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و شوند میهان محسوب ترین علت مرگ در جعروقی شایع –های قلبی زمینه و هدف: بیماریپیش

نوع راهبردهای زاست وجراحی یک موقعیت استرساسترس عامل بسیاری از هیجانات منفی است. 

هدف  .دهدرا تحت تاثیر قرار میفردشناختی و  جسمانی بهزیستی روان وامید به زندگی ایمقابله

هیجانات منفی له با های کارآمد مقابسبک امید به زندگی و  ، تعیین  اثربخشی آموزشحاضر پژوهش

 باشد. می  سالمت روان بیماران جراحی قلببر

 

پس عروق کرونر بیمار کاندید عمل جراحی بای 33: این مطالعه از نوع شبه آزمایشی است، تعداد هامواد و روش

گیری در دسترس انتخاب با روش نمونه  1331در سال  مراجعه کننده به بیمارستان فاطمه زهرا)س( ساری

ش نفری تحت عناوین گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای گروه آزمای 11ه طور تصادفی در دو گروه شدند و ب

به  های شناختی آموزش امیدواریتکنیک (...) مدیریت استرس، کنترل خشم و ای کارآمدآموزش راههای مقابله

-مداخله به پرسشنامه راهبردهای مقابلهبعد از  داده شد. بیماران دو گروه قبل وجلسه  7صورت انفرادی به مدت 

 پاسخ دادند.GHQ-12     عمومی اری اشنایدر و مقیاس سالمتو، مقیاس امیدفولکمن  –ای الزاروس 

در گروههای کنترل و آزمایش بعد از آموزش  ها نشان داد میانگین سالمت عمومیتجزیه و تحلیل داده: هایافته 

ای در دو گروه کنترل و های راهبردهای مقابلههمچنین بررسی زیر مقیاس. داری داشته استتفاوت معنی

بین دو  ارزیابی مجدد مثبت  ریزی شدهمسئله برنامهآزمایش بعد از آموزش نشان داد، بین مقابله مستقیم، حل

 ی وجود دارددارمعنی گروه اختالف
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کاندید عمل  کارآمد در بیماران کرونری قلبهای مقابله آموزش امید به زندگی و سبک :گیریبحث و نتیجه   

باشند ، در ارتقاء سالنت روان آنها موثر است. می های منفیکه دارای استرس باال و  هیجان پسجراحی بای  

                 

ن، امید، سالمت رواایهای مقابلهبیماری کرونری قلب، استرس، سبکها:  کلیدواژه  

Title: 
The Efficacy of training Life Expectancy and Effective coping styles With 

Negative Emotions on Mental Health of Cardiac Surgical Patients 
 

 

Background and Aims: Cardiovascular diseases are the most common causes of death in the 

world and mental pressure is the cause of many negative emotions. Surgery is one of these 

stressful situations and coping styls and life expectanc affect on persons  mental and physical 

efficacy. The present study aims to determine the effectiveness of training life expectancy and 

effective coping styles to deal with negative emotions on the mental health of the cardiac surgery 

patients of Fatemeh Zahra Hospital in Sari  in 2013   

 

Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 30 candidate 

patients for coronary artery bypass surgery referring to this 

center were selected using convenience sampling method. They 

were then randomly included into two 15-member groups, named 

experimental and control groups. Some stress management, anger 

management, and hopefulness training courses were held 

individually for 7 sessions. Before and after the intervention, 

the patients of both groups answered the questionnaires 

including the Ways of Coping Questionnaire (by Lazarus & 

Folkman), Snyder’s Hope Scale, and the General Health Questionnaire-12 (GHQ-12). 

 

Findings: Data analysis showed there is a significant difference between the average of general 

health in the experimental and control groups after training. Investigating the subscales of coping 
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strategies in the experimental and control groups after training showed that there is a significant 

difference between direct coping, planned problem solving, and positive reappraisal in the two 

groups.  

 

Discussion and Conclusions: 

In patients with coronary heart disease, high stress, and negative emotions (anger, anxiety, 

depression) who are also candidate for coronary artery bypass surgery, training life expectancy 

and efficient coping styles would be effective in improving their mental health. 

 

Key words: coronary artery disease, stress, coping styls, hope, mental health 
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 مقدمه

ترین علت مرگ در جهان هستند و ( در حال حاضر شایعCardiovascular Disease) عروقی -های قلبیبیماری

% و در 03گیرند، که این میزان در کشورهای پردرآمد نزدیک به ومیر جهان را دربر میدرصد موارد مرگسی

ومیر، بر . این بیماری عالوه بر تاثیر بر روی میزان مرگ.% است22کشورهای با درآمد پایین تا متوسط، حدود 

 3/01براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت . (13گذارد )روی ناتوانی، معلولیت و کاهش قدرت تولید تاثیر می

های در حال حاضر بیماری عروقی بوده است -در ایران ناشی از بیماریهای قلبی 2331ومیر سال درصد کل مرگ

باشد و تا می  انسال در ایر 31باالی ومیر در افراد اولین  علت مرگ (Coronary Heart Disease) عروق کرونر

های ناتوان کننده خواهد بود. عروقی، اولین علت ناتوانی در فهرست بیماری –قلبی    هایبیماری 2323سال 

 .(20های تحمیلی ناشی از مراقبت و درمان این بیماری برای فرد و جامعه بسیار هنگفت است )هزینه

در بررسی عوامل  و شودمحسوب می (Psychosomatic) یتنیک بیماری روان عروقی -بیماری قلبی .

استرس حالتی است که قطعاً  (.33موثر در پیدایش آن باید به ترکیبی از عوامل زیستی و روانی توجه داشت )

ها حاکی از آنست که پژوهش (.22شود )شناختی یا فیزیولوژیک بهنجار فرد میسبب آشفتگی کارکردهای روان

کند، اگر چه محققان رابطه دیدگی میآسیب مستعد بیماری یا گذارده و او رازا بر رفتار فرد اثر شرایط استرس

برای کاهش خطر بیماری  (.23اند اما بین این دو همبستگی زیادی وجود دارد )ها را پیدا نکردهعلّی میان آن

 (17)شان شاکی هستند، افزایش داد باید توجهات بالینی را برای کسانی که از اثرات استرس بر روی سالمتی
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های ناخوشایندی نظیر اضطراب، خشم، پرخاشگری، خمودگی، افسردگی و تواند موجب هیجانمی رساست

 (. 1اختالل در شناخت شود )

 

اگر چه در میان عوامل روانشناختی موثر بر بیماری عروق کرونر، عامل استرس از عوامل مهم محسوب 

-شود. اخیراً سبکساز این بیماری قلمداد میبیش از خود استرس زمینه شود لیکن الگوی مقابله با استرسمی

ی نتیجه درمان در بیماران پیوند قلب مطرح بینی کنندهبه عنوان عامل پیش ((Coping Styls ایهای مقابله

ای مورد استفاده به وسیله فرد نه تنها اندکه نوع راهبردهای مقابلههای اخیر نشان داده(. پژوهش11شده است )

دهد به همین دلیل مقابله یکی از شناختی بلکه بهزیستی جسمانی وی را نیز تحت تاثیر قرار میبهزیستی روان

 (.20شناسی سالمت مورد مطالعه قرار گرفته است )متغیرهایی است که به صورت گسترده در چهارچوب روان

کاستن از استرس  کند تا افراد در صددای ایجاد میهای جسمی و روانی ناشی از استرس، انگیزهفرسایش

های کنار آمدن، خود برآیند. استرس، ناهماهنگی ادراک شده میان ملزومات موقعیت و منابع فرد است و فعالیت

در جهت کاهش ارزیابی افراد از این ناهماهنگی صورت می گیرد بنابراین به فرایندی برای مهار ناهماهنگی 

. الزاروس و فولکمن (23شود )زا کنار آمدن گفته میترسادراک شده بین ملزومات و منابع در یک موقعیت اس

(. 12و مقابله متمرکز بر هیجان ) اند: مقابله متمرکز بر مشکل( دو شکل کلی مقابله را مشخص کرده1320)

پژوهشگران  .( 13مقابله اجتناب است که یک روش غیرانطباقی است و در کوتاه مدت موثر است )شیوه سوم، 
نتیجه دست یافتند  ای و هیجانات ایجاد شده در افراد به اینهای مقابلهتحلیل رابطه بین پاسخپس از تجزیه و 

ای است زیرا با بیشترین هیجان مثبت همراه ریزی شده، مفیدترین و موثرترین پاسخ مقابلهکه حل مساله برنامه

ای بوده زیرا با هیجان منفی بسیار مقابلههای ترین پاسخاعتنایی کم اثرترین و ضعیفاست. مقابله رویارو و بی

زا و افزایش منابع کنار آمدن به صورت مشکل محور با هدف کاهش ملزومات استرس (.23زیادی همراه است )

ای این است که گشایی به عنوان یک راهبرد مقابلهمزیت عمده روش مسئلهگیرد. برای رویارویی با آن صورت می

کنند از نحوه کنترل گی خود کنترل دارد. کسانی که از مقابله عملی استفاده میکند برزندفرد احساس می

  (.12شوند )زا راضی هستند و کمتر افسرده و مضطرب میرویدادهای تنش

( نشان داد که افراد مبتال به 2331( و ویلیامز و همکاران )1331های وینگرهوتزوهمکاران )بررسی 

با افراد سالم، با مسایل، مشکالت زندگی و فشارها به صورت هیجانی برخورد بیماری کرونری قلب در مقایسه 

 (. 27کنند )می

ای در بیماران با نارسایی قلبی های مقابلهای تحت عنوان سبکمطالعه( 2313ریولوسکا و همکاران )

سپری کردند و سه  زای متفاوتهای استرسای برای موقعیتسیستولیک انجام دادند و بیماران مداخالت مقابله

های دهد که ارزیابی سبکمحور و اجتناب را نشان دادند. نتایج نشان میمدار، هیجانیای مسئلهسبک مقابله
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درمانی در بیماران با نارسایی قلبی که در حال تجربه های آموزشی یا روانای ممکن است برای برنامهمقابله

بنابراین با توجه به پژوهش . ی فیزیکی مزمن هستند، موثر باشدهاشناختی ناشی از بیماریکردن عوارض روان

توان پی برد که بسیاری از افراد مبتال به بیماری کرونری قلب در رویارویی با   های صورت گرفته در این زمینه می

سازمان  ها و مسائل زندگی فاقد توانایی الزم و اساسی هستند و همین امر آنها را آسیب پذیر کرده است.چالش

کند: قابلیت ارتباط موزون سالمت روان را این گونه تعریف می( World Health Organization) جهانی بهداشت

و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی، 

د بود از تامین رشد و سالمت روانی فردی و عادالنه و مناسب. در نتیجه مفهوم بهداشت روانی عبارت خواه

( عوامل فیزیولوژیایی و روانی 10اجتماعی و پیشگیری از ابتالء به اختالل روانی، درمان مناسب و بازتوانی آن، )

 (.3متعددی، از جمله عوامل خطر برای بهداشت روانی است )

روقی به جراحی می انجامد ،عمل ع–با توجه به اینکه  پروسه ی درمان بسیاری از بیماریهای قلبی 

رغم این که فرصت دیگری برای درمان بیماریها علی ی  خود نوعی تهدید سالمتی است.جراحی نیز به نوبه

بیماران (. 3ای برای تنیدگی باشد ) گذارد ولی ممکن است منبع عمدهزندگی توام با سالمت در اختیار بیمار می

و اضطراب هستند. تحقیقات نشان داده است که افراد تحت استرس، بیشتر  کاندید برای جراحی، مستعد نگرانی

. عمل (7شوند )می     های پس از عملدچار دوره طوالنی ترمیم زخم و بهبود، درد و شیوع زیادتر عفونت

باشد واین امر برای فردی که کاندید عمل جراحی است جراحی شرایطی است که تماماً تحت کنترل فرد نمی

امیدی شود، بنابراین ممکن است انگیزه تالش برای نوع تهدید به حساب می آید و ممکن است دچار نایک 

کند تا اهداف خود را امید انگیزه یا انرژی است که از بیماران حمایت می .(23بهبودی را از دست بدهد )

سالمت جسم و روان  کند و سبب ارتقاءبشناسند و به آنان برای سازگاری در مقابل بیماری کمک می

 (.13شود )می

 امید به بهبودی و تداوم زندگی، یکی از مهمترین عوامل موثر بر تندرستی و طول عمر است )ویلسون،

تواند روی کنترل درد و ناتوانی بیماران جسمی امید مانند دارونما دارای اثرات بیولوژیک بوده و می .(1 نقل از

انتظار باعث فعال شدن مدارهای مغزی و آزاد شدن آندروفین و آنکفالین و در نتیجه تاثیر مثبتی بگذارد. امید و 

شود های جسمانی و روانی میشود. از نظر سلیگمن، ناامیدی باعث بروز بیماریموجب کاهش درد در بدن می

(22). 

 پسبای یپژوهشگر با توجه به این که در ارتباط نزدیک با بیماران کرونری قلب کاندید عمل جراح

Coronar Artery By Pass) ) است ) به لحاظ حرفه پرستاری( و بارها مشاهده شده است که بیماران به

دلیل شرایط بیماری و نیاز به اقدامات درمانی تهاجمی که خود به نوعی تهدید کننده زندگی است، دچار استرس 

هیجانات منفی از جمله اضطراب، افسردگی و غم گردند و انواع ثباتی هیجانی میشوند و متعاقب آن دچار بیمی

ای ناکارآمد، از جمله پرخاش، انزوا و عدم کنند. در چنین شرایطی بیشتر راههای مقابلهوخشم را تجربه می



6 

 

برند. و از طرفی چون بیماری کرونری قلب در اغلب موارد به صورت یک همکاری در پروسه درمان را به کار می

بیند که قسمتی از سالمتی خود را از دست باره خود را در شرایطی میکند و بیمار به یکمی حادثه ناگهانی بروز

شود. بعضاً مشاهده شده است بیمارانی که امید به بهبودی داده است و دچار ناتوانی شده است، دچار ناامیدی می

ض حین و پس از عمل دچار عواردهند، بیشتر شان تن به عمل جراحی میندارند، و با اکراه و اصرار بستگان

 های قلبی و اختاللت روانی و....(.  های پس از عمل، آریتمی) ازجمله عفونتشوند جراحی می

آن در  دانیم برای همه افراد سالمت روحی، جسمی و اجتماعی برای ساخت مسیر زندگی حیاتی است و ارتقاءمی

است که بیماری کرونری قلب سیر پیشرونده دارد و پژوهشگر تمام دوران زندگی الزم است. تحقیقات بیانگر این 

معتقد است با توجه به شواهد موجود، راههای کنترل و پیشگیری در این زمینه دارای ضعف و نارسایی بوده و 

شناختی بیماری کرونری تواند بعد روانهای مقابله با هیجانات منفی و آموزش امید به زندگی میآموزش مهارت

تعیین اثربخشی آموزش امیدواری و سبکهای  در این راستا هدف از این مطالعه تحت تاثیر قرار دهد قلب را

 ب می باشد.کارآمد مقابله با هیجانات منفی بر سالمت روان  بیماران جراحی قل

آزمون به آزمون و پسکارآزمایی بالینی، با پیش –پزوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی  :طرح پژوهش

های شناختی امیدواری  در راهبردهای مقابله ای و تکنیک همراه گروه کنترل است و در آن آموزش

 جلسه برای هریک از افراد گروه آزمایش  به صورت انفرادی انجام گرفت. 7

 

شامل کلیه بیماران مبتال به اختالل کرونر قلب که جامعه آماری پژوهش  جامعه و نمونه:  و نمونه آماری جامعه

پس بوده و به  بیمارستان حضرت فاطمه زهرا )س( ساری جهت انجام جراحی قلب باز بای  کاندید عمل جراحی

گیری در دسترس در پژوهش حاضر از شیوه نمونه .باشدبودند میاز طرف پزشکان متخصص قلب ارجاع داده شده

براساس تمایل آنها به همکاری در  بیمار  33( استفاده شد، تعداد(Purpose Sampling گیری فرصتینمونهیا 

. معیارهای ورود به پژوهش گرفتندبه صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایشی قرار  انتخاب شدند و پژوهش 

شامل: الف( تشخیص اختالل عروق کرونر که از طریق آنژیوگرافی کرونری مسجل شده بود. ، ب( بیمارانی که با 

حی به عنوان درمان منتخب در نظر گرفته شده بود و این بیماران به هیچ نظر متخصص جراحی قلب، عمل جرا

های دیگر از جمله آنژیوپالستی یا درمان دارویی جواب نداده بودند، ج( تمایل و رضایت آگاهانه برای یک از روش

  پاسخ دادند.  شرکت در پژوهش
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 ای الزاروس مقیاس راهبردهای مقابله 

( 1323ای )الزاروس و فولکمن، ای است که براساس سیاهه راهبردهای مقابلهماده 11این پرسشنامه یک آزمون 

( ساخته شده است و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را که افراد هنگام مواجهه 1321توسط الزاروس و فولکمن )

-غاز از آزمودنی خواسته میدهد. در آبرند را مورد ارزیابی قرار میبا شرایط فشارزای درونی و بیرونی به کار می

شود که به طور شفاهی یا نوشتاری موقعیت فشارزایی را که اخیراً تجربه کرده شرح دهد و سپس با خواندن 

عبارات پرسشنامه مشخص کند که در موقعیت مورد نظر تا چه میزان از هر یک از راهبردهای زیر استفاده کرده 

باشد که هر کدام از این خرده محور میمحور و مسئلهی هیجاناست. این آزمون دارای دو خرده مقیاس اصل

 شوند:خرده مقیاس فرعی تقسیم می 0ها به مقیاس

 –. گریز1. پذیرش مسئولیت  1. طلب حمایت  0.  خودکنترلی  3. فاصله گرفتن  2مقابله مستقیم   .1

 . ارزیابی مجدد مثبت 2ریزی شده  . حل مساله برنامه7اجتناب  

-می   عبارت دیگر شیوه مقابله فرد را مورد ارزیابی قرار 13عبارت این آزمون انحرافی هستند و شانزده 

 دهند. 

 

 گذارینمره

= به میزان 3ام تا =اصال استفاده نکرده3شود )از ای لیکرتی  پاسخ داده میدرجه 0به هر ماده در یک مقیاس  

ام(. برای به دست آوردن امتیاز هر زیرمقیاس باید نمره همه عبارات زیرمقیاس زیادی از آن استفاده کرده

 موردنظر را با هم جمع کرد. 

   

 پایایی و اعتبار

زوج میانسال هنجاریابی شده است. ضریب آلفای کرونباخ زیر  713ای متشکل از پایایی آزمون بر روی نمونه

، زیر 11/3، زیر مقیاس فاصله گرفتن =73/3مقابله مستقیم = ها بدین شرح گزارش شده است. زیر مقیاسمقیاس

، زیر 11/3، زیر مقیاس پذیرش مسئولیت =71/3، زیر مقیاس طلب حمایت اجتماعی =73/3مقیاس خودکنترلی=

و زیر مقیاس ارزیابی  17/3ریزی شده =، زیر مقیاس حل مساله برنامه72/3اجتناب = –مقیاس گریز 

ای که واحدی بر ن مقادیر نشان دهنده پایایی مطلوب این آزمون هستند. در مطالعه، که ای73/3مجددمثبت= 

نفر از دانش آموزان پسر و دختر کالس های دوم و سوم دبیرستان های دولتی شهر تهران انجام داد،  713روی 

در پژوهش حاضر  برآورد شد. 23/3پایایی پرسشنامه مقابله با استفاده از روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ(

 برآورد شده است. r=  273/3ای مورد بررسی قرار گرفت و آلفای کرونباخ آنپایایی راهبردهای مقابله

جهت بررسی اعتبار آزمون از روش همگرایی پرسشنامه با پرسشنامه استرس لیونل استفاده گردید که نتایج 

 (.11روایی همگرایی باالیی برخوردار است )از WOCQ ( Ways of Coping Questionaire)  نشان داد آزمون
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 GHQ-12   (General Health Questionaire)یپرسشنامه سالمت عموم

این پرسشنامه با هدف غربالگری افراد  ( ساخته شده است1373فرم اصلی پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر )

های نشانه -2 های جسمانیمقیاس نشانه -1جمله: مقیاس فرعی از 0و دارای  سالم و بیمار تهیه شده است

 (. 1نشانگان افسردگی ) -0کارکرد اجتماعی  -3اضطرابی و اختالل خواب 

 گذارینمره

شوند )به دو پاسخ سمت راست در هر دهی می( نمره 1-1-3-3گذاری دونمایی )ها بر حسب نمرهپرسش

 12تا  3ها از گیرد( که در نتیجه دامنه نمرهتعلق میعبارت، امتیاز صفر و به دو پاسخ بعدی امتیاز یک 

است. بنابراین نمره  1/3و  7/3متغیر خواهد بود. میانگین نمره به دست آمده و انحراف معیار آن به ترتیب 

در تشخیص فردی مورد  0های گروهی و نمره نامه در پژوهشتواند به عنوان نقطه برش پرسشمی 7/3

 استفاده قرار گیرد

در کشور (. 23اند )% گزارش کرده23( پایایی این آزمون را در حدود 1332برگ و همکاران)پایایی و اعتبار: کلد

ایران فرم مذکور توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ایران به سرپرستی دکتر علی منتظری و 

از ترجمه و هنجاریابی با آلفای کرونباخ ( اعتباریابی شده است. اعتبار درونی پرسشنامه پس 1322همکارانش )

27/3=r    201/3بوده است. در پژوهش حاضر اعتبار درونی مقیاس سالمت عمومی با آلفای کرونباخ=r  برآورد

 شده است.  

روایی پرسشنامه همگرا با پرسشنامه کیفیت زندگی بدست آمد. همچنین براساس تحلیل عوامل، دو عامل 

مشخص شده (Social Distress) و بدکاری اجتماعی ( Psychological Distress ) یپرسشنامه  آشفتگی روان

 (.11و  0، 12.) است.

  

 

( ساخته شده است 2333این مقیاس توسط اشنایدر  ) (Snyder Hope Scale)مقیاس امیدواری اشنایدر

عبارت دیگر با راهبردها  0عبارت با تفکر عاملی و  0باشد، عبارت در حکم پر کننده می 0ماده،  12از 

 همبستگی دارد.  

 گذارینمره

درجه ای از کامالً موافق تا کامالً مخالف میزان موافقت یا مخالفت  2آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 

نشانگر   2ز است. امتیا 2-10خود با هر یک از عبارات را مشخص سازد. دامنه نمرات این آزمون بین 

 حاکی از باالترین سطح امید است 10ترین سطح امید و امتیاز پایین
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 پایایی و اعتبار

 2 زهای بیشتر اهدور در و 23/3 بازآزمون –است و پایایی آزمون 20/3تا  70/3همسانی درونی کل آزمون 

جمعیت دانشجویی ایران پایایی این در ( 2337غباری و همکاران )  .(33هفته، از این میزان باالتر است ) 13تا 

و برای راهبردها  73/3، برای خرده مقیاس تفکر عاملی 22/3از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  را آزمون

و از طریق 73/3( پایایی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ 1321. در مطالعه خلجی )اندکردهگزارش  22/3

در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس مورد بررسی قرار گرفت  دست آمده است.  به70/3بازآزمایی پس از یک ماه 

های این مقیاس با نظریه امید هماهنگی سوالبوده است.  r=213/3و دارای همسانی درونی برای کل مقیاس 

با همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه ناامیدی بک برابر دهنده روایی محتوای خوب آن است اشنایدر نشان

 ،21) دهنده روایی همزمان این پرسشنامه است.است که نشان02/3و با پرسشنامه افسردگی یک برابر با  11/3

 (13و 21

  

 شیوه اجرای پژوهش

ابتدا با مطالعه پرونده، تاریخ عمل جراحی   .3 روش اجرا به این صورت بود که حاضر  در پژوهش

سپس  . 2 مشخص شده وبررسی شد که آیا امکان شرکت بیمار در پژوهش از نظر فرصت زمانی وجود دارد یا نه.

یک مصاحبه با بیمار جهت آشنایی و برقراری رابطه درمانی، بررسی میزان سواد، سطح درک و آگاهی بیمار و 

پس از برقراری ارتباط، در رابطه با روند پژوهش   .1ت در پژوهش انجام گردید. همچنین تمایل وی جهت شرک

برای بیمار توضیح داده شد و سپس پرسشنامه در اختیار  به بیمار اطالعاتی داده شده و نحوه پرکردن پرسشنامه

ها بررسی نمود ودر آن را از نظر پر شدن تمام سوال. پژوهشگر پس از تکمیل پرسشنامه4 بیمار قرار داده شد.

جهت  .5ها، از شرکت کنندگان درخواست شد تا آن را کامل نمایند. دهی به بعضی از پرسشصورت عدم پاسخ

دهی تحویل گرفته مجدداً در اختیار بیمار قرار گرفت و پس ازپاسخ بازآزمون روز قبل از عمل جراحی، پرسشنامه

قرار داشتند، در فاصله زمانی بین دو آزمون، آموزش مهارتهای در مورد بیمارانی که در گروه آزمایش  .6 شد.

های قبل پفلت های آموزشی درباره مراقبت .7 شد. داده ترس و اضطراب مقابله با کنترل خشم، مدیریت استرس

افرادی که توانایی پرکردن  .8مسئله به بیماران داده شد. و بعد از عمل و مدیریت استرس از طریق حل

 پرسشنامه را نداشتند، پرسشنامه به صورت انفرادی توسط پژوهشگر خوانده شد.
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 گردد.دهندگان ارائه میدراین قسمت مشخصات دموگرافیک پاسخ :هایافته

 : فراوانی برحسب جنسیت در گروه کنترل، آزمایش و کل نمونه 1جدول

 كل آزمايش كنترل 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی جنسيت

 2/22 8 6/31 1 2/13 5 زن

 8/15 25 2/82 32 8/68 33 مرد

 0/300 11 0/300 31 0/300 36 کل

دهد در هر دو گروه آزمایش و کنترل  بیشترین فراوانی ( نشان می1توزیع فراوانی افراد برحسب جنسیت )جدول

 درصد افراد زن هستند. 2/20درصد افراد مرد و  2/71بوده و در حالت کلی، مربوط به مردان 

 : فراوانی برحسب رده سنی در گروه کنترل، آزمایش و کل نمونه 2جدول

 كل آزمايش كنترل 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی رده سنی

50-20 3 2/6 6 1/15 1 2/23 

60-50 9 2/56 1 2/23 36 5/28 

10-60 6 5/11 2 5/21 30 1/10 

 0/300 11 0/300 31 0/300 36 کل

 

درصد( و  2/11) 13-13شود در گروه کنترل بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی ( مالحظه می2از جدول)

فراوانی مربوط به رده درصد( است. در گروه آزمایش بیشترین  2/1) 03-13کمترین فراوانی مربوط به رده سنی 

درصد( است. در حالت کلی  1/23) 13-73درصد( و کمترین فراوانی مربوط به رده سنی 2/01)13-13سنی 

درصد  3/33و  13-13 درصد افراد در رده سنی 1/02، 03-13درصد افراد در رده سنی  2/21طبق این جدول، 

 د.قرار دارن 13-73فراد در رده سنی ا
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 توصیفی برای متغیر های اصلی تحقیق: شاخص های 3جدول 

 11/11 11/1 81/3 81/4 قبل ازآموزش کنترل سالمت

 11/12 11/1 86/4 93/4 بعدازآموزش  عمومی

 11/11 11/1 42/3 94/4 قبل ازآموزش آزمایش 

 11/5 11/1 56/1 16/2 بعد ازآموزش  

 11/64 11/36 53/8 94/54 قبل آموزش کنترل امیدواری

 11/64 11/51 95/3 27/56 بعد آموزش  

 11/63 11/47 79/4 25/55 قبل آموزش آزمایش 

 11/62 11/44 88/4 16/57 بعد آموزش  

 11/14 11/1 11/4 75/6 قبل آموزش کنترل مقابله مستقیم

 11/11 11/1 11/4 11/7 بعد آموزش  

 11/16 11/3 46/4 21/8 قبل آموزش آزمایش 

 11/16 11/3 16/4 16/11 بعد آموزش  

 11/14 11/4 72/2 75/8 قبل آموزش کنترل فاصله گرفتن

 11/13 11/4 66/3 11/9 بعد آموزش  

 11/12 11/2 44/2 47/8 قبل آموزش آزمایش 

 11/13 11/6 29/2 33/9 بعد آموزش  

 11/18 11/5 94/3 51/11 قبل آموزش کنترل خود کنترلی

 11/15 11/8 81/2 56/11 بعد آموزش  

 11/15 11/6 88/2 16/11 قبل آموزش آزمایش 

 11/15 11/6 61/2 16/11 بعد آموزش  

 11/18 2 12/4 81/11 قبل آموزش کنترل طلب حمایت

 11/18 6 29/4 19/12 بعد آموزش  اجتماعی

 18 6 12/3 51/11 قبل آموزش آزمایش 

 18 11 12/2 59/14 بعد آموزش  

 11/11 11/4 42/2 23/7 قبل آموزش کنترل پذیرش

 11/11 11/4 81/2 75/6 بعد آموزش  مسئولیت

 11/9 11/4 91/1 64/6 قبل آموزش آزمایش 
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در گروه کنترل و آزمایش قبل و  در جدول فوق میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماکسیمم متغیرهای اصلی

 بعد از آموزش آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 11/9 11/4 51/1 53/6 بعد آموزش  

 11/12 11/3 93/2 86/7 قبل آموزش کنترل گریز

 11/16 11/2 89/3 92/7 بعد آموزش  اجتناب

 11/17 11/5 19/3 16/11 قبل آموزش آزمایش 

 11/18 11/5 45/3 75/9 آموزشبعد   

 11/17 11/4 17/4 11/11 قبل آموزش کنترل حل مساله

 11/16 11/7 11/4 92/11 بعد آموزش  برنامه ریزی

 11/16 11/5 14/3 51/11 قبل آموزش آزمایش 

 11/17 11/7 46/2 75/13 بعد آموزش  

 11/21 11/6 72/3 44/13 قبل آموزش کنترل ارزیابی مجدد

 11/21 11/9 41/4 92/14 بعد آموزش  مثبت

 11/15 11/8 11/2 11/11 قبل آموزش آزمایش 

 11/16 11/9 31/2 62/11 بعد آموزش  

 11/98 11/41 29/21 61/75 قبل آموزش کنترل راهبردهای

 11/114 11/47 51/25 54/83 بعد آموزش  ای کلیمقابله

 11/96 11/61 71/13 82/79 قبل آموزش آزمایش 

 11/113 11/68 11/12 93/85 بعد آموزش  
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 : مقایسه نمره سالمت عمومی در گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از آموزش0جدول 

  گروه
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
آماره 

t 

درجه 

 آزادی
sig 

 474/1 13 737/1 86/3 11/5 14 قبل ازآموزش کنترل

    62/4 29/4 14 بعدازآموزش 

 114/1 16 347/3 42/3 94/4 17 قبل ازآموزش آزمایش

    56/1 16/2 17 بعد ازآموزش 

شده است.  23/0و بعد از آموزش برابر با  1گروه کنترل قبل از آموزش برابر با  سالمت عمومی میانگین

شده است. لذا  31/2و بعد از آموزش برابر با  30/0گروه آزمایش قبل از آموزش برابر با  سالمت عمومی میانگین

 تواند یک شیوه آموزشی کارا محسوب گرددپذیریم دوره آموزشی میمی

 

 ای الزاروس در دو گروه کنترل و آزمایش قبل از آموزشهای راهبردهای مقابلهزیرمقیاس: مقایسه 1جدول 

 میانگین تعداد گروه متغیر
انحراف 

 معیار
 tآماره 

درجه 

 آزادی
sig 

 388/1 25 -878/1 11/4 75/6 12 کنترل مقابله 

    45/4 21/8 15 آزمایش مستقیم

 763/1 29 314/1 72/2 75/8 16 کنترل فاصله

    45/2 47/8 15 آزمایش گرفتن

 249/1 29 176/1 94/3 51/11 14 کنترل خود

    89/2 15/11 17 آزمایش کنترلی

 818/1 31 246/1 12/4 81/11 16 کنترل طلب 

    11/3 51/11 16 آزمایش حمایت

 488/1 25 714/1 42/2 23/7 13 کنترل پذیرش



14 

 

    91/1 43/6 14 آزمایش مسئولیت

 161/1 28 -961/1 93/2 86/7 14 کنترل -گریز

    19/3 17/11 16 آزمایش اجتناب

 711/1 28 -374/1 17/4 11/11 14 کنترل حل 

    14/3 51/11 16 آزمایش مساله

 128/1 31 317/2 72/3 44/13 16 کنترل ارزیابی

    11/2 11/11 16 آزمایش مجدد مثبت

 581/1 19 -563/1 31/21 61/75 11 کنترل راهبردهای

    71/13 82/79 11 آزمایش کلی

 

 

 ای الزاروس در دو گروه کنترل و آزمایش بعد از آموزشهای راهبردهای مقابله: مقایسه زیرمقیاس1جدول 

 میانگین تعداد گروه متغیر
انحراف 

 معیار
 tآماره 

درجه 

 آزادی
sig 

 142/1 31 -12/2 12/4 1/7 16 کنترل مقابله 

    16/4 16/11 17 آزمایش مستقیم

 773/1 56/21 -292/1 66/3 11/9 14 کنترل فاصله

    29/2 33/9 15 آزمایش گرفتن

 121/1 31 61/1 81/2 56/11 16 کنترل خود

    61/2 16/11 17 آزمایش کنترلی

 156/1 63/21 -117/2 31/4 19/12 16 کنترل طلب 

    12/2 59/14 17 آزمایش حمایت

 791/1 22/23 269/1 82/2 75/6 16 کنترل پذیرش
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    51/1 53/6 15 آزمایش مسئولیت

 191/1 27 -34/1 86/3 92/7 13 کنترل -گریز

    45/3 75/9 16 آزمایش اجتناب

 145/1 26 -161/2 11/4 92/11 12 کنترل حل 

    46/2 75/13 16 آزمایش مساله

 132/1 52/15 36/2 41/4 92/14 12 کنترل ارزیابی

    31/2 63/11 16 آزمایش مجددمثبت

 779/1 47/13 -286/1 51/25 54/83 11 کنترل راهبردهای

    11/12 93/85 14 آزمایش کلی

 

ای الزارواس در دو گروه های راهبردهای مقابله( جهت مقایسه زیرمقیاس1در جدول ) Tبررسی آزمون 

،  31مستقیم تحت فرض برابری واریانسها با درجه آزادی دهد مقابله کنترل و آزمایش بعد از آموزش، نشان می

اختالف معنی  13/17و  12/11حل مساله و ارزیابی مجدد مثبت تحت عدم برابری واریانسها  با درجه آزادی 

توان پذیرفت که میزان مقابله مستقیم، حل مساله و شود. میداری بین دو گروه کنترل و آزمایش مشاهده می

مثبت بین دو گروه کنترل و آزمایش بعد از آموزش در یک سطح نیست، زیرا مقدار احتمال از ارزیابی مجدد 

ای فاصله گرفتن، خودکنترلی، طلب حمایت، پذیرش کمتر است. بعد از آموزش، در راهبردهای مقابله 31/3

مشاهده نشده زیرا  ای کلی در دو گروه کنترل و آزمایش اختالفیاجتناب و راهبردهای مقابله -مسئولیت، گریز

 است. 31/3مقدار احتمال بدست آمده بیشتر از سطح آزمون 

 
 

 ای در گروه آزمایش قبل و بعد از آموزش: مقایسه زیر مقیاسهای راهبردهای مقابله7جدول 

  متغیر
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 tآماره 

درجه 

 آزادی
sig 

 315/1 14 -164/1 46/4 21/8 15 قبل مقابله

    13/4 73/9 15 بعد مستقیم
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 449/1 13 781/1 53/2 51/8 14 قبل فاصله

    24/2 14/9 14 بعد گرفتن

 1 16 111/1 88/2 16/11 17 قبل خود

    61/2 16/11 17 بعد کنترلی

 111/1 15 -171/4 11/3 51/11 16 قبل طلب

    97/1 81/14 16 بعد حمایت

 914/1 12 -123/1 85/1 46/6 13 قبل پذیرش

    51/1 54/6 13 بعد مسئولیت

 488/1 14 712/1 31/3 17/11 15 قبل - گریز

    13/3 33/9 15 بعد اجتناب

 111/1 14 -972/2 18/3 67/11 15 قبل حل

    53/2 66/13 15 بعد مساله

 712/1 14 -377/1 99/1 13/11 15 قبل ارزیابی

    19/1 41/11 15 بعد مجددمثبت 

 253/1 9 -221/1 31/13 21/78 11 قبل راهبردهای

    42/12 11/84 11 بعد کلی

درصد، سطح نمره طلب حمایت  31جفتی نشان می دهد که در سطح اطمینان  Tبررسی آزمون 

بدست  31/3اجتماعی و حل مساله در گروه آزمایش قبل و بعد از آموزش تغییر کرده زیرا مقدار احتمال کمتر از 

ریزی پذیریم دوره آموزشی یک عامل تاثیر گذار بر طلب حمایت اجتماعی و حل مساله برنامه آمده است. لذا می

شده بوده است. همچنین تغییر نکردن سطح نمره مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، خودکنترلی،  پذیرش 

و بعد آموزش ای در گروه آزمایش قبل اجتناب، ارزیابی مجدد مثبت و راهبرهای کلی مقابله -مسئولیت، گریز

 بدست آمده است 31/3گردد زیرا مقدار احتمال بیشتر از تایید می
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 در گروه آزمایش قبل و بعد از آموزشای زیر مقیاسهای راهبردهای مقابله: مقایسه 2جدول 

  متغیر
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 tآماره 

درجه 

 آزادی
sig 

 315/1 14 -164/1 46/4 21/8 15 قبل مقابله

    13/4 73/9 15 بعد مستقیم

 449/1 13 781/1 53/2 51/8 14 قبل فاصله

    24/2 14/9 14 بعد گرفتن

 1 16 111/1 88/2 16/11 17 قبل خود

    61/2 16/11 17 بعد کنترلی

 111/1 15 -171/4 11/3 51/11 16 قبل طلب

    97/1 81/14 16 بعد حمایت

 914/1 12 -123/1 85/1 46/6 13 قبل پذیرش

    51/1 54/6 13 بعد مسئولیت

 488/1 14 712/1 31/3 17/11 15 قبل گریز

    13/3 33/9 15 بعد اجتناب

 111/1 14 -972/2 18/3 67/11 15 قبل حل
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    53/2 66/13 15 بعد مساله

 712/1 14 -377/1 99/1 13/11 15 قبل ارزیابی

    19/1 41/11 15 بعد مجددمثبت 

 253/1 9 -221/1 31/13 21/78 11 قبل راهبردهای

    42/12 11/84 11 بعد کلی

درصد، سطح نمره طلب حمایت  31جفتی نشان می دهد که در سطح اطمینان Tبررسی آزمون 

بدست  31/3اجتماعی و حل مساله در گروه آزمایش قبل و بعد از آموزش تغییر کرده زیرا مقدار احتمال کمتر از 

پذیریم دوره آموزشی یک عامل تاثیر گذار بر طلب حمایت اجتماعی و حل مساله برنامه ریزی آمده است. لذا می 

شده بوده است. همچنین تغییر نکردن سطح نمره مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، خودکنترلی،  پذیرش 

بعد آموزش ای در گروه آزمایش قبل و اجتناب، ارزیابی مجدد مثبت و راهبرهای کلی مقابله-مسئولیت، گریز

سبکهای ، میزان 2و  1،7بدست آمده است. در نمودارهای  31/3گردد زیرا مقدار احتمال بیشتر از تایید می

 .آورده شده استکارامد مقابله با هیجانات منفی در گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از آزمایش 

 

 گیریبحث و نتیجه

داده است که در هر دو گروه کنترل و آزمایش از بیماران کرونری ها نشان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

در صد  2/71پس، بیشترین فراوانی مربوط به مردان بوده است و در حالت کلی جراحی بایقلب کاندید عمل

 درصد افراد زن بودند. از نظر سنی بیشترین فراوانی در دو گروه آزمایش و کنترل مربوط به رده 2/20افراد مرد و 

مستقل  t حاصل از آزمون نتایج .شودها را شامل میدرصد کل آزمودنی 2/11بوده است که برابر  13 – 13سنی 

و  1نشان داد سالمت عمومی در گروه کنترل و آزمایش قبل از آموزش به ترتیب  جفتی فرضیه پژوهش t و

و  33/0و آزمایش به ترتیب به  های کنترلبوده است که پس از آموزش میانگین سالمت عمومی در گروه 30/0

گیرد، کاهش میانگین نمره سالمت رسید. با توجه به این که مقیاس سالمت عمومی نمره معکوس می 31/2

دهنده صحت فرضیه پژوهش مبنی بر ( نشان 31/2به  30/0) از از آموزش  عمومی در گروه آزمایش بعد

این یافته همسو  باشدبیماران جراحی قلب می ایمقابلههای و سبک اثربخشی آموزش امیدواری بر سالمت روان

( و ستوده اصل و همکاران ) 2313(، زانگ جینگ و همکاران ) 1322های بیجاری و همکاران )پژوهشاست با 
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شناختی افزایش امید در زنان مبتال شناختی و زیستتاثیرات رواناند ها نشان دادهباشد. این پژوهش( می1323

مسئله، اجتناب از رویدادهای پستان به افزایش کارآمدی، کنارآمدن موثر ) ارزیابی مجدد، حلبه سرطان 

 دهنده سالمت راه و رفتار ارتقاءفشارزای زندگی، جستجوی حمایت اجتماعی( و کاهش افسردگی آنها منجر شد

(، در مقایسه دو روش دارودرمانی و امیددرمانی بر روی کیفیت زندگی افراد دچار فشار 2کند ) یبینی مپیش

خون اساسی، امیددرمانی بیش از دارودرمانی بر کیفیت زندکی این افراد موثر بوده است و اثرات آن تا چند ماه 

 (.31)    ردمحور و امید رابطه منفی وجود داای هیجانو بین سبک مقابله (22)تداوم داشته است

-های طلب حمایتدهنده تفاوت زیرمقیاسها، نشاننتایج تجزیه و تحلیل داده ایاز مظر راهبردهای مقابله

های راهبردهای  باشد. در صورتی که زیرمقیاساجتماعی وحل مسئله، در گروه آزمایش قبل و بعد از آموزش می

فرضیه این پژوهش است.  و این نتایج  شواهدی بر صحتای در گروه گواه تغییراتی را نشان نداده است مقابله

(، ریولوسکا و 1333) و همکاران تپه(، سوگلی1333های سیام و همکاران )با پژوهش ها همسواین یافته

های خودمراقبتی در بیماران قلبی پس از ( می باشد. این پژوهشها نشان دادند که آموزش 2313همکاران)

های مدار و کاهش استفاده از روشای مشکلهای مقابلهباعث افزایش استفاده از روشتواند جراحی قلب می

آموزی های زندگی ) مدیریت خشم، جراتآموزش مهارت (،20) در افراد تحت آموزش شود مدارای هیجانمقابله

رونر موثر بوده عروق کپس مندی و کاهش خشم بیماران قلبی پس از پیوند بایسازی( بر افزایش جراتو آرام

های محور با خطر باالی افسردگی همراه بوده است و ارزیابی سبکهای هیجاناستفاده از سبک( و 27)  است

درمانی در بیماران با نارسایی قلبی که در حال تجربه کردن عوارض های آموزشی یا روانای برای برنامهمقابله

ای به عنوان های مقابله(. در واقع پاسخ21د موثر است ) شناختی ناشی از بیماری فیزیکی مزمن هستنروان

هایی برای پیشگیری از های هیجانی، شناختی و رفتاری به منظور تطابق خود با محیط و یا تالشکوشش

ای با استرس از نوع موثر، های مقابلهتالشصیف شده است بنابراین اگر این پیامدهای منفی شرایط فشارزا تو

شود. اگر سبک مقابله ناسازگار و ناکافی باشد نه تنها فشارزا تلقی می زگارانه باشد، استرس کمترت و ساباکفای

(. در نهایت 2 )کندکند بلکه خود این واکنش منبع فشار به شمار آمده و شرایط را بدتر میاسترس را کنترل نمی

های زندگی همچون آموزش مهارتشناختی، های مختلف روانمی توان چنین نتیجه گرفت که اجرای برنامه

شناختی بیماران قلبی گامهای اساسی در جهت تواند با تغییر در سبک زندگی و اصالح نظام رفتاری و روانمی

تسریع روند بهبودی در بیماران و کاهش عوامل خطرساز بیماری کرونری قلب برداشته و حتی به نحو 

-تواند خوش(. لذا آموختن چگونگی مدیریت بیماری می27د ) چشمگیری از بروز بیماری در افراد پیشگیری کن

دهد وکادر پذیری در آینده را کاهش میبینی بیمار را نسبت به آینده افزایش دهد و بنابراین احساس آسیب
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باتوجه به در پایان   (.1) توانند نقش حمایتی  مؤثری دراین مهم داشته باشند های سالمت میپزشکی و سازمان

اجتماعی  -های روانی یش روزافزون بیماری کرونر قلب و این که جامعه امروزی دست به گریبان استرسافزا

ای به عنوان خط اولیه پیشگیری در باشد، پژوهشگر پیشنهاد می کند که آموزش راهبردهای مقابلهمتنوع می

 سطوح مختلف مدارس و دانشگاه تدریس گردد.

 

 های پژوهشمحدودیت

 گیری در یک مرکز دولتی وگیری در دسترس و همچنین نمونهها و روش نمونهشمار کم آزمودنی. به دلیل 1

 ها با احتیاط انجام شود تحصیالت بهتر است تعمیم یافته عدم کنترل متغییرهای جنس، سن و 

دید عمل به دلیل طوالنی بودن پرسشنامه و به دلیل شرایط جسمانی و روانی خاص بیماران کرونری قلب کان.2

 دادند.ها جواب میشحوصلگی به پرسردند و گاهی با بیکای از آنها از شرکت در پژوهش امتناء میجراحی، عده

 پیشنهادهای پژوهش

ای، میزان تحصیالت و احتماال متفاوت بودن های بیمهبا توجه به موثر بودن متغییرهای مالی و پشتوانه .1

به طور جداگانه در مراکز دولتی و خصوصی انجام گردد و  آن در مراکز دولتی و خصوصی این پژوهش

 نتایج بررسی شود.

ای به صورت پیگیری طولی برای بیماران پس از های مقابلهبرای باقی ماندن اثر آموزش، آموزش سبک .2

 حی و در مراجعات بعدی انجام شود.عمل جرا

-امروزی دست به گریبان          استرسباتوجه به افزایش روزافزون بیماری کرونر قلب و این که جامعه  .3

ای به عنوان خط اولیه پیشگیری در باشد، آموزش راهبردهای مقابلهاجتماعی متنوع می -های روانی 

 سطوح مختلف مدارس و دانشگاه تدریس گردد. 
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