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ABSTRACT
Background and Aims Cardiovascular disease as the most common cause of death in the world; is closely
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related to lifestyle and related factors. Islamic lifestyle by taking the material and spiritual aspects can
play an important role in improving patients. Therefore, this study aimed to evaluate the relation between health promotion behaviors and Islamic lifestyle in patients with acute coronary syndrome.
Methods This cross-sectional study was conducted on 228 patients with acute coronary syndrome. The
subjects were collected by convenience sampling method. Data were collected through questionnaires
including demographic data and disease and health promotion behavior. The SPSS V.18 was used for performing descriptive and inferential statistics.
Results There was a direct and significant correlation between total score of health promotion behavior
lifestyle and total score of Islamic lifestyle (r=0.567, P<0.001). Also there was a significant relationship between total score of Islamic lifestyle and all aspects of health promotion behavior lifestyle except beliefs,
health and security (P<0.001).
Conclusion Due to the direct relation between Islamic lifestyle and health promotion behavior lifestyle,
special attention of the treatment team in general and nursing intervention in particular is necessary
towards the ischemic heart disease patient’s lifestyle.
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 -1دانشیار ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -2کارشناس ارشد ،گروه روانپرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3دانشجوی کارشناسی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -4استادیار ،مرکز تحقیقات مراقبت زخم ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

تاریخ دریافت 30 :فروردین 1396
تاریخ پذیرش 23 :اسفند 1396

زمینه و هدف :بیماریهای قلبی عروقی به عنوان شایعترین علت مرگ در جهان ،ارتباط تنگاتنگی با سبک زندگی و عوامل مرتبط با
آن دارد .در این بین ،سبک زندگی اسالمی با در نظر گرفتن ابعاد مادی و معنوی انسان میتواند نقش مهمی در بهبود بیماران داشته
باشد .این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی و سبک زندگی اسالمی در مبتالیان به سندرم حاد
کرونری انجام شده است.
روش بررسی :این پژوهش مطالعهای توصیفی تحلیلی است که روی  228بیمار مبتال به سندرم حاد کرونری و به شیوه نمونهگیری در
دسترس انجام شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه دادههای جمعیتشناختی مربوط به بیماری و سبک زندگی ارتقادهنده سالمت
بود .دادهها با استفاده از نسخه  18نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی و تحلیلی تجزیهوتحلیل شد.

کلیدواژهها:

رفتارهای ارتقادهنده
سالمتی؛ سبک زندگی
اسالمی؛ سندرم
حادکرونری

یافته ها :بین نمره کل سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی با نمره کل سبک زندگی اسالمی رابطه معناداری وجود
دارد ( .)P<0/001 ،r=0/567همچنین نمره کل سبک زندگی اسالمی با نمره تمام حیطههای رفتارهای ارتقادهنده سالمتی
و نمره کل رفتارهای ارتقادهنده سالمتی با ابعاد سبک زندگی اسالمی به غیر از باورها ،سالمت و امنیت رابطه معناداری دارد
(.)P<0/001
نتیجهگیری :با توجه به ارتباط مستقیم و معنادار سبک زندگی اسالمی با سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی ،توجه ویژه تیم
درمان به طور عام و پرستاران به طور خاص در انجام مداخالت ،به سبک زندگی بیماران ایسکمیک قلبی ضروری است.

مقدمه
بیماریهای قلبی عروقی شایعترین علت مرگ در جهان
است؛ به طوری که حدود  17.3میلیون مرگ در سال به علت
بیماریهای قلبی عروقی است ( .)1پیشبینی میشود تا سال
 2020میالدی از هر  3نفر آمریکایی 1 ،نفر یا بیشتر به یکی
از اختالالت قلبی مبتال شود ( .)2در ایران نیز بیماریهای قلبی
عروقی اولین و شایعترین علت مرگومیر در تمام سنین و در هر
دو جنس معرفی شده و 50درصد از علت مرگومیر در هر سال
را به خود اختصاص داده است (.)3
ازجمله شایعترین بیماریهای قلبی عروقی ،سندرم حاد

کرونری 1است که ساالنه بیش از  250هزار مرگ ناشی از فرایند
پیشرفته آترواسکلروز گزارش شده است ( .)4سندرم حاد کرونری
به دلیل ماهیت ناتوانکننده عوارض متعددی دارد .به طوری که
مبتالیان به این اختالل طیف وسیعی از عالئم جسمانی و روانی
مانند درد ،عدم تحمل فعالیت ،سازگاری غیرمؤثر با بیماری،
اضطراب و تظاهرات روانی شدید را تجربه میکنند ( .)5بروز
سندرم حاد کرونری به طور حتم با وجود مجموعهای از عوامل
خطرساز قلبی مرتبط است 50 .درصد از مبتالیان به این اختالل
با یک یا چند مورد از عوامل خطرساز مواجه هستند .افزایش
سطح چربی خون ،فشار خون ،چربی دور شکم ،دیابت ،مصرف
سیگار ،سبک زندگی ناسالم و عوامل روانی اجتماعی ازجمله
)1. Acute Coronary Syndrome (ACS
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عوامل خطر قابل تعدیل هستند (.)6، 7
محمدی زیدی و همکاران در پژوهش خود نشان دادند
شایعترین عوامل خطر در بیماران شامل کمتحرکی (84/6
درصد) ،مصرف قرصهای ضدبارداری خوراکی ( 52/3درصد)،
فشارخون باال ( 50درصد) ،شاخص توده بدنی باال ( 47/8درصد)،
مصرف سیگار ( 47/7درصد) ،سابقه خانوادگی بیماری (38/6
درصد) ،اعتیاد ( 38/6درصد) و استرس ( 20/5درصد) بوده
است ( .)8درمان ایدئال این بیماری ،شامل به کار بستن اقدامات
چندجانبه دارویی ،مداخلهای ،جراحی ،کنترل عوامل خطرساز و
اصالح سبک زندگی است (.)9، 10
سبک زندگی عامل تعیینکنندهای در ایجاد و پیشرفت
بیماریهای قلبی عروقی محسوب میشود.در واقع ،سبک زندگی
نامناسب و بیتوجهی به رفتارهای بهداشتی ،عواملی هستند
که میتوانند زمینه بروز بیماریهای قلبی عروقی نظیر سندرم
کرونری حاد را فراهم کنند ( 80.)11درصد از بیماریهای قلبی
عروقی مستقیماً به عوامل خطرسازی نظیر دیابت ،پر فشاری
خون ،چاقی و سیگار کشیدن مرتبط و  70درصد از حمالت
قلبی با تغییر سبک زندگی قابل پیشگیری است ( .)12از اینرو
اصالح سبک زندگی هدف اصلی برنامههای پیشگیری ثانویه از
این بیماریها است (.)13
در برنامههای اصالح سبک زندگی ،بر سبک زندگی
ارتقادهنده سالمت و اصالح رفتارهایی نظیر تغذیه ،فعالیت بدنی،
مسئولیتپذیری در زمینه سالمت ،مدیریت استرس ،حمایت و
رشد معنوی در مبتالیان به سندرم کرونری حاد تأکید ویژهای
میشود ( .)8نتایج مطالعات نشان میدهد با اصالح سبک زندگی و
تقویت رفتارهای ارتقادهنده سالمتی ،وقوع مجدد بیماری عروق
کرونر و خطر مرگ ناشی از این بیماری کاهش مییابد ( .)14این
تغییرات به واسطه اصالح سبک زندگی در عوامل ایجاد بیماری
قلبی مثل فشار خون باال ،کلسترول باال و عملکرد قلبی به دست
میآید ( .)15در این بین ،برای یافتن بهترین نوع سبک زندگی،
الگویی الزم است که همه مؤلفههای شناختی و رفتاری انسان را
به بهترین شکل در نظر بگیرد و از طرف دیگر با یافتههای مسلم
علمی مخالف نباشد و از هیچ یک از ابعاد مادی و معنوی انسان
غافل نشود (.)16
در همین ارتباط سبک زندگی اسالمی در سالیان اخیر مورد
توجه بسیاری از محققان بوده است .این نوع سبک زندگی ،با
تأکید کمتر بر عمق اعتقادات ،عواطف و نگرش افراد ،بیشترین
تأکید را بر رفتار افراد دارد ( .)17، 18ابعاد سبک زندگی اسالمی
شامل مؤلفههای اجتماعی ،عبادت ،باورها ،اخالق ،مسائل مالی،
خانواده ،سالمت ،تفکر و علم ،دفاعی امنیتی و زمانشناسی است
( .)17در همین راستا نتایج تعدادی از مطالعات مبین ارتباط
سبک زندگی اسالمی با شادکامی ( )19و نگرشهای ناکارآمد در
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دانشجویان ( )18بوده است .از آنجا که سبک زندگی مبتنی بر
فرهنگ و مذهب جوامع متفاوت است ،به نظر میرسد سبک
زندگی ناسالم ،عوامل خطرزا مانند چربی خون ،فشارخون ،دیابت
و استعمال سیگار را در بیماران ایسکمیک قلبی افزایش میدهد.
با توجه به شیوع زیاد و اهمیت کنترل بیماریهای عروق کرونر
قلب ،اهمیت سبک زندگی اسالمی ،تأکید آموزههای دین مبین
اسالم بر سبک زندگی سالم و اینکه تاکنون هیچ پژوهشی رابطه
سبک زندگی اسالمی و سبک زندگی ارتقادهنده سالمتی را در
بیماران بررسی نکرده است ،هدف از این مطالعه تعیین ارتباط
سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی و سبک زندگی
اسالمی در بیماران مبتال به سندرم حاد کرونری است.

روش بررسی
این پژوهش مطالعهای توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است.
دادههای پژوهش از اردیبهشت تا تیرماه  1395در بخش مراقبت
ویژه قلب سه بیمارستان آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان جمعآوری شدند .در این مطالعه بیماران مبتال به سندرم
حاد کرونری بستری در بخشهای ویژه قلب بیمارستانهای واجد
معیارهای ورود به مطالعه ،به روش آسان انتخاب شدند.
معیارهای ورود شامل ابتال به سندرم کرونری حاد (انفارکتوس
حاد میوکارد با صعود قطعه  ،STانفارکتوس میوکارد بدون صعود
قطعه  STو آنژین ناپایدار) مورد تأیید پزشک متخصص قلب،
تمایل به شرکت در مطالعه ،آگاهی از بیماری خود ،هوشیار بودن،
آشنا بودن به زبان فارسی ،نداشتن عقبماندگی ذهنی ،اختالل
حرکتی ،نابینایی ،ناشنوایی و بیماری فعال روانی ،بیماریهای
تیروئید ،اختالالت گوارشی و عوارض ناشی از سندرم حاد کرونری
نظیر اِدِم حاد ریه و نارسایی احتقانی قلب بود .نمونهها در صورت
تکمیل نکردن پرسشنامه از مطالعه خارج شدند .حجم نمونه
نهایی با استفاده از فرمول آماری ،ضریب اطمینان  95درصد در
آزمون ،دامنه  1/96و ضریب توان آزمون  80درصد که 0/84
برآورد شد ،برآورد ضریب همبستگی بین دو متغیر پژوهش که
 0/2به دست آمد و احتمال ریزش نمونه 228 ،نفر محاسبه شد.
در این پژوهش دادهها از طریق مصاحبه و با استفاده از مدارک
پزشکی جمعآوری شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه
سهبخشی بود .بخش اول پرسشنامه دادههای جمعیتشناختی
(سن ،جنس ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،و شغل) و دادههای
مربوط به بیماری (وزن ،قد ،شاخص توده بدنی ،تاریخچه مصرف
دخانیات ،تاریخچه ابتال به دیابت ،پرفشاری خون ،چربی خون
باال ،بیماریهای قلبی ،سابقه خانوادگی دیابت ،پرفشاری خون،
سابقه بستری در بیمارستان به دلیل مشکل قلبی و بیماریهای
دیگر ،عالئم قلبی قبل از مراجعه به پزشک ،وضعیت آسیب عضله
قلب و نوع درمانهای صورتگرفته) بود.
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بخش دوم ،نسخه تجدیدنظرشده پرسشنامه سبک زندگی
ارتقادهنده سالمت 2بود که نسخه اصالحشده پرسشنامه سبک
زندگی ارتقادهنده سالمت است توسط والکر و همکاران آن را
طراحی کردهاند .این پرسشنامه رفتارهای ارتقادهنده سالمت
را با تمرکز بر کارهای ابتکاری و ادراک فرد در راستای حفظ
یا افزایش سطح تندرستی ،خودشکوفایی و رضایتمندی فردی
ارزیابی میکند ( .)20محققان در نقاط مختلف جهان و ازجمله در
ایران از این پرسشنامه در بیماران سندرم حاد کرونری استفاده
کردهاند (.)21-23
این پرسشنامه شامل  52سؤال در  6بخش تغذیه ( 7سؤال)،
فعالیت بدنی ( 5سؤال) ،مسئولیتپذیری در زمینه سالمت (10
سؤال) ،مدیریت استرس ( 7سؤال) ،روابط بینفردی ( 7سؤال)
و رشد معنوی ( 13سؤال) است .سؤاالت با استفاده از مقیاس
چهارگزینهای لیکرت (هرگز ،برخی اوقات ،اغلب و همیشه)
ارزیابی شدند .نحوه امتیازدهی به اینصورت بود که هرگز 1
امتیاز ،گاهی اوقات  ،2اغلب  3و همیشه  4امتیاز میگرفت .از
واحدهای پژوهش درخواست شد میزان موافقت خود را نسبت
به هریک ازسؤاالت اعالم کنند .بر اساس دستورالعمل نمرهدهی
پرسشنامه ،سؤاالت هر حیطه با هم جمع و تقسیم بر تعداد
سؤاالت هر حیطه میشود .برای محاسبه نمره كلی ،تمامی 52
بخش با هم جمع بسته میشود و تقسیم بر 52میشود .درنهایت
هم نمره كلی و هم نمره حیطهها در محدوده  1تا  4است که نمره
بیشتر به معنی وضعیت سالمتی بهتر است (.)24
روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران انجام شده است.
ضریب آلفای کرونباخ ابزار  82درصد و برای زیرشاخهها از 64
تا  91درصد گزارش شده است .پایایی آن نیز  91درصد به
دست آمد .در پژوهش مذکور روایی سازه از طریق تحلیل عاملی
اکتشافی ارزیابی و تأیید شد .تحلیل عاملی تأییدی بر اساس مدل
ششعاملی بهدستآمده از تحلیل عامل اکتشافی برازش مناسبی
با دادههای حاصله داشت و روایی سازه  95درصد بود (.)25، 26
بخش سوم ،پرسشنامه سبک زندگی اسالمی بود .کاویانی
( )2011این پرسشنامه را ساخته است که دو فرم بلند (135
سؤالی) و کوتاه ( 76سؤالی) دارد .در این پژوهش از فرم کوتاه آن
استفاده شد .شرکتکنندگان با توجه به وضعیت فعلی زندگی
خود به هر آیتم در طیف چهاردرجهای از پاسخ دادند .این
پرسشنامه شامل  10بخش اجتماعی ( 11سؤال) ،عبادی (6
سؤال) ،باورها ( 6سؤال) ،اخالق ( 11سؤال) ،مالی ( 12سؤال)،
خانواده ( 8سؤال) ،سالمت ( 7سؤال) ،تفکر و علم ( 5سؤال)،
دفاعی امنیتی ( 4سؤال) و زمانشناسی ( 5سؤال) است (.)18
پاسخگویی به سؤاالت این پرسشنامه در طیف چهاردرجهای
لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد انجام میشود .هر آیتم با توجه به
)2. Health Promoting Lifestyle Profile II (HPLP-II

اهمیتش نمرهای از  1تا  4میگیرد .نمره کل آزمون ،حداقل 141
و حداکثر  570خواهد بود ( .)18روایی و پایایی آن در پژوهش
کاویانی ( )2011ارزیابی شد .ضریب پایایی کل پرسشنامه 0/71
و روایی همزمان آن با آزمون جهتگیری مذهبی  0/64به دست
آمد ( .)16در پژوهش سلمآبادی و همکاران ( )2015نیز پایایی آن
به روش آلفای کرونباخ  0/81به دست آمد (.)19
پژوهشگر پس از گرفتن معرفینامه از کمیته اخالق دانشگاه
و ارائه معرفینامه و توضیح به مسئوالن مرکز درباره اهداف
پژوهش و جلب موافقت و همکاری آنها ،اقدام به نمونهگیری
کرد .بدین صورت که فهرستی از بیمارانی را تهیه کرد که به
علت بیماری عروق کرونر در آن بخش بستری بودند .سپس از
بین مبتالیان به بیماری عروق کرونر که شرایط ورود به مطالعه را
داشتند نمونهگیری به روش در دسترس انجام شد .پژوهشگر در
یک ساعت مشخص بین  4تا  6عصر (ساعتی که معموالً ویزیت
پزشکان تمام شده باشد و بیماران نیز استراحت کرده باشند) و به
گونهای که با امور مربوط به درمان و مراقبت آنها تداخل نداشته
باشد ،به محیط پژوهش مراجعه کرد و بر اساس معیارهای ورود
به مطالعه ،نمونهگیری را انجام داد.
پس از توضیح اهداف پژوهش و با گرفتن رضایت آگاهانه کتبی،
پرسشنامه در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت .به واحدهای
پژوهش و مسئوالن مربوطه اطمینان داده شد که اطالعات
دریافتی محرمانه خواهد بود و در صورت تمایل به آگاهی از نتایج
پژوهش ،نتایج در اختیارشان قرار خواهد گرفت .پس از جمعآوری
دادهها و ورود دادهها به نرمافزار  SPSSنسخه  18و با استفاده
از از آمار توصیفی و تهیه جداول توزیع و درصد فراوانی همراه
با میانگین و انحراف معیار و انجام آزمونهای تحلیلی نظیر تی
مستقل و ضریب همبستگی پیرسون ،دادهها تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها
بر اساس نتایج بهدستآمده ،بیشتر نمونههای پژوهش را
مردان ( 65/9درصد) با میانگین سنی  59/1±10/9سال ،دارای
تحصیالت دیپلم ( 47/1درصد) و دارای سابقه فشارخون باال
( 59/2درصد) تشکیل دادند .بیشترین فراوانی طول مدت زمان
تشخیص بیماری قلبی بیماران بین  4هفته تا  3ماه ()44±12/3
و کمترین آن  5تا  10سال ( )2/2±26/6بوده است .وضعیت
آسیب عضله قلب در بیشتر بیماران ( 59/2درصد) مربوط به
بیماری آنژین قلبی بوده است (جدول شماره  .)1نتایج نشان
داد بین سن ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال،
فشارخون و چربی خون باال و طول مدت تشخیص بیماری با نمره
کلی سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی ارتباط معناداری
وجود دارد (.)P<0/001
همچنین بین سن ،سطح تحصیالت و طول مدت تشخیص
بیماری با نمره کلی سبک زندگی اسالمی رابطه معناداری یافت
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جدول  .1توزیع فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی درجمعیت مطالعهشده
متغیر

جنس

تعداد (درصد) Mean±SD

مرد

(147)65/9

زن

(76)34/1

سن

سطح تحصیالت

وضعیت تأهل

شغل

سوابق مختلف

طول مدت زمان تشخیص بیماری قلبی

وضعیت آسیب عضله قلب بیماران
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59/10±1/9
بیسواد

(13)5/8

زیر دیپلم

(79)35/4

دیپلم

(105)47/1

دانشگاهی

(26)11/7

مجرد

(5)2/2

متأهل

(197)88/3

مطلقه

(4)1/8

همسر فوتشده

(17)7/6

کارمند

(16)7/3

آزاد

(42)18/8

بازنشسته

(42)18/8

کارگر

(38)17

خانهدار

(58)26

ازکارافتاده

(22)9/9

بیکار

(5)2/2

قند خون باال

(79)35/4

فشار خون باال

(132)59/2

چربی خون باال

(85)38/1

مصرف سیگار

(66)29/6

بستری قبلی

(65)29/1

 4هفته تا  3ماه

44±12/3

 3تا  6ماه

19/3±16/5

 6تا  12ماه

13/6±18/3

 1تا  2سال

12±21/2

 2تا  5سال

8/9±24/3

 5تا  10سال

2/2±26/6

بیماری ایسکمیک قلبی

(5)2/2

آنژین قلبی

(132)59/2

انفارکتوس میوکارد

(86)38/6
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جدول  .2ارتباط متغیرهای جمعیتشناختی با نمره کلی سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی و سبک زندگی اسالمی
نمره کلی سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی

متغیر

جنس

سن

Mean±SD

P

Mean±SD

P

مرد
زن

2/3±0/6
2/6±0/3

0/15

15±97/5
12±84/3

0/69

 <20سال

3/0±3/2

 20-40سال

2/1±3/4

 40-60سال

1±2/7

 >60سال

1/2±6/1

زیر دیپلم

1/0±7/6

دیپلم

2/0±1/3

دانشگاهی

0±3/2

متأهل

2/0±6/7

مطلقه

2±1/1

همسر فوتشده

1/0±2/6

9±97/3

آزاد

2/0±8/6

12±91/3

بازنشسته

1/0±6/6

کارگر

1/0±2/4

خانهدار

1/2±3/2

6±115/4

ازکارافتاده

1±2/6

4±120/2

بیکار

2/1±2/2

3±135/8

بیسواد

سطح تحصیالت

مجرد

وضعیت تأهل

کارمند

شغل

10±69/2
*>0/001

9±74/3
7±93/3

*0>/001

6±108/5

86/11±5/6

1/0±3/8
*>0/001

91/8±3/2
106/5±6/6

*0>/001

126/3±6/3
11±95/6

1/0±3/9
*0/003

1/2±3/4

10±110/3
9±103/4

0/28

13±82/6
10±95/6
>0/001

*

8±102/7

0/24

قند خون باال

1/2±8/3

0/3

13±68/4

0/20

فشار خون باال

1/1±1/8

*>0/001

12±74/2

0/21

چربی خون باال

1/1±3/2

*>0/001

8±83/6

0/25

مصرف سیگار

1/0±4/6

0/6

3±91/6

 4هفته تا  3ماه

3/0±2/2

6±136/6

 3تا  6ماه

2/1±6/1

6±127/6

 6تا  12ماه

2/1±3/4

 1تا  2سال

1/1±6/8

 2تا  5سال

1/2±3/1

6±72/6

 5تا  10سال

0/3±6/2

6±70/6

بیماری ایسکمیک قلبی

2/0±2/6

15±73/7

آنژین قلبی

3/0±1/5

انفارکتوس میوکارد

1/2±6/2

سوابق مختلف

طول مدت زمان
تشخیص بیماری قلبی

وضعیت آسیب عضله
قلب بیماران

نمره کلی سبک زندگی اسالمی

*>0/001

0/52

6±120/6
6±83/6

13±89/4

*>0/001

0/12

16±68/6

* سطح معنیداری کمتر از 0/05
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جدول  .3ارتباط میانگین نمره سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی و ابعاد آن با نمره کلی سبک زندگی اسالمی
نمره کلی سبک زندگی اسالمی

سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی

Mean±SD

رشد معنوی

2/3±1/3

0/607

مسئولیتپذیری

2/7±1/1

0/079

*>0/001

روابط بینفردی

2/5±1/2

0/323

*>0/001

مدیریت استرس

1/2±0/5

0/263

*>0/001

فعالیت بدنی

1/4±2/1

0/436

*>0/001

تغذیه

2/1±1/3

0/598

*>0/001

نمره کل

2/4±0/2

0/567

*>0/001

r

P

*>0/001

* سطح معنیداری کمتر از 0/05

شد ()P<0/001؛ به گونهای که میانگین نمره سبک زندگی
رفتارهای ارتقادهنده سالمتی در سنین کمتر ( )r=-0/761و در
بیماران دارای شغل آزاد ( ،)F=11/67متأهل ( ،)t=2/79دارای
تحصیالت دانشگاهی ( )r=0/527و مدت زمان کوتاهتر تشخیص
بیماری ( ،)r=-0/608بیشتر بود .همچنین بیماران در سنین
باالتر ( ،)r=0/305دارای تحصیالت دانشگاهی ( )r=0/236و
مدت زمان کوتاهتر تشخیص بیماری ( ،)r=-0/363بیشتر سبک
زندگی اسالمی داشتند (جدول شماره .)2

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره کل
سبک زندگی اسالمی با میانگین نمره تمامی حیطههای
رفتارهای ارتقادهنده سالمتی ارتباط معناداری وجود دارد
(( )P<0.001 ،r=0/567جدول شماره  .)3همچنین نتایج
حاکی از ارتباط معنادار نمره کل سبک زندگی رفتارهای
ارتقادهنده سالمتی با میانگین نمره تمامی ابعاد سبک زندگی
اسالمی به غیر از حیطههای باورها ،سالمت و امنیت بود
(جدول شماره .)4

جدول  .4ارتباط میانگین نمره حیطههای سبک زندگی اسالمی با نمره کلی سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی
نمره کلی سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی

حیطههای سبک زندگی اسالمی

Mean±SD

اجتماعی

32/7±9/6

0/607

باورها

22/9±1/8

-0/079

0/24

عبادی

20/1±2/6

0/323

*>0/001

اخالق

39/7±3/2

0/263

*>0/001

مالی

33/2±5/4

0/436

*>0/001

خانواده

20/3±2

0/598

*>0/001

سالمت

21/2±3/4

-0/083

0/22

تفکر علمی

18/2±2/2

0/561

*>0/001

امنیتی

13/4±2/4

-0/030

0/65

زمان شناسی

8/8±3/5

0/576

*>0/001

نمره کل

230/5±8/9

0/567

*>0/001

r

P

*>0/001

* سطح معنیداری کمتر از 0/05
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بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی رفتارهای
ارتقادهنده سالمتی و سبک زندگی اسالمی در بیماران مبتال
به سندرم حاد کرونری انجام شد .نتایج بهدستآمده نشان داد
بین سن و طول مدت زمان تشخیص بیماری قلبی با نمرات
کلی سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی ارتباط معنادار
و معکوس وجود دارد .به عبارت دیگر هر چه سن افراد بیشتر
و مدت زمان ابتال به بیماری عروق کرونر طوالنیتر باشد ،نمره
سبک زندگی در زمینه رفتارهای ارتقادهنده سالمتی کمتر است.
همراستا با نتایج این مطالعه ،پژوهش خیرجو و همکاران
( )2012نشان داد بین سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و
مؤلفههای آن با سن بیماران ارتباط معنادار و معکوسی وجود دارد
( .)27دراین ارتباط میتوان گفت که بیماریهایی با طبیعت مزمن
در درازمدت بر توان و قدرت عمل افراد تأثیر میگذارد و زمینه
را برای کاهش رفتارهای ارتقادهنده سالمت فراهم میسازد .در
این مطالعه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و مؤلفه های آن با
میزان تحصیالت رابطه معناداری داشت .در واقع تحصیالت باالتر،
اهمیت سالمت را بیش از پیش نزد افراد روشن میکند و آنها را
به انجام رفتارهای ارتقادهنده سالمت ،ترغیب و تشویق میکند.
همسو با نتایج مطالعه حاضر ،پژوهش بناونت )2010( 3نیز
نشان داد بیماران با سطح تحصیالت باالتر با احتمال بیشتری
در رفتارهای سبک زندگی ارتقای سالمت درگیر میشوند (.)28
برخالف نتایج مطاله حاضر ،نتایج پژوهش خیرجو و همکاران
( )2012نشان داد سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و مؤلفههای
آن با متغیر مدت ابتال به بیماری آرتریت روماتوئید رابطه
معنیداری ندارد ( .)27تفاوت در نمونههای پژوهش میتواند علت
تفاوت نتایج این پژوهش با مطالعه حاضر باشد.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بین نمره کلی سبک زندگی
رفتارهای ارتقادهنده سالمتی بیماران و اشتغال به کار و تأهل
بیماران ارتباط معناداری وجود دارد .در همین ارتباط عابدی و
همکاران ( )2015نشان دادند اشتغال همسران در سبک زندگی
ارتقادهنده سالمت به طور معناداری مؤثر است .به این ترتیب
که اشتغال با سطح درآمد مطلوب ،موجب دسترسی بیشتر به
مراقبتهای بهداشتی میشود و شرایط و امکانات بیشتری را برای
انجام رفتارهای ارتقادهنده سالمت به وجود میآورد (.)29
از دیگر نتایج این پژوهش ارتباط مستقیم و معنادار میانگین
نمره کل سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی با سابقه
چربی خون و فشار خون باال بود .در همین ارتباط نتایج مطالعه
چو 4و همکاران ( )2015نشان داد با اصالح سبک زندگی ،سطح

شاخص توده بدنی ،کلسترول بد (ليپوپروتئين با چگالی کم)،
فشار خون و میزان مصرف سیگار بیماران گروه آزمون به طور
معناداری کاهش و فعالیت بدنی آنان افزایش یافت ( .)30نتایج
پژوهش صفابخش و همکاران ( )2016نیز نشان داد برنامه سبک
زندگی ارتقای سالمت در تغییرات سبک زندگی بیماران پس از
عمل جراحی بایپس عروق کرونر شامل رژیم غذایی ،فعالیت
جسمی و کنترل وزن مؤثر بود (.)31
طبق نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر ،بین تمام ابعاد
سبک زندگی اسالمی (به غیر از باورها ،سالمت و امنیت) با نمره
کلی سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی و بین ابعاد
سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی با نمره کلی سبک
زندگی اسالمی ارتباط معنادار وجود دارد .در این زمینه مطالعهای
در خصوص ارتباط سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی
با سبک زندگی اسالمی یافت نشد ،ولی حیطههای سبک زندگی
رفتارهای ارتقادهنده سالمتی و سبک زندگی اسالمی در برخی از
بیماریها ،بهتنهایی در مطالعاتی بررسی شده است.
همراستا با نتایج مطالعه حاضر ،مطالعه محسنی پویا ()2015
نشان دا د میانگین نمره مسئولیتپذیری در قبال سالمتی،
فعالیت فیزیكی ،مدیریت استرس و نمره كل رفتارهای
ارتقادهنده سالمت در بیماران مبتال به تنگی عروق كرونر
كمتر از 50درصد ،بیش از بیماران مبتال به تنگی عروق كرونر
5
بیشتر از  50درصد است ( .)32همچنین نتایج مطالعه بالدوین
( )2014نشان داد به دنبال پیروی از فعالیتهای ارتقادهنده
سالمت ،میزان ارتباطات بینفردی ،رشد معنوی ،تغذیه،
مدیریت استرس ،فعالیت بدنی و مسئولیت سالمتی در زنان
افزایش مییابد ( .)33مطالعه امینی و همکاران ( )2016نیز نشان
داد بهکارگیری برنامه خودمدیریتی سبک زندگی سالمتمحور
منجر به بهبود ابعاد رفتارهای ارتقادهنده سالمتی شامل حس
مسئولیتپذیری در رابطه با بیماری ،تغذیه مناسب ،فعالیت
فیزیکی و روابط بینفردی میشود ( .)34همچنین پژوهش
صفابخش و همکاران ( )2016نیز نشان داد برنامه ارتقای
سالمت در تغییرات شیوه زندگی و ارتقای سالمت بیماران پس
از بایپس عروق کرونر مؤثر است (.)31
درباره متغیر سبک زندگی اسالمی و مؤلفههای آن پژوهشی
یافت نشد .با این وجود نتایج پژوهش افشانی و همکاران ()2014
نشان داد بین سبک زندگی اسالمی و سالمت اجتماعی و ابعاد آن
رابطه مستقیم و معنادارى وجود دارد؛ به طورى که با اسالمیتر
شدن سبک زندگی ،میزان سالمت اجتماعی و ابعاد آن نیز
افزایش پیدا میکند ( .)35همچنین مطالعه علینی ( )2014نشان
داد کارکردهای خانواده شامل زیستی روانی ،تربیتی اجتماعی و
مراقبتی حمایتی میتواند بر اتخاذ سبک زندگی اسالمی مؤثر

3. Benavente
4. Chow
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باشد و به دنبال آن موجب تأثیر بر باورها ،اندیشهها و کردار و
رفتار افراد شود (.)36
نتایج مطالعه حسینزاده و همکاران نیز نشان داد بین سبک
زندگی اسالمی با سالمت روان و میزان تابآوری دانشجویان
رابطه معنیداری وجود دارد ( .)37با توجه به نتایج بهدستآمده،
به نظر میرسد افرادی که سبک زندگی اسالمی دارند ،با
حضور بیشتر در مراسم و اماکن مذهبی حمایتهای اجتماعی
و خانوادگی بیشتری را کسب میکنند .نتایج مطالعات نشا ن
میدهد ایمان به خدا و داشتن سبک زندگی اسالمی ،به عنوان
عوامل حمایتی از طریق امید ،قدرت و معنیبخشی به زندگی،
باعث کاهش استرس میشود و سالمت روانی و کیفیت زندگی
افراد را بهبود میبخشد (.)38

نتیجهگیری

حامي مالي

این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی به شماره  194159مصوب
معاونت پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان است .این پژوهش
با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
انجام شده است.
تعارض منافع

در این مطالعه ،تعارض منافع وجود ندارد.
تشکر و قدرداني

نویسندگان بر خود الزم میدانند از تمام بیماران شرکتکننده
در مطالعه که یافتههای بهدستآمده از مطالعه نتیجه همکاری
صمیمانه آنان است ،تشکر و قدردانی کنند.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،به طور کلی سبک زندگی
اسالمی با سبک زندگی رفتارهای ارتقادهنده سالمتی ارتباط
دوسویه دارد .سبک زندگی اسالمی با تمام حیطههای سبک
زندگی ارتقادهنده سالمتی ارتباط معنادار دارد .سبک زندگی
رفتارهای ارتقادهنده سالمت با تمام حیطههای سبک زندگی
اسالمی به جز باورها ،سالمت و امنیت ارتباط معنادار دارد .بدین
ترتیب افراد تیم درمان به طور عام و پرستاران به طور خاص باید
در انجام مداخالت خود بیش از پیش به سبک زندگی بیماران
قلبی مخصوصاً سبک زندگی افراد مسلمان توجه ویژهای مبذول
دارند .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به حجم کم نمونه و
نبود تحقیقات علمی در رابطه با سبک زندگی اسالمی در بیماران
اشاره کرد .به پژوهشگران پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی،
در زمینه سبک زندگی اسالمی در این دسته از بیماران مداخالت
و پژوهشهایی انجام دهند.
کاربرد یافتهها در بالین

با توجه به نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر ،میتوان با ارائه
راهکارهایی مبتنی بر آموزههای دین اسالم به مسئوالن واحدهای
بهداشتی ،گامی مؤثر در زمینه تصحیح سبک زندگی مبتالیان به
سندرم کرونری حاد برداشت.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش با کد  194159به تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان رسیده است .در همین راستا شرکتکنندگان در
مطالعه با کسب اطالعاتی درباره روند پژوهش و اخذ رضایتنامه
کتبی به مطالعه وارد شدند .همچنین به آنها درباره محرمانهبودن
اطالعات و مختاربودن آنها برای خروج از پژوهش اطمینان داده شد.
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