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 خالصه 
 مقدمه

ند در بهبود ارتقای شناسایي متغیرهای روانشناختي دخیل در کیفیت زندگي بیماران مبتال به نارسایي قلبي مي توا

پیش بیني کیفیت زندگي بیماران مبتال به با هدف  حاضر پژوهشع شود؛ بنابراین آنها موثر واقکیفیت زندگي 

بع کنترل سالمت و ادراک بیماری در بیماران مبتال به نارسایي قلب نارسایي قلبي براساس حمایت اجتماعي، من

 روش کار.بود

ه ننده بعه کمراج قلبي ال به نارسایيامعه آماری را تمامي بیماران مبتروش پژوهش از نوع همبستگي بود، ج

گیری نفر از بیماران به صورت نمونه  193تشكیل دادند. تعداد  1400در سال  رشتشهر  بیمارستان های 

پرسشنامه منبع کنترل ، يزندگ تیفیکمقیاس ابزار جمع آوری داده ها ب شدند. دردسترس و داوطلبانه انتخا

 تكمیل شد. ي بیماران مبتال به نارسایي قلببود که توسط  پرسشنامه ادراک بیماریمت والستون، سال

 نتایج 

کیفیت داری برای های معنيکنندهبینيپیشعي و حمایت اجتما ادراک بیماری منبع کنترل،که  نتایج نشان داد

   (.P <05/0) بودند زندگي

حمایت اجتماعي، منبع کنترل سالمت و ادراک ي براساس زندگ کیفیتتوان نتیجه گرفت مي نتیجه گیری:

 بیني است. قابل پیش يقلب یيتال به نارسامب مارانیدر ببیماری 

  کلمات کلیدی
 .بیماران مبتال به نارسایي قلب ،ادراک بیماری ،منبع کنترل سالمتحمایت اجتماعي،  ،کیفیت زندگي 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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مقدمه

 است قلبي هاییبیمار انواع اصلي عارضه يقلب یينارسا

 يقلب عملكرددر  اختالل که آیدمي پدید زماني و

 یازهاین یب نتواند خون الزم براموجب شود که قل

انجام ه ب قادر يتنها زمان ایبدن را پمپاژ کند و  کیمتابول

را به طور  ياستولید انیباشد که فشار پا فهیوظ نیا

 نیترعیجمله شا از يقلب یيد. نارساده شیافزا يعیرطبیغ

 کیکه به عنوان  دیآيبه شمار م يعروق-ياختالالت قلب

 .کننده مطرح است ناتوان و ده،شرونیاختالل مزمن، پ

قابل  شیسن افزا شیبا افزا یماریب نیا وعیش زانیم

شود يزده م نیکه تخم یطور د بهکنيم دایپ يهتوج

درصد  10 بایسال و تقر 50از  شتریدرصد افراد ب 1حدود 

. طبق باشند يقلب یيسال مبتال به نارسا 80 یباالسالمندان 

 مارانیدرصد از ب 25د حدو ران،یآمار منتشر شده در ا

 یيمبتال به نارسا مارانیقلب را ب یهادر بخش یبستر

)کوسیبراد، جهاند، دوچرتي، دیز  دهنديم لیتشك يقلب

 .(2020، 1و پتری

شي از در اکثر بیماران با عالئم بالیني نارسایي قلبي نا

 عوامل غیرطبیعي مكانیكي و یا اختالل عملكرد

-نارسا در ادامه دوره میوکارد، قلب بعنوان یک پمپ

باشد که در طي آنها عمل هایي از نارسایي میوکارد مي

استراحت(  ب و برون ده قلبي )حداقل در حالتپمپاژ قل

های جبراني خاصي مانند هیپرتروفي بواسطه مكانیسم

 شودتاسیون بطني جبران ميمیوکارد و یادیال

و  2)آلبوکوئرک، نپیرکوسكي، لوئي، سوالنكي، ماهون

 عالیم رسانيخون در قلب ناتواني .(2019مكاران، ه

                                                           
1 Kosiborod, Jhund, Docherty, Diez, Petrie 
2 Albuquerque, Napierkowski, Louie, Solanki, 

Mahon 

را  صدری ژینآن و تنگي نفس، سرگیجهمتعددی نظیر 

تحمل نسبت به  شود. این عالیم منجر به عدمسبب مي

ایجاد سبک زندگي بیمار  فعالیت شده و تغییراتي را در

-و کیفیت زندگي وی تأثیر مي کند که بر رضایتمي

 د شده همچنین وظایفهای ایجامحدودیت .گذارد

مشكل  شغلي، خانوادگي و زندگي اجتماعي بیمار را با

افسردگي وی  ماعي وو سبب انزوای اجتمواجه کرده 

و همكاران،  3)کومین، مارتین، گونزالز، اولیوا گرددمي

2020). 

رتمندی در راستای هدایت، ي نیروی قدکیفیت زندگ

حفظ و پیشبرد سالمت و تندرستي در جوامع و 

 4ی مختلف است. سازمان بهداشت جهانيهافرهنگ

ابط ( چهار بعد سالمت جسمي، رواني، رو2014)

زندگي در  اجتماعي و محیط زندگي را برای کیفیت

نظر گرفته است. براساس تعریف سازمان بهداشت 

-تیموقعکیفیت زندگي درک افراد از ( 2014جهاني )

ارزشي  یهاستمیسی فرهنگي و نهیزم دردر زندگي  شان

از  هاآناست و با درک  کننديمکه در آن زندگي 

در ارتباط  شانعالئقا و اهداف، انتظارات، استاندارده

ی وسیع محدودهاست. کیفیت زندگي یک مفهوم با 

مت جسماني، الس ریتأثی پیچیده تحت اوهیشاست که با 

ي، میزان عدم وابستگي و روابط شناختروانوضعیت 

ابط وی با محیط اطرافش قرار دارد اجتماعي فرد و رو

 (.2017، 5)ترویزان، میازاکي، سیلوا و راک

                                                           
3 Comín-Colet, Martín Lorenzo, González-

Domínguez, Oliva 
4 World Health Organization 
5 Trevizan, Miyazaki, Silva & Roque 
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کیفیت زندگي  بر موثر مهم فردی درون عوامل از یكي

ت اس بیماران مبتال به نارسایي قلبي حمایت اجتماعي

 (.2019و همكاران،  1لو، شي پن، هوانگ، چن،)

 حمایت اجتماعي ادراک فرد از عالقه، مراقبت و با

. این مفهوم شودبودن برای دیگران تعریف مي رزشا

با  1980تا  1970 هایپیچیده و چندبُعدی ابتدا طي سال

ان دادن یک اصطالحات عیني و محسوس برای نش

عد این های بشد، طي سالتعامل یا ارتباط به کاربرده مي

اصطالح بیش از پیش انتزاعي شد و انتظار، ادراک، 

حمایتي، رفتارها و روابط را  ت و کمیتِ تعامالتکیفی

و  2تلكي، زسیدو، لنارد، کوموکسي، کیسدر برگرفت )

  (.2022ران، همكا

این مفهوم دو بعد ساختاری و عملیاتي را در بر 

گیرد؛ حمایت اجتماعي ساختاری، کمیت روابط مي

کند؛ حمایت اجتماعي عملیاتي، ماعي را مطرح مياجت

، که به دو دسته کندت روابط اجتماعي را مطرح ميکیفی

حمایت اجتماعي تصوری و حمایت اجتماعي دریافتي 

بیني فرد از میزان مایت تصوری، پیششود، حتقسیم مي

درک در مورد در  .کندحمایتي است که دریافت مي

کنیم به ما اهمیت س ميدسترس بودن افرادی که احسا

این که افرادی وجود دارند که  دهند، اطمینان ازمي

، میزان ها حساب کردهنگام نیاز روی آن ن دربتوا

خانواده،  یبرخورداری از محبت، همراهي، توجه اعضا

، عشق، اعتماد، همدلي و همكاری دوستان و سایر افراد

فت های استرسي دریاکند در موقعیتکه فرد تصور مي

                                                           
1 Pan, Hung, Chen, Lu, Shih 
2 Teleki, Zsidó, Lénárd, Komócsi, Kiss 

، 3)پوشكارو، کوزنتسو، یاروسالوسكایا و بسونو کندمي

 شود. تعریف مي، حمایت اجتماعي (2019

نیز از دیگر عواملي است که به نظر  4منبع کنترل سالمت

یماران مبتال به نارسایي موثر یت زندگي برسد بر کیفمي

دهد که مدلي را پیشنهاد مي "منبع کنترل سالمت"باشد. 

ی هر فرد )انگیزه دروني و بیروني( تعیین طبق آن باورها

ور دارند که ست. افرادی که باکننده اقدامات فرد ا

نتایج، حداقل قسمتي از نتایج، به اقدامات خودشان 

دروني دارند. افرادی که  گیریوابسته است، جهت

ه و اقدام گیری بیروني دارند، به ارتباط بین نتیججهت

با  "نترل سالمتمنبع ک"سازه  .شخصي خود باور ندارند

متغیرهای چند بعدی تعریف شده است. باورهای بیروني 

کند؛ د را توسط دو واژه شانس و تقدیر تقویت ميکه فر

ها یا انند خانواده، معلمیا فرد را وابسته به اقدام سایرین م

کند. افرادی که به تاثیر کنترل متخصصین سالمت مي

از افرادی که باور بر زندگي خود باور دارند دیگران 

شان را به عهده دارند متفاوت رفتار کنترل زندگيدارند 

و همكاران،  5آلورز، لیروس، موریا، مارکوئزنند )کمي

به این باور است (. مفهوم منبع کنترل که مربوط 2021

ي یا بیروني که بر موقعیت کنترل دارد بر که نیروی درون

. اساسي دارد بهداشتي بیماران نقشارتقای رفتارهای 

افرادی که دارای منبع کنترل دروني هستند، دارای 

گیری رفتارهای بهداشتي خود تصمیمباورهای قوی در 

بل دانند؛ در مقابوده و خود را مسئول سالمتي خود مي

افرادی که دارای منبع کنترل بیروني هستند، معموالً به 

ود را مستقیم مسئول طور انفعالي عمل کرده و خ

                                                           
3 Pushkarev, Kuznetsov, Yaroslavskaya & 

Bessonov 
4 Locus of Health Control 
5 Álvarez, Leirós, Morera, Marqués 
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ه تاثیر قضا و قدر، ي خود ندانسته و همواره بسالمت 

ان در ارتباط با شانس، پزشک و نیروی قدرتمند دیگر

، 1بوید و ویلكوکسبیماری یا سالمتي خود معتقدند )

که  دادندنشان  پژوهشي مكاران درموشكي و ه(. 2020

دروني با ادراک مثبت از کیفیت  "منبع کنترل سالمت"

که منبع کنترل بیروني با زندگي رابطه دارد در حالي

ه بیماری بیشتر، قطع درمان و عالئم بیماری بیشتر رابط

 . (2021موشكي و همكاران، دارد )

همچنین ادراک بیماری در بهبود کیفیت زندگي 

و در نتیجه بر رفتارهای مبتال به نارسایي قلبي ان بیمار

ایم، ماک، آپشر، استینبرگ و خود مراقبتي اثر دارد )

ادراک بیماری بازنمایي شناختي یا (. 2019، 2کولسكي

ماری خود دارد. بیمار در مورد بی باورهایي است که

ادراک فرد از بیماری از اطالعاتي که توسط منابع 

 گیرد.ید، شكل ميآدست ميرسمي به رسمي و غیر

منابع رسمي و غیررسمي مانند کارکنان حوزه سالمت، 

ي در اختیار بیماران رسانه، خانواده و دوستان اطالعات

دهند. همچنین بیماراني که از بیماری مشابه رنج قرار مي

اند اطالعاتي در برند و افرادی که درمان پیدا کردهيم

د؛ مجموعه این امور ادراک دهناختیار فرد بیمار قرار مي

اوکادا، تسوچیهاشي، دهد )بیماری فرد را شكل مي

لرداد، (. 1920و همكاران،  3کانگ، اوکي، فوکاوا

در پژوهشي با عنوان ( 2019) 4هوفوس، گي و فاگرموئن

ر بیماران مبتال به نارسایي قلبي مستقل دراک بیماری دا

 از خلق و خو و ظرفیت عملكردی آنها به سالمت

ادراک بیماری در بهبود کیفیت عمومي نشان دادند که 

                                                           
1 Boyd & Wilcox 
2 Im, Mak, Upshur, Steinberg & Kuluski 
3 Okada, Tsuchihashi, Kang, Aoki, Fukawa 
4 Lerdal, Hofoss, Gay & Fagermoen 

زندگي و سالمت روان بیماران مبتال به نارسایي قلبي اثر 

 ارد.د

مبتال در بیماران  کیفیت زندگيباتوجه به آنچه گفته شد 

ه دلیل شیوع باالی این بیماری و ب به نارسایي قلبي

کیفیت پیامدهای ذکر شده اهمیت دارد؛ جهت افزایش 

نیاز است. از  کیفیت زندگيهای به بررسي مدل دگيزن

 کاهش کیفیت زندگيعوامل ترین آن جا که از مهم

اهي و نگرش بیماران واني، کمبود آگعوامل روحي، ر

عي است و کمبود حمایت اجتما مبتال به نارسایي قلبي

های زیادی (؛ و با توجه به مولفه2019پن و همكاران، )

یابي ساختاری رند، مدلدا نقش کیفیت زندگيکه در 

کیفیت زندگي بیماران مبتال به نارسایي قلبي بیني پیش

کنترل سالمت و ادراک براساس حمایت اجتماعي، منبع 

ضرورت دارد؛  مبتال به نارسایي قلبيدر بیماران بیماری 

بیني کیفیت پیشپژوهش حاضر هدف این راستا  در

راساس حمایت زندگي بیماران مبتال به نارسایي قلبي  ب

اری در اجتماعي، منبع کنترل سالمت و ادراک بیم

 باشد.بیماران مبتال به نارسایي قلبي مي

 

 ارک روش

روش پژوهش از نوع همبستگي بود، جامعه آماری را 

ننده به مراجعه ک بيتمامي بیماران مبتال به نارسایي قل

تشكیل دادند.  1400در سال رشت شهر  بیمارستانهای

 نفر از بیماران به صورت نمونه گیری در 193تعداد 

های دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و پرسشنامه

حجم نمونه براساس د. پژوهش را تكمیل کردن

. معیارهای ورود بیماران به به دست آمد k5+50فرمول

اشتن  پژوهش عبارت بود از: توانایي به اختیار گذ

؛ رسایي قلبياطالعات و تجربیات خود؛ مبتال بودن به نا
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سال؛ گذشتن یک سال از  30داشتن سن بیشتر از 

بیماری، مالک های خروج بیماران از پژوهش تمایل 

تن بیمار به ادامه همكاری و بروز شرایط جسماني نداش

 نامساعد و تشدید بیماری بود. مالحظات اخالقي رعایت

بارت بود از: اطالعات الزم در زمینه شده در پژوهش ع

ورت مكتوب در اختیار افراد قرار گرفت؛ پژوهش به ص

وطلبانه در پژوهش شرکت کردند؛ به آنها در افراد دا

فوظ ماندن اطالعات اطمینان داده زمینه رازداری و مح

 از ابزارهای زیر در پژوهش استفاده شد. شد.

سوال  26ی این پرسشنامه دارا :یزندگ تیفیکمقیاس 

سمي، سالمت است که دارای چهار زیر مقیاس سالمت ج

ي باشد و نمره روان، روابط اجتماعي و سالمت محیط م

ره گذاری آن به روش لیكرت بوده و از یک تا پنج نم

 تا 26متغیر است و دامنه نمره کل فرد در این پرسشنامه بین 

 این پرسشنامه در ایران بوسیله نجات و نمره است. 130

یي استاندارد سازی شده است که روا (1385) همكاران

ت، پایایي آن با استفاده پرسشنامه مطلوب گزارش شده اس

از روش بازآزمایي برای بخش های سالمت جسمي، 

واني، روابط اجتماعي و سالمت محیط به ترتیب سالمت ر

بخش های مختلف  و همساني دروني 0.84و  0.77،0.75

روش آلفای کرونباخ، برای افراد سالم و آن را با استفاده از 

 بیضراگزارش شده است.  0.84تا  0.52ن بیمار بی

تا  70/0 نیگانه آن ب 8 یهااسیخرده مق يدرون يهمسان

هفته  کی يآنها با فاصله زمان یيزمابازآ بیو ضرا 85/0

مقیاس  نیا نیگزارش شده است. همچن 79/0تا  43/0 نیب

 ماریافراد سالم را از افراد ب ها،در تمام شاخص توانديم

  .دینما کیتفك

: این سشنامه منبع کنترل سالمت والستونرپ

است که هر یک به صورت  ماده 18پرسشنامه دارای 

هر ماده مقیاس دارای شش  یک جمله بیان شده است.

موافق، کمي موافق، کمي مخالف، گزینه کامال موافق، 

ه برای مخالف و کامال مخالف است. این پرسشنام

افراد در  سنجش منبع کنترل سالمت و باورها و افكار

ماده از  6(. 1992این زمینه ساخته شده است )والستون، 

مینه منبع باورهای افراد را در ز ماده این پرسشنامه 18

ماده  12کنند و نترل دروني سالمت اندازه گیری ميک

 دیگر برای سنجش باور افراد در رابطه با تاثیر عواملي

در مانند شانس، قدرت دیگران، پزشكان و مردم دیگر 

ر منبع کنترل بیروني سالمت سالمت فردی، که بیانگ

های کامال اند. برای گزینههستند، در نظر گرفته شده

-تا شش تعلق ميلف، نمره های یک ق تا کامال مخامواف

گیرد. پایایي پرسشنامه منبع کنترل سالمت به کمک 

در ایران  محاسبه شد. 84/0روش دو نیمه کردن 

( پایایي این پرسشنامه را با 1394هاشمیان و همكاران )

 به دست آورد. 79/0ستفاده از آلفای کرونباخ ا

مقیاس  9شنامه این پرس پرسشنامه ادراک بیماری:

و همكاران، براساس فرم تجدیدنظر دارد که براددبنت 

اند. دامنه نمرات کرده شده همین پرسشنامه طراحي

است بازپاسخ  9است. سوال  10تا  1هشت سوال اول، از 

-سوال مي و از سه علت عمده ابتال به بیماری به ترتیب

 را بیماری از ادراککند. هر خرده مقیاس یک مولفه 

مقیاس واکنش شناختي بــه بیماری  خرده پنج. سنجدمي

کنند کــه شامل ادراکِ پیامدها، طول را سنجش مي

ریــق درمــان و شــناخت عالئم مدت بیماری از ط

 و بیماری همقیاس نگراني دربار اســت. دو خرده

مقیاس قابلیت  عاطفي و یک خرده واکنش و عواطف

سازندگانِ گزارشِ  سنجد. در درک و فهم بیماری را مي

های خاص خوبي را از آن روایي سازه مالکي و گروه
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خود نشان داده است. آلفای کرونباخ برای ایــن  

 شش هضریب پایایي بازآزمایي به فاصل 8/0پرسشنامه 

گزارش شده  75/0تا  42/0 مختلف تسؤاال برای هفته

فرم فارسي . (2006، براددبنت و همكاران) است

اری را بزازیان با روایي و پایایي ک بیمادرا هپرسشنام

بزازیان و بومي سازی کرده است ) 75/0تا  70/0

 (. 1389همكاران، 

: این پرسشنامه مایت اجتماعی فیلیپسپرسشنامه ح

یامز و فیلیپس، هالي، تامپسون، ویلتوسط واکس، 

طراحي شده است که سه حیطه  1986استوارت، در سال 

را در بر مي گیرد. این  خانواده، دوستان و سایرین

خ ها بر طیف درست و پرسشنامه دارای پیوستار پاس

های صفر  نادرست رتبه بندی شده است و به ترتیب نمره

چنین، و یک به هر پاسخ اختصاص یافته است. هم

متغیر است و باال  23ثر نمره بین صفر و حداقل و حداک

باال بودن نمره در این پرسشنامه بیانگر حمایت اجتماعي 

و پایین بودن نمره بیانگر حمایت اجتماعي پایین تر مي 

و ر مطالعه فتاحي اردکاني باشد. این پرسشنامه در ایران د

ست به د 67/0( ضریب آلفای کرونباخ 1400همكاران )

  آورد.

برای تحلیل داده ها از آمار توصیفي و استنباطي استفاده 

انحراف شده است. در بخش آمار توصیفي از میانگین، 

استاندارد، جداول و نمودار و در بخش آمار استباطي از 

انه با نرم همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگ

 استفاده شده است. 23نسخه  SPSSر آماری افزا

 

 تایجن

درصد( از شرکت  5/43نفر ) 84در این پژوهش 

درصد( دیگر مرد  5/56نفر ) 109کنندگان زن و 

درصد( از شرکت  1/18ر )نف 35بودند. همچنین 

 31درصد(  2/35نفر ) 68سال،  30کنندگان کمتر از 

 29ال، س 50تا  41درصد(  4/12نفر ) 24سال،  40تا 

 2/19نفر ) 37سال و  60تا  51درصد(  15نفر )

ه سال داشتند. گفتني است ک 61درصد( بیشتر از 

میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان 

نفر  73بود. در نهایت  57/15و  13/45به ترتیب 

نفر  120مجرد و  درصد( از شرکت کنندگان 8/37)

 درصد( متاهل بودند.  2/62)

 

از  یپیرومیانگین، انحراف معیار  .1جدول 

منبع کنترل و  يشخصیت یهايویژگ ،درمان

 سالمت

 نحراف معیارا میانگین متغیر 

 10/4 51/22 دروني-منبع کنترل سالمت

افراد -منبع کنترل سالمت

 موثر

62/23 29/5 

 10/5 79/19 شانس-سالمت لمنبع کنتر

 78/4 29/21 ادراک بیماری

 44/22 69/70 کیفیت زندگي

 25/5 06/27 حمایت اجتماعي

 

های پژوهش از آزمون به منظور بررسي نرمال بودن داده

اسمیرنف استفاده شد. با توجه به آزمون -فکولموگرو

کولموگروف اسمیرنف برای تمام متغیرها غیر معنادار 

شده است. فرض نرمالیتي متغیرهای پژوهش رد نشد. 

پیرسون و مدل  بنابراین در ادامه از ضریب همبستگي 

شد. برای شناسایي رابطه بین  تحلیل مسیر استفاده

مبستگي پیرسون متغیرهای حاضر در مدل از ضریب ه

های بدست آمده از ضریب همبستگي استفاده شد. یافته

 درج گردیده است.  2بین متغیرهای پژوهش در جدول 
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ماتریس ضرایب همبستگي پیرسون  .2جدول 

 متغیرهای پژوهش

های متغیر

 پژوهش

1 2 3 4 5 6 7 

ترل منبع کن

 دروني-سالمت

1       

منبع کنترل 

 افراد موثر-سالمت

**31/0 1      

منبع کنترل 

 شانس-سالمت

**30/0- **45/0 1     

ادراک 

 بیماری

**39/0 **23/0 **39/0 1    

کیفیت 

 زندگي

**39/0 *16/0 **24/0 **42/0 *18/0 1  

حمایت 

 اجتماعي

29/0 **31/0 **44/0 **23/0 **35/0 **38/0 1 

10/0> P**  05/0و> P*  

 

ژوهش را هـای بـین متغیرهـای پـهمبستگي 2جدول 

ضـریب نتایج حاکي از آن اسـت کـه دهد. نشان مي

ــای  ــل ه ــین عام ــتگي ب ــرل،همبس ــع کنت ادراک  منب

رابطـه و حمایت اجتماعي با کیفیت زنـدگي بیماری 

وهش حاضــر در پــژ. وجــود داردمســتقیم و معنــادار 

 منبـع کنتـرل،کننـدگي بینـيبرای بررسـي اثـر پـیش

ــاعي ادراک بیمــاری ــت اجتم ــیو و حمای ن از رگرس

منبــع ، در ایــن مــدلچندگانــه اســتفاده شــده اســت. 

به عنـوان  و حمایت اجتماعيادراک بیماری  کنترل،

به عنوان متغیـر  کیفیت زندگيبین، و متغیرهای پیش

ــدند ــیون ش ــه رگرس ــالک، وارد معادل ــدول  .م  3ج

بیني کـه در مـدل وارد یشاطالعات در مورد متغیر پ

 دهد. شده است را ارائه مي

 

 کیفیت زندگياز روی  و حمایت اجتماعيادراک بیماری  رگرسیون نمره منبع کنترل، .3جدول

 R 2R 2R متغیر

 اصالح شده
F Beta t P خطيهای همشاخص Durbin 

Watson 

یانس تورم وار ضریب تحمل

(VIF) 

 

  مقدار ثابت

61/0 

 

 

37/0 

 

35/0 

 

47/21 

 

- 29/28 001/0 - -  

منبع کنترل  05/2

 دروني-متسال

37/0 47/3 001/0 77/0 29/1 

منبع کنترل 

افراد -سالمت

 موثر

24/0 15/2 03/0 77/0 29/1 

منبع کنترل 

 شانس-سالمت

08/0- 52/0- 59/0 34/0 92/2 

 71/2 36/0 01/0 03/2 21/0 یادراک بیمار

حمایت 

 اجتماعي

32/0 11/3 001/0 35/0 88/2 
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داری به دست ، مدل معنيEnterاز روش با استفاده  

درصد از  37(. این مدل F=47/21و 2R= 37/0آمد )

 منبع کنترل،(. 2R= 37/0کند )واریانس را توجیه مي

-کنندهبینيپیشو حمایت اجتماعي ادراک بیماری 

مقادیر بودند.  زندگيکیفیت داری برای های معني

رم و مقادیر عامل تو 1/0ضریب تحمل کمتر از 

واریانس برای هر یک از متغیرهای پیش بین باالتر 

نیست. منطبق بر دیدگاه میرز و همكاران  10از 

و ارزش عامل  1/0( ضریب تحمل کمتر از 2006)

نده همخطي نشان ده 10تورم واریانس باالتر از 

مفروضاتي که در بودن است. یكي دیگر از 

رگرسیون بررسي مي شود مفروضه استقالل خطاها 

تفاوت بین مقادیر واقعي و مقادیر پیش بیني شده )

دیگر است. در توسط معادله رگرسیون( از یک

صورتي که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها 

ستفاده از با یكدیگر همبستگي داشته باشند امكان ا

مون دوربین واتسون برای رگرسیون وجود ندارد. آز

شود ده ميبررسي استقالل خطاها از یكدیگر استفا

که در اینجا به توجه به این که مقدار آن در دامنه 

قرار گرفته است مي توان گفت که  5/2تا  5/1

 خطاها از یكدیگر مستقل هستند.

 

 گیریو نتیجه بحث

دگي بیماران مبتال به نارسایي بیني کیفیت زنهدف پیش

ي براساس حمایت اجتماعي، منبع کنترل سالمت و قلب

با  .بیماران مبتال به نارسایي قلب بود ادراک بیماری در

منبع توجه به یافته های به دست آمده مالحظه مي شود که 

-بینيپیشو حمایت اجتماعي  ادراک بیماری کنترل،

نتایج  بودند. زندگيکیفیت داری برای های معنيکننده

 1لرداد، هوفوس، گي و فاگرموئن پژوهشاین پژوهش با 

 ( همسو بود.2021) نموشكي و همكاراو  (2019)

بعد دوستان و توان گفت که در تبیین این یافته مي

خانواده بیشترین نقش را در تبیـین کیفیـت زندگي 

 ای دور داشتند. چنین نتیجه مبتال به نارسایي قلببیماران 

ن و مهمترین نهادی از ذهن نیست زیـرا خـانواده اولی

اعضـاء است که هر فـردی در آن عضـویت دارد و بـا 

آن هـر روز در ارتبـاط اسـت لـذا بیشـترین تـأثیر را در 

کیفیـت زنـدگي افـراد خواهد داشت. دوستان هر فرد 

نیز مهمترین کسـاني هسـتند کـه بعـد از اعضـاء خانواده 

بنابراین،  .ه صورت مدام با آنها در تماس استفرد ب

طبیعي اسـت کـه خـانواده و دوسـتان بـه لحـاظ 

گـاهي کـه در زندگي هر فرد دارند، مهمترین عوامل جای

برای تبیـین کیفیـت زنـدگي یـک فـرد باشند. در 

 تحقیقات اندکي این موارد بررسي شده اسـت. 

با منبع کنترل بیروني  در تبیین نتیجه به دست آمده، افراد

ند که حوادث و رویدادها توسط سرنوشت، براین باور

توسط منبع بیروني قدرت کنترل شانس و بخت و اقبال یا 

مي شوند، در حالي که افراد با منبع کنترل دروني بر این 

باورند که خودشان مي توانند رویدادهای زندگي را 

کنترل در  شكل دهند. بر همین اساس بیماراني که منبع

. کیفیت زندگي بهتری بودندآن ها دروني بود دارای 

های سازش مهارتافرادی که منبع کنترل دروني دارند 

. بیماراني که منبع ته تری در رابطه با اجتماع دارندیاف

کنترل در آنها دروني باشد، دارای کیفیت زندگي 

تری خواهند بود و بیماراني که منبع کنترل در مطلوب

امطلوب تری بیروني باشد، دارای کیفیت زندگي نآنها 

ر این بخواهند بود. به عبارت دیگر، هر چه بیماران بیشتر 

باور باشند که مسئول اعمال و رفتار خودشان هستند و 

موفقیت و شكست آنان نتیجه عملكرد خودشان است نه 

نتیجه شانس و اقبال و قدرت مردم دیگر، مشارکت و 

داشت.  مان بیماری خود خواهندعملكرد بهتری در در

                                                           
1 Lerdal, Hofoss, Gay & Fagermoen 
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کنترل را عبارت از انتظار کلي فرد از نتایج یک  منبع

ند که یا در درون و یا در فراسوی )بیرون( دارویداد مي

کنترل و فهم شخصي وی )درون( وجود دارد. منبع 

بر عملكردهای زندگیش فرد بسیار مهم است و کنترل 

ادی که منبع افر(. 2020ایكسیا و ما، ) گذارداثر مي

باشد، کنترل بیشتری به زندگي  ها درونيکنترل در آن

که منبع کنترل دروني  این به معني آن است. خود دارند

کارایي ف منبع کنترل بیروني، باعث بهبود بر خال

بین بنابراین مي توان نتیجه گرفت که شود. شخصي مي

کیفیت زندگي و منبع کنترل رابطه معناداری وجود 

از کیفیت  فرادی که منبع کنترل دروني داشتنددارد. ا

 .تری برخوردار بودندزندگي باال

توان اظهار داشت که حمایت مي در تبیین این یافته

اجتماعي ادراک شده نقش مهمي در تسكین تأثیرات 

منفي بیماری بر بعد رواني بیماران دارد و با تجربه 

دبه پریشاني کمتر، احساس کنترل بیشتر، بهبود اعتما

بر زندگي و بهبود  نفس، کاهش تأثیرات حوادث منفي

-، قویکیفیت زندگي همراه مي باشد. حمایت اجتماعي

ای برای رویارویي ترین و نیرومندترین نیروهای مقابله

ان درگیری افراد مبتال موفقیت آمیز و آسان افراد در زم

زا شناخته شده است های مزمن و شرایط تنشبه بیماری

ند و از کتسهیل ميشكالت را برای بیماران و تحمل م

زای طریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش

بروز مشكالت جسمي و رواني و همچنین  زندگي و

تقویت شناخت افراد، باعث کاهش تنش تجربه شده، 

های بهداشتي و در افزایش میزان بقا و بهبود وضعیت

میائو و ) دشوسازگاری این افراد با بیماری ميپایان 

داری از حمایت اجتماعي برخور .(2020همكاران، 

ي رواني ت جسمي و بهزیستمطلوب، فرد را به سالم

حمایت اجتماعي در کل باعث افزایش  .کندهدایت مي

سازگاری افراد با بیماری، ارتقای کیفیت زندگي، مدت 

ای، بهبود وضعیت های حرفهبقا و نتایج مراقبت

هم ساني اجتماعي، تسهیل اقتصادی، حفظ احساس 

بي، پیوند با اجتماع و مقابله با احساس تنهایي خودارزشیا

ورد نقش ادراک از بیماری ناظر بر مفهوم در م .گرددمي

های متعدد ادراک بیماری  است. مولفه کیفیت زندگي

ی بیماری، طول مدت،  از جمله انتظارات فرد از آینده

توانند  ن به نوعي ميقابلیت کنترل و نیز قابلیت درمان آ

فرد از شرایط پیش روی خود را  زندگيکیفیت میزان 

توان به تأثیر باورهای اط را ميتعیین کند. وجود این ارتب

هنگامي که بیمار به طـوالني . بر رفتار او نسبت دادبیمـار 

 بـودن مدت بیماری و درمان ناپـذیری آن معتقـد باشد

-تن درمان امتناع مـياحـساس درماندگي کرده، از پذیرف

شـود یـا وقتـي عواقـب دم بهبودی روبرو ميکنـد و بـا ع

اریش متصور شده درک صحیحي از سـختي را برای بیم

ماهیت آن نداشته و پیوسته نگران وضعیت خـود اسـت، 

ش مواجه مي ابـا افـزایش اضطراب نسبت به سالمتي

شدید های در تشود. از آنجا که اضطراب نقش تأیید شد

دارد، کاهش کیفیت  ایي قلبمبتال به نارسبیماران  عالیم

 . نیـست زنـدگي بیمـار نیـز دور از انتظـار

 

 تشکر و قدردانی

و  کنندشرکت قلبيبیماران مبتال به نارسایي تمامي از

 ما را یاری کردند، کساني که دراین پژوهش ماميت

 داریم. قدرداني را و تشكر کمال

 

 تعارض در منافع

نویسندگان اظهار مي دارند هیچ گونه تعارض منافعي در 

 .مورد این مقاله وجود ندارد
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 Abstract 

Introduction: Identifying the psychological variables involved in the 

quality of life of heart failure patients can be effective in improving their 

quality of life; Therefore, the present study aimed to predict the quality of 

life of heart failure patients based on social support, a source of health 

control and disease perception in heart failure patients. 

Materials and Methods: The research method was a correlation type, the 

statistical population consisted of all patients with heart failure referred to 

hospitals in Rasht city in 1400. A total of 193 patients were selected through 

available and voluntary sampling. The data collection tools were quality of 

life scale, Walston's source of health control questionnaire, disease 

perception questionnaire, which was completed by patients with heart 

failure. 

Results: The results showed that the source of control, disease perception and 

social support were significant predictors for quality of life (P<0.05). 

Conclusion: It can be concluded that quality of life can be predicted based 

on social support, source of health control and disease perception in heart 

failure patients. 
Key words: Quality of life, social support, source of health control, disease 

perception, heart failure patients. 
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