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ری در بررسی وضعیت خودکارآمدی بیماران مبتال به نارسایی قلب بست 
 1331بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمر در سال 
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 خالصه 
 مقدمه

هت ارتقای رفتارهای بهداشتی آنان، نقش افزایش توانمند سازی بیماران مبتال به بیماری نارسایی قلب در ج
یکی از راههای افزایش این مهارت، ارتقای خودکارآمدی بیماران است که می تواند در بهبود . اساسی دارد

هدف از این مطالعه . وضعیت بیماری، پیشگیری از عوارض و بستری مجدد تاثیر به سزایی داشته باشد
تال به نارسایی قلب  بستری در بیمارستان شهید مدرس شهرستان ارزیابی وضعیت خودکارآمدی بیماران مب

 .بوده است 1324کاشمر در سال 
 کار وشر

نفر از بیماران نارسایی قلب به طور تصادفی انتخاب  254در مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی، 
و دیگری پرسش نامه ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه که یکی شامل اطالعات دموگرافیک . شدند

تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی . سالیوان بود استاندارد خودکارآمدی بیماران قلبی
 .انجام گردید SPSS 16 تحلیلی با نرم افزار

 نتایج
 21/15 ± 34/2سال، میانگین نمره خودکارآمدی بیماران   13/51 ± 55/2میانگین سنی اقراد شرکت کننده  

درصد  5/13درصد افرادشرکت کننده درمطالعه مرد و بقیه زن بودند، نمره خودکارآمدی  2/41.  بود
نمرات  . درصد متوسط و درصد ناچیز باقی مانده درای خودکارآمدی خوب بودند 5/23بیماران ضعیف، 

. شایع تر است (p <0/001)، میزان تحصیالت کمتر  (p <0/001)خودکارآمدی پایین  در افرادسنین باالتر
 .در این مطالعه بین  نمرات خودکارآمدی و جنسیت، شغل رابطه معنا داری مشاهده نشد

 جه گیریینت
با توجه به نقش مهمی که خودکارآمدی در بهبود خودمراقبتی و ارتقای سالمت دارد، یافته های این 

ارستان شهید مدرس را ضعیف پژوهش وضعیت خودکارآمدی بیماران مبتال به نارسایی قلب بستری در بیم
ارزیابی کرده است که با نجام مداخالت بهداشتی و راهبردهای آموزشی می توان منجر به فزایش 

 .خودکارآمدی گردید
 خودکارآمدی، بیمار، نارسایی قلب :کلمات کلیدی
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