان به نارسايی قلبی بود. 
مواد و روش ها

مقطعی  نوع  از  و  تحلیلی  توصیفی-  مطالعه  حاضر  پژوهش 
بود که در آن کلیه بیماران مبتال به نارسايی قلبی جامعه پژوهش 
آموزشی  بیمارستان های  نیز  پژوهش  محیط  و  دادند  تشکیل  را 
دسترس  در  روش  به  نمونه گیری  است.  بوده  بیرجند  شهرستان 
صورت گرفت. پس از دريافت تصويب طرح پژوهشی در کمیته 
)کد  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  تحقیقات  معاونت  اخالق 
به  مراجعه  با  پژوهشگر   ،)ir.bums.REC.1396.101 اخالق 
قلبی واجد  نارسايی  به  مبتال  بستری  افراد  دولتي،  بیمارستان هاي 
انتخاب  پژوهش  واحد  عنوان  به  را  مطالعه  به  ورود  معیارهای 
مشابهی  مطالعه  شده  انجام  بررسی های  در  که  آنجايی  از  نمود. 
تقريبا مشابه و محدوديت  به مطالعات  با توجه  يافت نشد؛ ولی 
تعداد بیماران نهايتًا 150 نفر وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود 
تکلم  شناختی،  مورد  سه  در  نقص  وجود  عدم  شامل  مطالعه  به 
و شنوايی، تمايل به شرکت در مطالعه، هوشیاری مناسب جهت 
عدم  نیز  خروج  معیارهای  و  فارسی  گويش  و  ارتباط  برقراری 
رضايت به ادامه مصاحبه و يا بدحال شدن بیمار طی مطالعه بود. 
پژوهش  اهداف  پرسشنامه ها،  تکمیل  و  توزيع  از  پیش  ابتدا،  در 
تمايل  براي واحدهاي مورد نظر توضیح داده شد و در صورت 
اخذ  آن ها  از  کتبی  آگاهانه  نامه  رضايت  پژوهش  در  شرکت  به 
شد. سپس پرسشنامه هاي اطالعات دموگرافیک، حمايت اجتماعي 
خانواده و نگراني هاي مرتبط با بیماري به بیماران ارائه و به روش 
 3 پرسشنامه  شامل  داده ها  گردآوری  ابزار  شد.  تکمیل  مصاحبه 

شامل  دموگرافیک  اطالعات  پرسشنامه  اول؛  بخش  بود؛  قسمتی 
سؤاالتی از قبیل سن، جنس، شغل، وضعیت تأهل، محل سکونت، 
است.  بستری  دفعات  تحصیالت،  سطح  بیماری،  به  ابتال  مدت 
بخش دوم؛ پرسشنامه حمايت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن 
که دارای 4 بعد حمايت عاطفی) 25 سوال، در محدوده25-100(، 
حمايت  جستجوی   ،)17-68 محدوده  در  سوال،   17 اطالعاتی) 
)28 سوال، در محدوده 112-28( و حمايت ابزاری) 9 سوال، در 
محدوده 36-9(، است. پرسشنامه حاوی 79 سؤال است که توسط 
خداپناهی و همکاران )1387( تدوين و روايی و پايايی آن مورد 
بررسی قرار گرفته است. ضريب پايايی آن به روش آلفای کرونباخ 
0/97 به دست آمده است و روايی آن نیز به روش روايی محتوا و 

سازه مورد تأيید قرار گرفته است)28(. 
در مطالعه حاضر نیز پايايی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 
درجه بندي  قالب  در  پرسشنامه  امتیازبندی  آمد.  به دست   0/81
لیکرت و به صورت چهار درجه اي از طیف کاماًل موافق تا کاماًل 
مخالف تنظیم شده است. براي کمي سازي پاسخ ها به درجه بندي ها 
به  عامل  هر  نمره هاي  و  است  شده  داده  نمره  يک  تا  چهار  از 
طور جداگانه محاسبه گرديده است. نمرات باالتر نشانه حمايت 
نمرات  از جانب خانواده می باشد.  بیشتر  دريافت شده  اجتماعی 
پرسشنامه  تا 316 محاسبه می شود. بخش سوم؛  در محدوده 79 
باقری و همکاران  توسط  که  است  بیماری  با  مرتبط  نگرانی های 
)1391( روان سنجی شده است. در مطالعه مذکور ضريب پايايی 
آمده است و  به دست  آلفای کرونباخ 0/90  به روش  پرسشنامه 
روايی آن به شیوه روايی محتوا مورد تأيید قرار گرفته است)29(. 
با  حاضر  مطالعه  در  بیماری  با  مرتبط  نگرانی های  ابزار  پايايی 
پرسشنامه  آمد.  به دست   0/89 کرونباخ  آلفای  از ضريب  استفاده 
و  است  سؤالي   23 پرسشنامه  يک  بیماری  با  مرتبط  نگراني های 
شامل دو بعد: استقالل )شناختي، عملکردی با 13سؤال( و نگراني 
)عوارض جسمي- رواني و نگراني از آينده بیماری با 10 سؤال( 

مي باشد)29(. 
شش  مقیاس  در  بیماري،  با  مرتبط  نگرانی هاي  پرسشنامه 
درجه اي لیکرت شامل کاماًل موافقم، موافقم، نسبتًا موافقم، نسبتًا 
مخالفم، مخالفم، کاماًل مخالفم تنظیم شده است و دامنه نمرات از 
1 تا 6 در هر عبارت، متغیر است. تمامی عبارات داراي امتیازدهی 
تا  موافقم  کاماًل  براي   1 امتیاز  از  ديگر،  عبارت  به  بودند،  منفی 
نشانه  کمتر  نمره  است.  بوده  متغیر  مخالفم،  کاماًل  گزينه  براي   6
نگرانی بیشتر است. نمرات در محدوده 23 تا 138 قرار می گیرند. 
باالتر نشانه نگرانی  به نمره دهی منفی عبارات، نمرات  با توجه 

کمتر فرد در رابطه با بیماری خود می باشد.
به  داده ها  و  انجام  کدگذاري  داده ها،  جمع آوري  از  پس 
کامپیوتر وارد گرديد. پس از اطمینان از صحت داده ها، تجزيه و 
تحلیل آماری با بکارگیری نرم افزار آماري  SPSS ويرايش 19 
انحراف  )میانگین و  آمار توصیفی  از  استفاده  با  نتايج  انجام شد. 
معیار، فراوانی و درصد( و آمار استنباطی ) با توجه به نرمال بودن 
متغیرهای کمی؛ آزمون همبستگی پیرسون(، با درنظرگرفتن فاصله 

اطمینان 95 درصد و سطح معناداری 0/05 ، گزارش شد.
یافته ها

در اين پژوهش 150 بیمار مبتال به نارسايی قلبی وارد مطالعه 
شدند. میانگین سنی بیماران 11/35 ± 63/06 سال، 47/3 درصد 
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زن و 85/3 درصد متأهل بودند. 56/7 درصد ساکن شهر و اکثريت 
واحدهای پژوهش )67/3 درصد( سابقه ابتال به بیماری را کمتر از 

5 سال ذکر کردند. ساير مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش 

جدول 1: مشخصات دموگرافیک بیماران مبتال به نارسايی قلبی شرکت کننده در مطالعه

تعداد ) درصد (متغیر

)13/3 ( 20خوبوضعیت اقتصادی                                   
)53( 98متوسط
)21/3( 32ضعیف

)2/7( 4مجردوضعیت تأهل                                         
)85/3( 128 متاهل
)10/7( 16بیوه

)1/3( 2مطلقه
)8( 12 دولتیشغل

)39/3( 59آزاد
)5/3( 8بازنشسته

)47/3( 71بیکار
)68/7( 103بیسواد و ابتدائیسطح تحصیالت               

)14/7(22راهنمائی و سیکل
)10/7( 16توسطه و ديپلم

)6( 9تحصیالت دانشگاهی

حداکثر امتیاز پرسشنامه حمايت اجتماعی خانواده و پرسشنامه 
نگرانی های مرتبط با بیماری به ترتیب 331 و 110 می باشد؛ براين 
اساس، نتايج نشان داد، میانگین نمرات کسب شده بیماران نارسايی 
بوده   228/62 ± اجتماعی خانواده 39/34  ابزار حمايت  از  قلبی 

است. اين میانگین با توجه به حداکثر امتیاز در پرسشنامه حمايت 
اجتماعی در سطح مطلوب قرار گرفت. همچنین میانگین نمرات 
بیماران از پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری 26/24 ± 78/32  

به دست آمد)جدول شماره 2(. 

جدول شماره 2: میانگین نمره ابعا،د نمره کل حمايت اجتماعی خانواده و نگرانی های مرتبط با بیماری در مبتاليان به نارسايی قلبی 

انحراف معیارمیانگینحداکثر نمرهحداقل نمرهتعدادمتغیر

150154331228/6239/34حمايت اجتماعی خانواده

150289546/2010/21حمايت عاطفی

150266249/8110/84حمايت اطالعاتی

15093256/2211/45حمايت ابزاری

150448076/3815/61جستجوی حمايت

1502211078/3226/24نگرانی های مرتبط با بیماری
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در جدول شماره يک نمايش داده شده است)جدول شماره 1(.
و  خانواده  اجتماعی  حمايت  پرسشنامه  مختلف  ابعاد  بین 
قلبی  نارسايی  به  مبتاليان  در  بیماری  با  مرتبط  نگرانی های  ابعاد 
ارتباط مثبت معنادار وجود داشت )جدول شماره 3(. افزايش نمره 

همچنین  و  ابزاری  اطالعاتی،  عاطفی،  حمايت  ابعاد  در  بیماران 
جستجوی حمايت پرسشنامه حمايت اجتماعی خانواده، مبین آن 
است که با افزايش حمايت اجتماعی خانواده نگرانی های مرتبط با 

جدول شماره 3: ارتباط بین ابعاد حمايت اجتماعی خانواده و ابعاد نگرانی های مرتبط با بیماری در مبتاليان به نارسايی قلبی 

نمره کل نگرانی های مرتبط با بیماری نگرانی ها استقالل 

متغیر  
مقدار معنی داری 

)p(
ضريب 

)r(همبستگی
مقدار معنی 
)p( داری

ضريب 
)r(همبستگی

مقدار معنی داری 
)p(

ضريب 
)r(همبستگی

0/03 0/16 0/0001 0/90 0/005 0/22 حمايت عاطفی
0/0001 0/35 0/0001 0/35 0/0001 0/37 حمايت اطالعاتی
0/0001 0/33 0/0001 0/35 0/0001 0/39 حمايت ابزاری
0/0001 0/30 0/0001 0/49 0/0001 0/38 جستجوی حمايت
0/0001 0/29 0/0001 0/68 0/003 0/24 نمره کل 

بحث 
اين مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین میزان حمايت اجتماعی 
نارسايی  به  مبتاليان  در  بیماری  با  مرتبط  نگرانی های  و  خانواده 
قلبی اجرا شد. فرضیه اين مطالعه اين بود که میان میزان حمايت 
به  مبتاليان  بیماری در  با  نگرانی های مرتبط  اجتماعی خانواده و 
نارسايی قلبی ارتباط وجود دارد. اين فرضیه با در نظرگفتن 150 
بیمار مبتال به نارسايی قلبی مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج نشان 
به  مبتاليان  در  خانواده  اجتماعی  حمايت  نمره  میانگین  که  داد 
امتیاز  اين که حداکثر  به  با توجه  بوده و  قلبی 228/62  نارسايی 
است؛  اجتماعی خانواده، 331  پرسشنامه حمايت  از  کسب شده 
به  مبتال  بیماران  برخورداری  که  نمود  استنباط  چنین  می توان 
نارسايی قلبی از حمايت اجتماعی در سطح مطلوبی بوده است. 
اين يافته پژوهشی همسو با نتايج پژوهش منصوريه )1396( بوده 
بین  در  اجتماعی  حمايت  میانگین  نیز  مذکور  مطالعه  در  است؛ 

بیماران نارسايی قلبی جامعه ايرانی باال گزارش شده است)30(. 
به نظر می رسد علت باال بودن حمايت اجتماعی در پژوهش 
حاضر ناشی از حمايت مداوم و مؤثر اعضای خانواده از اين افراد 
در شرايط بیماری و ابراز همدردی و محبت با آن ها می باشد و اين 
نشان از تأثیر پیچیده حمايت اجتماعی دارد .اين در حالی است 
کاراتاز  و   )2017( چمبرالين   ،)1391( چراغی  مطالعه  نتايج  که 
)2017( با نتايج مطالعه حاضر در تضاد است؛ در مطالعات مذکور 
اجتماعی  حمايت  پايین  سطح  از  بیماران  است  داده  نشان  نتايج 

درک شده برخوردار بوده اند)33-31(. 
نتايج مطالعه حاضر همچنین نشان داده است که میانگین نمره 
نگرانی های مرتبط با بیماری در مبتاليان به نارسايی قلبی78/32 
بوده و با توجه به اين که نمرات باالتر نشانه نگرانی کمتر است 
با  مرتبط  نگرانی های  پرسشنامه  از  شده  کسب  امتیاز  حداکثر  و 
نگرانی های  نمود که،  استنباط  بیماری 138 است؛ می توان چنین 
است.  بوده  متوسط  سطح  در  بیماران  اين  در  بیماری  با  مرتبط 

بررسی  هدف  با  که   )1393( باقری  پژوهش  نتايج  با  يافته  اين 
قلبی  نارسايی  به  مبتال  بیماران  در  بیماری  با  مرتبط  نگرانی های 
بیماران  نیز  مذکور  مطالعه  در  دارد،  همخوانی  است؛  شده  انجام 
مبتال به نارسايی قلبی، سطح متوسطی از نگرانی را از خود نشان 
داده اند)29(. در همین راستا کارلسون و همکاران )2005( نشان دادند 
41 درصد بیماران نارسايی قلبی، نگرانی و مشکالت روانی دارند. 
اين بیماران، نگرانی های متعددی را تجربه مي نمايند؛ که مواجهه 
با تشخیص بیماری و شدت گرفتن عالئم و نشانه های ناشی از آن 
در گذر زمان نگرانی هايی را با ابعاد و ويژگي های متفاوت برای 
نیز  بیماران ايجاد کرده بود)34(. براساس پژوهش ساندين)2010( 
بیماران مبتال به نارسايي قلبي نگران تغییرات ناخواسته در زندگي 

آينده خود به دلیل شرايط بیماری مي شوند)35(. 
 2018 همکاران  و  منصوريه  حاضر،  مطالعه  نتايج  با  همسو 
اجتماعی و  بین حمايت  ارتباط  بررسی  به  ای که  نیز در مطالعه 
خود مراقبتی بیماران نارسايی قلبی و نقش واسطه ای نگرانی های 
مرتبط با بیماری پرداختند، اظهار داشتند حمايت اجتماعی درک 
شده و نگرانی های مرتبط با بیماری در واحدهای پژوهش ارتباط 
مثبت معنادار داشتند)30(. همچنین مشابه با اين يافته، نتايج مطالعه 
آنان  می باشد.   )2009( همکاران  و   Tsuchihashi-Makaya
در مطالعه خود نشان دادند ايزوله اجتماعی و کاهش در روابط و 
حمايت اجتماعی با نگرانی های مرتبط با بیماری ارتباط دارد)36(. 
جالئی و همکاران )1396( نیز تائید می نمايد که حمايت اجتماعی 
از بیماران کانديد جراحی پیوند عروق ارتباط معکوس معنادار با 
ترس و اضطراب اين بیماران دارد و می نويسد ترس از عود عالئم، 
مرگ ناگهاني، به حال خود رها شدن، عدم حمايت مالي، کمبود 
آگاهي و نداشتن حمايت اطالعاتي کافي سبب ترس بیماران شده 
با  آنان را تحريک پذير مي کند و ممکن است بر روابط آن ها  و 
مشخص  شرايطی  چنین  در  بگذارد؛  تأثیر  خانواده  اعضاي  ساير 
از  پیشگیري  در  درماني  مناسب  حمايتي  سیستم  که  است  شده 
بیمار بسیار کمک کننده است و حمايت  بهبودي سريع  ترس و 
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اجتماعي نقش مهمي در تسکین اثرات منفي بیماري بر بعد رواني 
مطالعه  با  همچنین  حاضر  پژوهش  يافته های  دارد)37(.  بیماران 
باقری )2018( نیز که با هدف بررسی مدل شأن اجتماعی در میان 
انجام شده است، همخوانی دارد؛  نارسايی قلبی  به  بیماران مبتال 
در اين مطالعه نیز عنوان شده است که افزايش نگرانی های مرتبط 
اجتماعی  روابط  روی  بر  منفی  تأثیرات  قلب  نارسايی  بیماری  با 
اين  اجتماعی  ارتباطات  که  صورتی  در  و  است  داشته  بیماران 
بیماران بهبود يابد؛ آنان به راحتی قادر خواهند بود تا با تأثیرات 
منفی و نگرانی های ناشی از بیماری شان مقابله نمايند)38(. در واقع 
اجتماعی  که حمايت  کرد  تبیین  گونه  اين  می توان  را  نتیجه  اين 
نخست به پذيرش بیماری کمک می کند، دوم اين که نگرانی در 
مورد رفتارهای مراقبت از خود را کاهش می دهد و سوم اين که 

مديريت بیماری را تسهیل می کند)39(. 
اين درحالی است که مطالعه Hara و همکاران 2014 نتايج 
بررسی  به  که  آن ها  مطالعه  از  بخشی  در  نمود؛  ارائه  متفاوتی 
ديابت  به  مبتاليان  سازگاری  استرس-  بر  خانواده  حمايت  تأثیر 
پرداختند، میان دو متغیر زندگی در کنار همسر و میزان استرس- 
همچنین،  نشد)40(.  مشاهده  معناداری  ارتباط  زنان،  در  سازگاری، 
در مطالعه Friedmann و همکاران 2014 نیز که با هدف تعیین 
بیماران مبتال به  تأثیر حمايت اجتماعی بر افسردگی و اضطراب 
بود،  بیماری، اجرا شده  از تشخیص  قلبی دو سال پس  نارسايی 
اضطراب  و  اجتماعی  حمايت  متغیر  میان  که  کرد  آشکار  نتايج 
همکاران  و   Fuller-Iglesias ندارد)41(.  وجود  ارتباطی  بیمار 
2015 نیز گزارش کردند افزايش بعد خانوار با تجربه بیشتر عالئم 
افسردگی در میان جمعیت جوان سالم همراه است)42(. مطالعات 
به  مبتال  فرد  کنار  در  خانواده  حضور  منفی  اثرات  بر  نیز  ديگر 
کنندگان  شرکت  می دارد  اظهار  و  می نمايد  اشاره  مزمن  بیماری 
به  داشتند در برخی موارد حضور خانواده منجر  بیان  در مطالعه 
اهمیت  بی  و  رفتارهای خودمراقبتی  تضعیف  احساس سرکوب، 

جلوه يافتن نگرانی های آنها شده است)43. 44(.
در توضیح مغايرت های مشاهده شده می توان گفت، اختالف 
به  و  سنجش  مورد  متغیر  در  تفاوت  دلیل  به  می تواند  نتايج  در 
همچنین  باشد.  هدف  گروه  پژوهش،  ابزار  در  تفاوت  آن  دنبال 
نرم ها  کننده  تعیین  از عوامل  به عنوان يکی  فرهنگی  تفاوت های 
مقوله  به  نسبت  افراد  ديدگاه  و  تعاريف  حمايتی،  هنجارهای  و 
احساس استقالل و وابستگی و میزان استرس درک شده فرد از 
شرايط موجود، از جمله عواملی است که در بروز اختالف نتايج 
 Park بین مطالعه حاضر و مطالعه ذکر شده، مؤثر است. چنان که
فرهنگی،  بافت  درنظرگفتن  با  می کند  اشاره   2013 همکاران  و 
ارتباط بین حمايت کردن و سالمتی در فرهنگ آسیايی قوی تر و 

مثبت تر از فرهنگ آمريکايی می باشد)45(.
در اين مطالعه حمايت اجتماعی خانواده به صورت حمايت 
عاطفی، اطالعاتی و ابزاری ارائه شد. حمايت عاطفی به طور طبیعي، 
شامل کمک هايي مي شود که توسط خانواده، دوستان، همکاران و 
همسايگان يا افراد مهم صورت مي گیرد و شامل ابراز عشق، عاطفه 
ايجاد  عاطفي  بهزيستي  احساس  که  مي شود  ارزشمند شمردن  و 
با يافته مذکور، حیدرزاده و همکاران )1392(  مي کند)46(. همسو 
نارسايی  بیماران مبتال به  تأيید اهمیت حمايت عاطفی در  ضمن 
بعمل  بیماران  از  خانواده  که  عاطفی اي  حمايت  می نويسد؛  قلبی 
دلگرمی و  احساس همدردي،  تا  می کند  بیمار کمک  به  می آورند 

ابراز محبت کافی از سوي خانواده نمايد. اين مسأله منجر می شود 
شرايط  اين  در  او  پشتیبان  که  هستند  کسانی  کند  احساس  بیمار 
سخت و بحرانی می باشند؛ لذا راحت تر با بیماري مقابله کرده و با 
آن سازگاري می نمايد و از انزوا و گوشه گیري دوري جسته، نشاط 
و دلگرمی بگیرند)47(. حمايت اطالعاتی شامل اطالعات و آموزش 
به فرد در زمینه انجام مهارت هاي خاص مي باشد که سبب مي شود، 
افراد نسبت به نحوه مراقبت از خود، کنترل بیماري و رژيم درماني 
آگاهي يابند و اين امر در کاهش اضطراب، نگراني و میزان مرگ 
و میر آن ها مؤثر است)48(. برخی از مطالعات حاکی از آن است که 
کمبود آگاهی و نداشتن حمايت اطالعاتی کافی موجب ترس و 
تحريک پذيری بیماران نارسايی قلبی می گردد)49. 50(. لذا ارائه يک 
رشته اطالعات و آموزش به فرد در زمینه انجام مهارت هاي خاص 
سبب می شود؛ افراد نسبت به نحوه مراقبت از خود، کنترل بیماري 
و رژيم درمانی آگاهی يابند و اضطراب، نگرانی و میزان مرگ و 
میر آن ها کاهش يابد)51(. در تائید اين يافته، خداپناهی و همکاران 
2010 اظهار می دارد اطالعات می تواند مهار ادراکات بیمار را با 
فراهم کردن شیوه هايی براي مديريت بیماري و مقابله با نشانه ها 
افزايش دهد. آموختن چگونگی مديريت بیماري می توانداحساس 
ابزاری شامل  آينده کاهش دهد)28(. حمايت  آسیب پذيري را در 
فراهم آوردن کمک هاي ملموس مانند خدمات، کمک هاي مالي 
از  نوع حمايت  اين  است)46(.  کاالهاي خاص  يا  وسايل  ديگر  و 
و  مادي  منابع  کمبود  مواقع  در  که  مي شود  تشکیل  هايي  کمک 
نیاز به وجود مي آيند )مانند پول، فراهم آوردن اقامتگاه، ...( و يا 
ممکن است شامل حل مشکالت روزانه زندگي باشد )مراقبت از 
کودکان، کمک در خانه، ...()50(. در واقع اين نوع حمايت می تواند 
احساس از دست دادن مهار بیمار در طول دورة بیماري را با فراهم 
کردن منابع ملموس براي استفاده او جبران کند و به همراه ديگر 
حمايت ها می تواند زمینه حمايت اجتماعی را براي بیمار از سوي 
افراد مهم زندگی اش فراهم کند. اهمیت ارائه اين نوع حمايت از 
جانب خانواده در شرايطی که بیماری پیش آگهی بدی دارد؛ بیشتر 
شناخته شده است چرا که مفیدترين نوع حمايت می باشد)28(. انواع 
امکان  آن ها  به  بیمار  نیاز  و  خواست  بدون  حمايتی  فعالیت هاي 
ديگر سکه، حمايت،  آن طرف  ديگر،  عبارت  به  نمی باشد.  پذير 
جستجو و طلب حمايت از جانب بیمار است)28(. لذا يکی ديگر 
از مؤلفه های حمايت اجتماعی خانواده در اين پژوهش که ارتباط 
بیماری  با  مرتبط  نگرانی های  پرسشنامه  ابعاد  با  معناداری  مثبت 
به طور  افراد  دارد، جستجوي حمايت می باشد؛ يعنی هنگامی که 
کمک  براي  خود  اجتماعی  شبکه  در  خاصی  اعضاي  به  واقعی 
در خالل زمان هاي تنیدگی زا تکیه می کنند؛ تالش براي فراهم 
کردن حمايت بايد با مداخلۀ دريافت کنندگان صورت گیرد، زيرا 
ممکن است حمايتی که اعضاي شبکه فراهم می کنند با نیازهاي 
دريافت کنندگان سازگار نباشد)52(. جستجو براي حمايت اجتماعي 
جهت کسب آن مي تواند عوارض نامطلوب فیزيولوژيکي بیماري 
مثبتي  تأثیر  دهد،  افزايش  را  خود  از  مراقبت  میزان  و  کاهش  را 
برجاي گذارد و در  فرد  اجتماعي  بر وضعیت جسمي، رواني و 
به  اجتماعي  حمايت  شود)53(.  منجر  عملکرد  افزايش  به  نهايت 
عنوان قوي ترين و نیرومندترين نیروهاي مقابله اي براي رويارويي 
موفقیت آمیز و آسان افراد در زمان درگیري افراد با بیماری مزمن 
و شرايط تنش زا شناخته شده و تحمل مشکالت را براي بیماران 
ايفاي نقش واسطه اي میان عوامل  تسهیل مي کند)54( و از طريق 
همچنین  و  رواني  و  مشکالت جسمي  بروز  و  زندگي  تنش زاي 
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افزايش  شده،  تجربه  تنش  کاهش  باعث  افراد،  شناخت  تقويت 
میزان بقاء و بهبود وضعیت هاي بهداشتي و در پايان بهبودي کیفیت 
عامل حمايت کننده  مهم ترين  میان  اين  در  مي شود.  افراد  زندگي 
حضور مؤثر اعضای خانواده است و باعث می شود بیمار از حالت 
انزوا و سوگواری خارج شده و نقش او را مانند گذشته در محیط 

خانواده و جامعه پررنگ نمايد)55(. 
از جمله محدوديت های موجود در مطالعه حاضر می توان به 
بیماران، مقطعی بودن مطالعه و عدم کنترل  محدوديت در تعداد 
پیشنهاد  که  نمود؛  اشاره  مصاحبه  حین  بیماران  روان شناختی 
بیشتری  مطالعات  مذکور  محدوديت های  کنترل  جهت  می گردد 

اجرا گردد.
نتیجه گیری

نتايج اين مطالعه نشان داد با افزايش میزان حمايت اجتماعی 
نگرانی های  افراد  اين  قلبی،  نارسايی  به  مبتال  بیماران  از  خانواده 
کمتری را درخصوص بیماری خود تجربه می کنند. ارضاء انسان از 
حمايت اجتماعی خانواده موجب جلوگیری از ترس و درماندگی 
احساس مسئولیت  و  بهتر  اجتماعی  کارآمدی  نتیجه  در  و  روانی 
بیشتر در قبال سالمتی می شود. بنابراين با تدارک شرايط مناسب 
جهت ارائه کمی  و کیفی حمايت بهتر از سوي خانواده، دوستان و 
ساير ارگان ها از اين بیماران، می توان فشارها و تنش های مربوط 

به اين بیماری مزمن را مديريت نمود. 

کاربرد یافته های پژوهش در بالین 
يافته های اين پژوهش تأکید مجددی بر نقش حمايت خانواده 
يافته های  اساس  بر  بود.  بیماران  روان  سالمت  سطح  بهبود  در 
مشارکت  و  محور  خانواده  پرستاری  مداخالت  طرح  پژوهش، 
تمامی  اعضاء خانواده در مراقبت از بیماران مبتال به نارسايی قلبی 
تعديل  و  شناسايی  مداخالت،  اين  راستای  در  می شود.  پیشنهاد 
عوامل تهديد زا، ارائه اطالعات و آموزش های مناسب به بیماران، 
می تواند در کاهش مشکالت و بار روانی عاطفی ناشی از ماهیت 

بیماری نارسايی قلبی و عوارض آن مؤثر واقع گردد. 
تشکر و قدردانی

را  خود  سپاس  و  قدردانی  مراتب  وسیله  بدين  پژوهشگران 
مسئولین  بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه  تحقیقات  معاونت  از 
مقاله  اين  می دارند.  اعالم  پژوهش  تمامی واحدهای  و  بیمارستان 
محترم  معاونت  در   1396/4/19 مورخ  و   4442 مصوب  کد  با 
پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ثبت شده است. کد اخالق 

اين پژوهش IR.BUMS.REC.1396.101 است. 
تعارض در منافع: 

علوم  دانشگاه  مصوب  پژوهشی  طرح  حاصل  حاضر  مقاله 
پزشکی بیرجند می باشد. تعارض منافع وجود ندارد.
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نارسايی قلبی بستری در بیمارستان های دولتی شهرستان بیرجند در سال 1397
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