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تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر میسان همکاری خانواده در تبعیت
رشیم درمانی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر
ندا ثنايی ،1ثريا نجاتی ،2میترا ذوالفقاري ،3فاطمه الحانی ،4انوشیروان كاظم نژاد
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چكیده
زهیٌِ ٍ ّذف :جزاحی ثبی پس عزٍق کزًٍز ثِ عٌَاى یکی اس رٍضْبی درهبًی ضبیع در ثیوبراى للجی تأثیزات لبثل هالحظِای در
عولکزد خبًَادُ ایجبد هیکٌذ .لذا ثْجَد ٍ ارتمبی هیشاى ّوکبری خبًَادُ در تجعیت اس رصین درهبًی ثیوبراى ثسیبر اّویت دارد .ایي
هغبلعِ ثب ّذف تعییي تأثیز الگَی تَاًوٌذسبسی خبًَادُ هحَر ثز هیشاى ّوکبری خبًَادُ در تجعیت رصین درهبًی ثیوبراى تحت جزاحی
عزٍق کزًٍز اًجبم ضذ.
رٍش بررسی :ایي هغبلعِ کبرآسهبیی ثبلیٌی ثز رٍی  102ثیوبر ٍ  102عضَ خبًَادُ ثستزی در ثخص جزاحی للت ثیوبرستبى اهبم
خویٌی (رُ) ثِ هذت ّفت هبُ اًجبم ضذ .ثیوبراى ٍ اعضبی خبًَادُ ٍاجذ ضزایظ ثِ رٍش ًوًَِگیزی در دستزس اًتخبة ٍ ثِ صَرت
تصبدفی در دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ کٌتزل لزار گزفتٌذ .ثزای گزٍُ هذاخلِ الگَی تَاًوٌذسبسی خبًَادُ هحَر ثب چْبر گبم (ارتمبی داًص،
خَدکبرآهذی ،عشت ًفس ٍ ارسضیبثی) اس عزیك آهَسش اًفزادی ،ثحث گزٍّیً ،وبیص ٍ هطبرکت عولی ٍ در عی ّفت جلسِ اجزا
ضذ ٍ گزٍُ کٌتزل تٌْب هزالجتْبی رایج ثخص را دریبفت کزدًذ .در اداهِ ّوکبری خبًَادُ در تجعیت رصین درهبًی ثیوبراى لجل ٍ ثعذ اس
هذاخلِ ثزرسی گزدیذ .دادُّب ثب استفبدُ اس ًزمافشار  ٍ PASWآسهًَْبی آهبری ٍ Paired T Test ،Independent T Test
 Chi-squareتجشیِ ٍ تحلیل ضذًذ.
یافتِّا :دٍ گزٍُ اس ًظز هتغیزّبی جوعیتضٌبختی ٍ هیبًگیي ًوزات ّوکبری خبًَادُ در تجعیت اس رصین درهبًی در سِ هحَر رصین
غذایی ،فعبلیت فیشیکی ٍ رصین دارٍیی لجل اس هذاخلِ ّوسبى ثَدًذ .هیبًگیي ًوزات در سِ هحَر فَق ثعذ اس هذاخلِ در ثیوبراى گزٍُ
هذاخلِ ًسجت ثِ گزٍُ کٌتزل ثِ عَر هعٌیداری ثیطتز ثَد(ّ .)p<0/001وچٌیي در ثیوبراى گزٍُ هذاخلِ هیبًگیي ًوزات ّوکبری
خبًَادُ در تجعیت اس رصین درهبًی در سِ هحَر هذکَر ثعذ اس هذاخلِ ًسجت ثِ لجل اس آى ثِ عَر هعٌیداری افشایص داضت(.)p<0/001
ًتیجِگیري :ثب تَجِ ثِ یبفتِّبی ایي هغبلعِ ثِ ًظز هیرسذ ،الگَی تَاًوٌذسبسی خبًَادُ هحَر ثزای ثیوبراى تحت جزاحی
اهکبىپذیز ثَدُ ٍ ثب افشایص ّوکبری خبًَادُ در تجعیت اس رصین درهبًی ثیوبر ّوزاُ است.
کلیذٍاژُّا :ثبی پس عزٍق کزًٍز -تجعیت -تَاًوٌذسبسی خبًَادُ هحَر -رصین درهبًی
هزاقبتّايًَيي،فصلٌاهِعلويپضٍّشيداًشكدُپزستاريٍهاهاييداًشگاُعلَمپششكيبيزجٌد1393.؛ 27-19:)1(11

دريافت 92/03/06:

اصالحًْايي92/08/25:

پذيزش 92/10/14:

ًَی سٌذُ هسئَلً :ذا ثٌبیی ،گزٍُ آهَسضی پزستبری ،داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پشضکی سًجبى .سًجبى ،ایزاى.
آدرس :سًجبى ،ثلَار پزٍیي اعتصبهی ،جٌت کبرخبًِ ضیز ،داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی.
e.mail:nedasanaie@ymail.com
ًوبثز02417270305 :
تلفي02417270513 :
 1هزثی گزٍُ آهَسضی پزستبری ،داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پشضکی سًجبى .سًجبى ،ایزاى.
 2هزثی گزٍُ آهَسضی پزستبری ،داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پشضکی تْزاى .تْزاى ،ایزاى.
 3استبدیبر گزٍُ آهَسضی پزستبری ،داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پشضکی تْزاى .تْزاى ،ایزاى.
 4داًطیبر گزٍُ آهَسضی پزستبری ،داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پشضکی تزثیت هذرس .تْزاى ،ایزاى.
 5استبد گزٍُ آهَسضی آهبر ،داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی داًطگبُ تزثیت هذرس .تْزاى ،ایزاى.
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تأثيزالگَيتَاًوٌدساسيخاًَادُهحَربزهيشاىّوكاريخاًَادُدرتبعيترصيندرهاًي

مقدمه

تقوینگیزی ٍ تَاًبیی ثزلزاری ارتجبط جْت ثزعزف عبختي
ًیبسّب ثزخَردار اعت ،)10(.ثیوبری للجی در توبم عَل ػوز،
ّوزاُ فزد اعت ٍ ػالٍُ ثز خَد ثیوبر ،عبیز افزاد خبًَادُ را تحت
تأثیز لزار هیدّذ ،ثٌبثزایي السم اعت تب در وٌبر ثیوبر ،خبًَادُ اٍ
ًیش ثزای وٌتزل ثْتز ثیوبری ٍ ثزخَرداری اس سًذگی ثْتز تَاًوٌذ
ؽًَذ ،)11(.ثٌبثزایي آهَسػ در راعتبی تَاًوٌذ وزدى ثیوبر ٍ
خبًَادُ هْوتزیي ثخؼ اس ارائِ هزالجتْبی پزعتبری ثِ ؽوبر
هیرٍد( ،)12هزالجت خبًَادُ هحَر ثِ ػٌَاى یه فلغفِ هزالجتی
اعت وِ اّویت ٍاحذ خبًَادُ را ثِ ػٌَاى ًمغِ توزوش افلی در

هیثبؽٌذّ ،)2(.ذف ولی اس ارائِ ثزًبهِ آهَسؽی ثِ ثیوبراى للجی
تغییز رفتبر اعت ٍ خبًَادُ در رعیذى ثِ آى ًمؼ هْوی

توبم هزالجتْبی ثْذاؽتی ثِ رعویت هیؽٌبعذ،)13(.
در هغبلؼِای اس حضَر فؼبل خبًَادُ ثِ ػٌَاى یه پبیگبُ اجتوبػی
هٌبعت ثزای ثْجَد تجؼیت اس ثزًبهِ غذایی اعتفبدُ وزد،)14(.
هزالجت خبًَادُ هحَر ثِ ػٌَاى یىی اس هفبّین افلی پزعتبری
اعت وِ ّذف آى حفظ یىپبرچگی خبًَادُ ٍ ارائِ هزالجت هٌحقز
ثِ فزد ثزای ّز ثیوبر هیثبؽذ ،)15(.در هغبلؼِ هزٍر ًظبهٌذ
ً Dulmenؾبى دادُ ؽذ وِ ػذم تجؼیت اس درهبًْبی عجی
ّوچٌبى ثِ ػٌَاى یه هؾىل ؽبیغ هحغَة هیؽَد .پضٍّؾگزاى
ثب تَجِ ثِ هزٍرّبی اًجبم گزفتِ اػالم وزدًذ وِ ثِ ًظز هیرعذ

رصین درهبًی ٍ ًذاؽتي تجؼیت هذاٍم هَجت افشایؼ احتوبل ثزٍس
ػَارك یب تؾذیذ فزآیٌذ ثیوبری هیگزددً ،)6(.ىتِ ثغیبر هْن
ایي اعت وِ ثخؼ لبثل تَجْی اس هَفمیت جزاحی در عَالًی
هذت ثِ پیزٍی اس رصین درهبًی ٍاثغتِ اعت .ایي اهز جْت
پیؾگیزی اس ػَد هجذد گزفتگیْبی ػزٍق وزًٍز یه اهز ضزٍری
ٍ حیبتی اعت ،)7(.پزعتبراى ثب تىیِ ثز ًمؼ حوبیتی ،آهَسؽی ٍ
هؾبروتی خبًَادُ هیتَاًٌذ ؽزایظ هٌبعجی جْت تجؼیت اس رصین
درهبًی ثِ خقَؿ پظ اس تزخیـ اس ثیوبرعتبى را فزاّن آٍرًذ،
سیزا اهزٍسُ هذت سهبى ثغتزی ثیوبراى پظ اس ػول جزاحی للت

ػذم تجؼیت ریؾِ در پبیِّبی ًظزی هَضَع تجؼیت دارد ٍ ثِ
ؽىلگیزی یه ًظزیِ یب الگَی هٌبعت در ایي حیغِ ًیبس
اعت ،)16(.هجوَػِ تذاثیز پزعتبری وِ در الگَی تَاًوٌذعبسی
خبًَادُ هحَر جْت تَاًوٌذعبسی خبًَادُ اًجبم هیگیزد در
راعتبی ایجبد هؾبروت پزعتبر ٍ خبًَادُ ثب تأویذ ثز وبّؼ ػَاهل
خغزسا ٍ ارتمبی ثْذاؽت هیثبؽذ ،)17(.در اجزای الگَی فَق
تَجِ ثیؾتز ثز هغئَلیتپذیزی ٍ ّوىبریْب ٍ توزوش رٍی ظزفیتْب
تب هؾىالت ٍ ووجَدّبعت ،ایي الگَ ثب هزاحل افلی افشایؼ
داًؼ ،ارتمبی خَدوبرآهذی ،افشایؼ ػشت ًفظ ٍ ارسؽیبثی در

وَتبُ ؽذُ ٍ ثخؼ سیبدی اس دٍرُ ثْجَدی ثیوبراى ثذٍى
ثْزُهٌذی اس هزالجت هغتوز گزٍُ درهبًی در خبًِ عپزی
هیؽَد)8(.
یىی اس اّذاف اعبعی گزٍُ هَردًظز رعیذى ثیوبر ثِ
تَاًوٌذیْبی السم ثزای اًجبم فؼبلیتْبی رٍساًِ اعت ٍ خبًَادُ ثب
حوبیت چٌذ ثُؼذی خَد ًمؼ ولیذی در ایي سهیٌِ دارد،)9(.
خبًَادُ تَاًوٌذؽذُ اس عِ هؾخقِ افلی تَاًبیی ثزرعی ٍ وٌتزل
هٌبثغ آهَسؽی ٍ حوبیتی هَردًیبس ،تَاًبیی حل هغئلِ ٍ

ثیوبر ٍ خبًَادُ هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یه راّىبر ػولی هٌبعت در
ارتمبی ثْذاؽت ثبؽذ( ،)10سیزا در ایي الگَ ثب اعتفبدُ اس رٍػ
وغت هْبرت ثِ ٍعیلِ ًوبیؼ ػولی اثتذا تَاًوٌذی ثیوبر ٍ
عپظ اس عزیك هؾبروت آهَسؽی هیشاى تَاًوٌذی خبًَادُ ثْجَد
خَاّذ یبفت ،)18(.ثب تَجِ ثِ ایٌىِ در حبل حبضز ثیؾتز
پضٍّؾ ْب هجتٌی ثز آهَسػ ثِ ثیوبر اعت ٍ ًمؼ خبًَادُ ثِ ػٌَاى
یه هٌجغ هؾبروتی هْن در پیؾجزد اّذاف درهبًی ووتز هَرد
تَجِ لزار دادُ ؽذُ اعت ثِ ًظز هیرعذ ،الگَی تَاًوٌذعبسی

دارد ،)3(.یىی اس ولیذیتزیي اّذاف در اهز هزالجت ثیوبر افشایؼ
هیشاى تجؼیت اس رصین درهبًی ٍ تَفیِّبی ارائِ ؽذُ تَعظ گزٍُ
درهبى هیثبؽذ ،)4(.ثب تَجِ ثِ ایٌىِ آهَسػ رصین دارٍیی ،غذایی
ٍ ثزًبهِ فؼبلیتی تأثیزات ثغیبر هْوی در فزآیٌذ ثْجَدی ثیوبر
دارد ،ثخؼ لبثل تَجِ ٍ هؤثز در ثزًبهِّبی آهَسؽی ثیوبراى
تحت جزاحی للت را ؽبهل هیؽَد ،)5(.تجؼیت هذاٍم اس دعتَرات
درهبًی ثزای وٌتزل ثیوبری ثغیبر ضزٍری اعت ٍ ػذم پیزٍی اس
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ارتجبط ًشدیه ثیي ػولىزد للت ٍ حیبت ثیوبر ،هیشاى
ًیبسّبی هزالجتی ٍ آهَسؽی ثیوبراى تحت جزاحی للت را ًغجت
ثِ ثغیبری اس ثیوبراى ثیؾتز هیوٌذ ،ثٌبثزایي ایجبد ؽزایظ
هٌبعت ثزای رفغ ایي ًیبسّب ٍ تأهیي حوبیت اس ثیوبر ٍ خبًَادُ
یه اٍلَیت ثِ ؽوبر هیرٍد ،)1(.ثزرعی دلیك ًیبسّبی ثیوبر،
درن ثیوبر اس اّویت رًٍذ درهبى ثؼذ اس جزاحی ٍ ثبال ثزدى
تَاًوٌذی ثیوبر ٍ خبًَادُ جْت تجؼیت اس رصین درهبًی هْوتزیي
هحَرّبی هَرد تَجِ ثزای گزٍُ درهبى ثؼذ اس جزاحی للت



 ًداثٌاييٍّوكاراى

هزاقبتّاي ًَيي ،فصلٌاهِ علويپضٍّشي داًشكدُ پزستاري ٍ هاهايي داًشگاُ علَم پششكي بيزجٌددٍرُ،11شوارُ 1393،1


جبهؼِ هَردهغبلؼِ را ثیوبراى تحت ػول جزاحی ثبی پظ ػزٍق
وزًٍز غیز اٍرصاًغی ثغتزی در ثیوبرعتبى اهبم خویٌی (رُ) تْزاى
ٍ یىی اس اػضبء خبًَادُ آًْب تؾىیل هیدادًذ .حجن ًوًَِ ثب
اعتفبدُ اس اختالف هیبًگیٌْب ٍ ٍاریبًظ هزثَط در هغبلؼِ
هؾبثِ(ً 51 ،)20فز در ّز گزٍُ ٍ در هجوَع ً 102فز تؼییي ؽذ.
ثیوبراى ثِ رٍػ ًوًَِگیزی در دعتزط اًتخبة ٍ ثب تخقیـ
تقبدفی ثب اعتفبدُ اس جذٍل اػذاد تقبدفی ثِ دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ
وٌتزل تمغین ؽذًذ.
هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ػجبرت ثَد اس :داؽتي حذالل عَاد

دارٍیی پزعیذُ ؽذ .دُ جشء پزعؾٌبهِ ثز هجٌبی همیبط ؽؼ
درجِای لیىزت (گشیٌِ افالً ثب اهتیبس ففز تب گشیٌِ ثغیبر سیبد ثب
اهتیبس فذ) ًوزُگذاری ؽذ .هحتَای اجشای عؤالْب در هَرد ًبم،
اثزات ،تؼذاد ٍ سهبى هقزف ٍ ًتبیج هقزف دارٍ ،اًجبم الذاهبت
السم جْت پیؾگیزی اس ػَارك جبًجی ثَد.
ج) پزعؾٌبهِ ثزًبهِ حزوتی :در ایي پزعؾٌبهِ اس ػضَ
خبًَادُ عؤاالتی در هَرد ّوىبری اٍ ثب ثیوبر در تجؼیت اس ثزًبهِ
حزوتی ثیوبر پزعیذُ ؽذ 14 .جشء پزعؾٌبهِ ثز هجٌبی همیبط
پٌج درجِای لیىزت (گشیٌِ ّیچگبُ ثب اهتیبس ففز تب گشیٌِ

ثزای خَاًذى ٍ ًَؽتي ثیوبر یب ػضَ فؼبل خبًَادُ وِ هٌظَر یىی
اس اػضبی خبًَادُ ثیوبر (فزسًذّ ،وغز ٍ یب یىی اس ثغتگبى ًغجی
یب عججی) اعت وِ اٍ را در فزآیٌذ درهبى ثِ هٌظَر وغت ثْجَدی
ٍ ارتمبی عغح عالهت ّوزاّی هیوٌذ .ایي فزد هیثبیغت اس ًظز
ّوزاّی ،لذرت تقوینگیزی ٍ اّویت دادى ٍ ؽٌبخت ٍضؼیت
ثیوبر ًغجت ثِ دیگزاى تَاًوٌذتز ثبؽذ) ،جزاحی للت ثبس ثزای
اٍلیي ثبرً ،ذاؽتي ثیوبری رٍحی-رٍاًیٍ ،جَد اهىبى ثزلزاری
توبط تلفٌی ثب ثیوبر ثؼذ اس تزخیـ ٍ هؼیبرّبی خزٍج اس هغبلؼِ
ؽبهل :ػذم اهىبى تجؼیت اس رصین درهبًی پیؼ ثیٌی ؽذُ ثِ ػلت

ّویؾِ ثب اهتیبس فذ) ًوزُگذاری ؽذ .هحتَای عؤالْب در ارتجبط
ًىبت السم ثزای اًجبم ٍرسػ عبلن ٍ هفیذ ثَد.
در هجوَع ثزای ّز عِ هحَر تجؼیت ًبهغلَة ووتز اس%50
ول ًوزًُ ،غجتبً هغلَة ثیي  ٍ %75-%50هغلَة ثیؾتز اس %75
ول ًوزُ در ًظز گزفتِ ؽذ.
ثزای تؼییي پبیبیی پزعؾٌبهِّب ،عی ًفز اس اػضبی خبًَادُ
ؽزوت وٌٌذُ ،پزعؾٌبهِ را تىویل وزدًذ ٍ Cronbach Alpha
ثزای پزعؾٌبهِ رصین غذایی ،دارٍیی ٍ حزوتی ثِ تزتیت ،0/79
 0/77 ٍ 0/80هحبعجِ ؽذّ .وچٌیي ضزیت ّوجغتگی درٍى

ٍجَد ًیبس ثِ ثغتزی ٍ یب هذاخلِ اٍرصاًظ هجذد ،پیؾزفت ثیوبری
در عَل هغبلؼِ ٍ فَت ثیوبر ،ایجبد هحذٍدیت ؽذیذ حزوتی در
عَل هغبلؼِ ٍ ػذم اهىبى اًجبم فؼبلیت فیشیىی ،اعتفبدُ اس عبیز
والطّبی آهَسؽی ثبستَاًی للجی در عَل هغبلؼِ ثَد .اثشارّبی
هَرد اعتفبدُ در ایي هغبلؼِ ؽبهل -1 :پزعؾٌبهِ اعالػبت
دهَگزافیه ػضَ فؼبل خبًَادُ دارای عؤاالتی در هَرد عي،
جٌظٍ ،ضؼیت تبّل ،عغح تحقیالت وِ تَعظ هحمك تىویل
هیؽذ.

عجمِای  )Intraclass Correlation Coefficient( ICCثزای ایي
عِ حیغِ ثِ تزتیت هؼبدل  0/79 ٍ 0/87 ،0/74ثذعت آهذ .ثزای
تؼییي رٍایی ػلوی اثشارّب اس رٍایی فَری ٍ رٍایی هحتَا اعتفبدُ
ؽذ ٍ اثشار گزدآٍری اعالػبت پظ اس هغبلؼِ هٌبثغ ٍ وتت تْیِ
گزدیذ ٍ عپظ ثب اعتفبدُ اس ًظزات ػلوی دُ ًفز اس اػضبی ّیأت
ػلوی افالحبت السم اًجبم گزفت.
رٍػ وبر ثذیي فَرت ثَد وِ پظ اس وغت اجبسُ اس
هغئَالى ثیوبرعتبى ،تَضیحبت السم ثِ ثیوبر ٍ ػضَ خبًَادُ ٍاجذ

روش بررسی
هغبلؼِ حبضز یه وبرآسهبیی ثبلیٌی ثب گزٍُ وٌتزل اعت.
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خبًَادُ هحَر هیتَاًذ در وٌبر تَاًوٌذعبسی هغتمل ثیوبر ،اس
عزیك هؾبروت آهَسؽی خبًَادُ در ؽٌبعبیی ًیبسّبی هزالجتی ٍ
ّوىبری ثب ثیوبر در اهز تجؼیت اس رصین درهبًی هؤثز ثبؽذ،)19(.
لذا ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثزرعی تأثیز اجزای الگَی تَاًوٌذعبسی
خبًَادُ هحَر ثز هیشاى ّوىبری خبًَادُ در تجؼیت ثیوبراى تحت
جزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز اس رصین درهبًی اًجبم ؽذ.

 -2پزعؾٌبهِ عٌجؼ ّوىبری خبًَادُ در تجؼیت رصین درهبًی
ثیوبراى تحت جزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز ؽبهل عِ ثخؼ:
الف) پزعؾٌبهِ رصین غذایی :در ایي پزعؾٌبهِ اس ػضَ خبًَادُ
عؤاالتی در هَرد عجذ غذایی ثیوبر ٍ چگًَگی هقزف عی هبدُ
افلی غذایی ثز حغت هیشاى هقزف ؽذ .جْت ًوزُگذاری ایي
جذٍل ثز حغت ًَع هبدُ غذایی ًوزُ ففز تب فذ ثِ ّز وذام اس
گشیٌِّب اختقبؿ دادُ ؽذ.
ة) پزعؾٌبهِ رصین دارٍیی :در ایي پزعؾٌبهِ اس ػضَ
خبًَادُ عؤاالتی در هَرد ّوىبری اٍ ثب ثیوبر در تجؼیت اس رصین

تأثيزالگَيتَاًوٌدساسيخاًَادُهحَربزهيشاىّوكاريخاًَادُدرتبعيترصيندرهاًي



 ًداثٌاييٍّوكاراى

گبم اٍل (افشایؼ داًؼ) :در ایي گبم ثزای ارتمبی عغح داًؼ
اس یه جلغِ آهَسؽی اًفزادی ٍ یه جلغِ آهَسػ ٍ ثحث گزٍّی
ثِ ّوزاُ وتبثچِ آهَسؽی اعتفبدُ ؽذ ،ثذیي تزتیت وِ جلغِ اٍل
آهَسؽی  24عبػت لجل اس سهبى جزاحی ٍ جلغِ دٍم  48عبػت
پظ اس جزاحی ثِ هذت  40-30دلیمِ ثزای ثیوبراى تؾىیل ؽذ ٍ
عی ایي جلغبت ًىبت آهَسؽی ضزٍری ؽبهل -1 :فیشیَلَصی،
ػالئن ،ػَارك؛  -2الذاهبت درهبًی لجل اس جزاحی؛  -3رصین درهبًی
در عَل سهبى ثغتزی ؽبهل فؼبلیت حزوتی ،تغذیِ ٍ درهبى
دارٍیی؛  -4ثزًبهِ درهبًی ثؼذ اس تزخیـ ،ؽزایظ رٍحی ٍ تغییزات

گبم چْبرم (ارسؽیبثی ًْبیی) :در ایي هزحلِ وِ ّؾت ّفتِ
پظ اس آخزیي جلغِ تَاًوٌذعبسی ٍ تزخیـ ثیوبر اس ثیوبرعتبى
ثَد پزعؾٌبهِّب هجذداً تَعظ توبم ثیوبراى در گزٍُ هذاخلِ ٍ
وٌتزل در درهبًگبُ ثیوبرعتبى تىویل ؽذ ٍ وتبثچِ ٍ وبرتّبی
آهَسؽی ثِ گزٍُ وٌتزل دادُ ؽذً .تبیج حبفل اس جوغآٍری
دادُّبی ایي هزحلِ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت .ثِ هٌظَر
دعتِثٌذی ٍ خالفِوزدى یبفتِّب اس آهبر تَفیفی ٍ آهبر
اعتٌجبعی اعتفبدُ ؽذ .دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار PASW
ٍ Statisticsیزایؼ  ٍ 18آسهًَْبی آهبری ،Independent T Test

جغوی ثؼذ اس جزاحی ثِ فَرت عبدُ ٍ لبثل درن ٍ ثز اعبط
ًیبسّبی ثیوبراى ٍ اّذاف الگَ ثیبى ؽذ ٍ در پبیبى جلغِ جوغثٌذی
ثِ ػول آهذُ ٍ ثِ عؤاالت ثیوبر پبعخ دادُ ؽذ.
گبم دٍم (ارتمبی احغبط خَدوبرآهذی) :ثزای ایي گبم اس دٍ
جلغِ آهَسؽی ثِ هذت عی دلیمِ ثِ رٍػ ًوبیؼ ػولی اعتفبدُ
گزدیذ -1 .اثتذا در هَرد هْبرتْبی ػولی (ٍرسؽْبی تٌفغی ٍ
توزیٌبت وؾؾی) ثؼذ اس جزاحی تَضیح دادُ ؽذ؛  -2یه ثبر
جلَی ثیوبراى ثِ عَر وبهل هْبرتْب اًجبم گزفت؛  -3هْبرت ثِ
اجشای وَچه تمغین ؽذ ٍ گبم ثِ گبم اًجبم گزفت  -4اس ثیوبر

 Chi-square ٍ Paired T Testتجشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ.

خَاعتِ ؽذ آى جشء ٍظیفِ را اًجبم دّذ؛  -5ثِ اٍ فزفت دادُ
ؽذ تب ثب توزیي ٍ تىزار در آى رفتبر هبّز ؽَد؛  -6در ًْبیت ثیوبر
در اًجبم یه هْبرت ثِ عَر وبهل خَدوبرآهذ هیؽذ.
گبم عَم (افشایؼ ػشت ًفظ اس عزیك هؾبروت آهَسؽی) :در
ایي هزحلِ اس ثیوبر خَاعتِ ؽذُ در آهَسػ ثِ ػضَ خبًَادُ خَد
هؾبروت وزدُ ٍ آًبى را ثزای ووه ثِ خَدػ تزغیت ًوبیذ ثِ
ایي تزتیت ،هغبلت ثحث ؽذُ در ّز جلغِ ثحث گزٍّی ٍ آًچِ
وِ اس عزیك هؾبّذُ در جلغبت خَدوبرآهذی یبد گزفتِ اعت را
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يافتهها
هیبًگیي عي ػضَ فؼبل خبًَادُ ثیوبراى در گزٍُ هذاخلِ ٍ
وٌتزل ثِ تزتیت  41±10/41 ٍ 39±9/14عبل ثَد ٍ ّوچٌیي
دٍ گزٍُ اس ًظز هتغیزّبی جٌظٍ ،ضؼیت تحقیلٍ ،ضؼیت تأّل
اختالف آهبری هؼٌیداری ًذاؽتٌذ(.جذٍل )1
ًتبیج حبفل اس ً Independent T Testؾبى داد وِ هیبًگیي
ًوزات ّوىبری ػضَ خبًَادُ در تجؼیت اس رصین درهبًی در عِ
حیغِ رصین غذایی ،رصین دارٍیی ٍ ثزًبهِ حزوتی در دٍ گزٍُ
هذاخلِ ٍ وٌتزل لجل اس هذاخلِ تفبٍت هؼٌبداری ًذاؽت ٍلی ثؼذ اس
هذاخلِ تفبٍت هؼٌبداری در ّز عِ حیغِ ثیي دٍ گزٍُ هؾبّذُ ؽذ
(ّ .)p<0/001وچٌیي ًتبیج آسهَى ً Paired T Testؾبى داد
هیبًگیي ًوزات ّوىبری ػضَ خبًَادُ در تجؼیت اس رصین درهبًی در
عِ حیغِ هذوَر در افزاد گزٍُ هذاخلِ ثؼذ اس هذاخلِ ًغجت ثِ
لجل اس آى ثِ عَر هؼٌیداری افشایؼ داؽت( .جذٍل )2
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ؽزایظ دادُ ؽذ ٍ رضبیت آًْب جْت ؽزوت در هغبلؼِ اخذ
گزدیذ ،عپظ پزعؾٌبهِ عٌجؼ ّوىبری خبًَادُ در تجؼیت
رصین درهبًی (لجل اس اجزای هذاخلِ) تىویل ٍ پظ اس تجشیِ ٍ
تحلیل دادُّب هحتَای ثزًبهِ عزاحی ؽذُ اس ًظز هحتَا ٍ حجن
ثبسًگزی ؽذ .در اداهِ هذاخلِ افلی (اجزای الگَ) ثِ هذت ّفت
هبُ تٌْب ثزای گزٍُ هذاخلِ اًجبم گزفت ٍ گزٍُ وٌتزل تٌْب
هزالجتْبی رایج ثخؼ را دریبفت وزدًذ .هذاخلِ افلی در ایي
ثزرعی ؽبهل اجزای الگَی تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر جْت
رعیذى ثِ اّذاف هغبلؼِ ثَد وِ ؽبهل چْبر گبم افلی سیز ثَد:

ثِ ػضَ خبًَادُ خَد هٌتمل وٌذ ٍ ثؼذ اس آى آًچِ را وِ اس
تَضیحبت یبد گزفتِاًذ ٍ عؤاالتی وِ در سهیٌِ هؾخـ ثزایؾبى
هغزح هیؽذ را در یه ثزگِ هیًَؽتٌذ ٍ در جلغِ ثؼذی
هیپزعیذًذ.
پظ اس اتوبم هذاخلِ ٍ تزخیـ ثیوبراى ،ثزًبهِ پیگیزی
تلفٌی جْت پبیؼ ٍضؼیت جغوی ٍ رٍاًی ثیوبراى ثزای آًْب
اًجبم گزفت ،ثذیي فَرت وِ ّز دٍ ّفتِ توبط تلفٌی اس عزف
پضٍّؾگز ثب ثیوبر فَرت گزفت ٍ ضوي پبعخگَیی ثِ عؤاالت
ثیوبراى ،رًٍذ تغییزات ارسیبثی ؽذ.

هزاقبتّاي ًَيي ،فصلٌاهِ علويپضٍّشي داًشكدُ پزستاري ٍ هاهايي داًشگاُ علَم پششكي بيزجٌددٍرُ،11شوارُ 1393،1

جذٍل  :1تَزیع هشخصات فردي عضَ خاًَادُ بیواراى تحت جراحی قلب در بیوارستاى اهام خویٌی (رُ) در دٍ گرٍُ هذاخلِ ٍ کٌترل
گرٍُ

جٌس
ٍضعیت تحصیل

ٍضعیت تأّل
سي (سبل)

سى
هزد
اثتذایی
سیزدیپلن
دیپلن
فَق دیپلن ٍ ثبالتز
هجزد
هتأّل
هیبًگیي±اًحزاف استبًذارد

تعذاد (درصذ)

تعذاد (درصذ)

)19/6( 10
)80/4( 41
)5/8( 3
)29/4( 15
)45/2( 23
)19/6( 10
)7/8( 4
)92/2( 47
39/00±9/14

)17/6( 9
)82/4( 42
)4( 2
)31/2( 16
)45/2( 23
)19/6( 10
)9/8( 5
)90/2( 46
41/00±10/9

0/80

0/96

0/56
0/22

جذٍل  :2هقایسِ هیاًگیي ًورات ّوکاري عضَ خاًَادُ در تبعیت از رژین درهاًی در بیواراى تحت جراحی قلب در بیوارستاى اهام خویٌی

(رُ)

در دٍ

گرٍُ هذاخلِ ٍ کٌترل
گرٍُ
هتغیر

هذاخلِ
رصین غذایی
کٌتزل
 P-valueهزثَط ثِ همبیسِ دٍ گزٍُ
هذاخلِ
رصین دارٍیی
کٌتزل
 P-valueهزثَط ثِ همبیسِ دٍ گزٍُ
هذاخلِ
ثزًبهِ حزکتی
کٌتزل
 P-valueهزثَط ثِ همبیسِ دٍ گزٍُ

قبل از هذاخلِ

بعذ از هذاخلِ

 P-valueهربَط بِ

اًحرافهعیار ±هیاًگیي

اًحرافهعیار ±هیاًگیي

هقایسِ قبل ٍ بعذ

60/46±4/8
63/32±6/45
0/13
49/96±9/4
50/70±9/15
0/69
51/1±8/45
55/7±11/2
0/21

88/14±4/2
63/3±5/9
<0/001
83/66±5/32
52±1/28
<0/001
90/4±5/6
55/4±11
<0/001

<0/001
0/36
-<0/001
0/30
-<0/001
0/59
--

بحث
یبفتِّبی هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد وِ اجزای الگَی
تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر هٌجز ثِ افشایؼ هیشاى ّوىبری
خبًَادُ در تجؼیت رصین درهبًی ثیوبراى تحت جزاحی ثبی پظ
ػزٍق وزًٍز ؽذُ اعت ٍ ّوغَ ثب آى ًتبیج هغبلؼِ
ً Azimiؾبى داد وِ اجزای الگَی تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر
هٌجز ثِ ثْجَد ٍضؼیت رصین غذایی ٍ ویفیت سًذگی ثیوبراى
هجتال ثِ اًفبروتَط هیَوبرد هیؽَدً ،)21(.تبیج هغبلؼِ
ّ ٍ Ghofranipourوىبراى ًؾبى داد آهَسؽْبی خبًَادُ هحَر
هٌجز ثِ ثْجَد رفتبرّبی ثْذاؽتی در حیغِ رصین غذایی در
ثیوبراى هجتال ثِ اًفبروتَط هیَوبرد هیؽَدً ،)22(.تبیج هغبلؼِ
Vahedian

ّ ٍ Aggarwalوىبراى ًؾبى داد حضَر فؼبل خبًَادُ ثِ ػٌَاى
یه پبیگبُ حوبیت اجتوبػی تأثیز هؼٌبداری در ثْجَد تجؼیت اس
رصین غذایی ثِ خقَؿ ثؼذ اس تزخیـ اس ثیوبرعتبى دارد،)14(.
ثزخالف ًتبیج هغبلؼِ ً Chienؾبى داد آهَسؽْبی ًیبس هحَر ثیوبر
ٍ خبًَادُ در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ هٌجز ثِ افشایؼ عغح داًؼ،
آگبّی ؽذُ اهب در هیشاى افشایؼ تجؼیت در راثغِ ثب رصین غذایی
تأثیز هؼٌبداری ًذاؽت ،)23(.در هغبلؼِ حبضز آهَسػ خبًَادُ
هحَر ثب ثْجَد تجؼیت اس رصین غذایی ّوزاُ ثَد ٍ ؽبیذ ػلت ایي
اختالف تٌْب اتىب ثِ دٍ جلغِ آهَسؽی ثیوبر ٍ خبًَادُ وٌبر ّن ثَد
سیزا در هغبلؼِ حبضز عؼی ؽذ اس تؼذاد جلغبت ثیؾتز ثِ ّوزاُ
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هتغیر

هذاخلِ

کٌترل

P-value
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 ًداثٌاييٍّوكاراى

وَتبُ هذت ّوزاُ ثب ثزگِّبی آهَسؽی در وٌبر خبًَادُ هٌجز ثِ
ثْجَد تجؼیت اس درهبى دارٍیی هیؽَد(ً ،)6تبیج هغبلؼِ ٍ Wu
ّوىبراى ًؾبى داد وِ آهَسؽْبی ؽفبّی ٍ وتجی ٍ آعبىعبسی
آهَسػ در ثْجَد تجؼیت اس رصین دارٍیی هؤثز اعتً ،)24(.تبیج
هغبلؼِ ً Berbenیش ًؾبى داد وِ هذاخالت آهَسؽی -ؽٌبختی
ؽبهل ارتجبط والهی ،ؽٌیذاری ٍ دیذاری ،هذاخالت هؾَرتی ٍ
هذاخالت ثب توزوش ثز رفتبر ٍ تَاًوٌذی ثیوبر ثزای ؽزوت در اهز
هزالجت خَد ٍ ایجبد هْبرت ثزای هذیزیت ثیوبری ٍ هذاخالت
رٍاًؾٌبختی ،ػبعفی اس ػَاهل هؤثز در ثْجَد تجؼیت اس رصین

ًوبیؼ ػولی اعتفبدُ ؽذ وِ ؽبهل یه جلغِ آهَسػ فزدی،
یه جلغِ آهَسػ گزٍّی ٍ دٍ جلغِ ًوبیؼ ػولی ثِ هذت
هیبًگیي عی دلیمِ ثَد ٍ عپظ در لبلت عِ جلغِ هؾبروت
آهَسؽی ایي اعالػبت اس عزف ثیوبر ثِ خبًَادُ هٌتمل ؽذ وِ
هٌجز ثِ افشایؼ هیشاى ّوىبری خبًَادُ در تجؼیت رصین درهبًی
ثیوبراى تحت جزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز گزدیذ وِ ّوغَ ثب
هغبلؼِ ّ ٍ Taddeoوىبراى ٍ  Ganceهیثبؽذ)27،6(.
یىی اس تفبٍتْبی ایي هغبلؼِ ثب دیگز هغبلؼبتً ،حَُ ؽزوت ٍ
حضَر ػضَ خبًَادُ در هزحلِ عَم الگَ ثَد ،در هغبلؼِ Aggarwal

دارٍیی هیثبؽذ)13(.
در هغبلؼِ حبضز هیبًگیي ًوزُ ّوىبری خبًَادُ در تجؼیت اس
ثزًبهِ حزوتی ثیوبراى ثؼذ اس تزخیـ در گزٍُ هذاخلِ ًغجت ثِ
گزٍُ وٌتزل ثبالتز ثَد ،ثٌبثزایي اجزای الگَی تَاًوٌذعبسی
خبًَادُ هحَر هٌجز ثِ افشایؼ هیشاى ّوىبری خبًَادُ در تجؼیت
ثزًبهِ حزوتی ثیوبراى تحت جزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز ؽذُ
اعتً .تبیج هغبلؼِ ّ ٍ Chanوىبراى ًیش ًؾبى داد وِ ثِ
وبرگیزی رفتبرّبی هغتمل حوبیتی ؽبهل اعتفبدُ اس آهَسؽْبی
عبدُ ٍ لبثل فْن ّوزاُ ثب توزیي ػولی ٍ لبثل فْن ثِ ثیوبراى ٍ

ٍ ّوىبراى ٍ  Ganceحضَر خبًَادُ جْت دریبفت آهَسؽْب ثِ
فَرت هغتمین ٍ ّوشهبى ثب ثیوبر فَرت گزفتِ ثَد ٍ پضٍّؾگزاى
ّوشهبى ثب ثیوبر هغبلت را ثِ آًْب هٌتمل وزدًذ( )27 ،14اهب در
هغبلؼِ حبضز ثب تَجِ ثِ اّویت تَاًبیی ثیوبر ثزای وغت
تَاًوٌذی جْت خَدهزالجتی ٍ هذیزیت ثیوبری در رًٍذ آهَسػ
ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ جبیگبُ هجشا ثزای ثیوبر در ًظز گزفتِ ؽذ
ثذیي فَرت وِ اثتذا ثیوبراى هغبلت آهَسؽی را ثِ فَرت ؽفبّی
ٍ ًوبیؼ ػولی دریبفت وزدًذ ٍ ثؼذ خَد ثیوبراى ثِ فَرت
هغتمل ٍ تٌْب ثب ًظبرت پضٍّؾگز اعالػبت ٍ ًىبت آهَسؽی را ثِ

خبًَادُ در ثْجَد تجؼیت اس ثزًبهِ حزوتی ثیوبراى هؤثز اعت)25(.
یبفتِّبی هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد وِ هیبًگیي ًوزُ ّوىبری
خبًَادُ در تجؼیت اس رصین درهبًی ثیوبراى هَرد هغبلؼِ ؽبهل عِ
هحَر رصین غذایی ،دارٍیی ٍ ثزًبهِ حزوتی در دٍ گزٍُ لجل
هذاخلِ تفبٍت هؼٌبداری ًذاؽت اهب ثؼذ اس هذاخلِ هیبًگیي ًوزات
تجؼیت اس رصین درهبًی در گزٍُ هذاخلِ ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل
ثبالتز ثَد ثٌبثزایي اجزای الگَی تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر هٌجز
ثِ افشایؼ هیشاى ّوىبری خبًَادُ در تجؼیت رصین درهبًی ثیوبراى

خبًَادُّبی خَد اًتمبل هیدادًذ تب ثِ ایي ؽىل ثتَاى هیشاى
یبدگیزی ٍ ّوچٌیي تالػ ثیوبر ثزای اًتمبل فحیح هغبلت ثِ
خبًَادُ را هؾبّذُ وزد.
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نتیجهگیري
ثب تَجِ ثِ اّویت آگبّی ٍ آهَسػ پزعتبراى اس الگَّبی
هزالجتی ٍ ًمؼ آًْب در ثْجَد ّوىبری خبًَادُ جْت ؽزوت در
رًٍذ ثْجَدی ثیوبراى ٍ ثز اعبط ًتبیج حبضز ثِ ًظز هیرعذ
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ًوبیؼ ػولی اعتفبدُ ؽَد ٍ خبًَادُ ثِ فَرت جذا اس ثیوبر ٍ ًِ
ثِ فَرت ّوشهبى اعالػبت را اس ثیوبر خَد دریبفت وٌذ.
ًتبیج هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد هیبًگیي ًوزُ ّوىبری خبًَادُ
در تجؼیت اس رصین دارٍیی ثیوبراى هَردهغبلؼِ ّؾت ّفتِ ثؼذ اس
تزخیـ در گزٍُ هذاخلِ ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل ثبالتز ثَد ،ثٌبثزایي
اجزای الگَی تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر هٌجز ثِ افشایؼ هیشاى
ّوىبری خبًَادُ در تجؼیت رصین دارٍیی ثیوبراى تحت جزاحی
ثبی پظ ػزٍق وزًٍز ؽذُ اعت .هبًٌذ ًتبیج هغبلؼِ ٍ Taddeo
ّوىبراًؼ ًؾبى داد وِ اعتفبدُ اس جلغبت آهَسؽی هتؼذد ٍ

تحت جزاحی للت ؽذُ اعت .هؾبثِ ایي ًتبیج ،هغبلؼِ هزٍر
ًظبهٌذ ً Dulmenؾبى داد وِ عزاحی ٍ ثِ وبرگیزی اس الگَّبی
چٌذ هحَری در ثْجَد ٍ ارتمبی رفتبرّبی تجؼیت در ثیوبریّبی
هشهي وبرعبس هیثبؽذً ،)16(.تبیج هغبلؼِ ً Delamaterیش ًؾبى
داد اعتفبدُ اس هذل هزالجت گزٍّی (اعتفبدُ اس رٍػ حل هغئلِ
گزٍّی) ثزای ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری هشهي هیتَاًذ ثبػث
ثبالرفتي رفتبرّبی خَد هزالجتی در ثیوبر ٍ در ًتیجِ هٌجز ثِ
ثْجَد هیشاى تجؼیت اس ثزًبهِّبی درهبًی ؽَد)26(.
در ثزرعی حبضز اس والطّبی آهَسؽی فزدی ٍ گزٍّی ٍ
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پزعتبراى در تؾَیك خبًَادُ ٍ ثیوبر جْت هؾبروت در
.تقوینگیزیْبی هزثَط ثِ هزالجتْبی درهبًی وبرثزدی هی ثبؽذ

آهَسػ ٍ ثِ وبرگیزی الگَی تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر در
ارتمبی هیشاى ّوىبری خبًَادُ در تجؼیت رصین درهبًی ثیوبراى
ٍ  دارٍیی،تحت جزاحی للت در ّز عِ حیغِ رصین غذایی
 ثٌبثزایي ؽٌبخت ٍ ثِ وبرگیزی ایي الگَ تَعظ.حزوتی هؤثز ثبؽذ
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The Effects of Family-based Empowerment on Family Cooperation
in Following Patient Treatment Regime after Coroner Arteries
Bypass Surgery
N. Sanaie 1, S. Nejati 2, M. Zolfaghari3, F. Alhani4, A. Kazemnezhad5
Background and Aim: Coronary bypass surgery (CABG) is one of the common therapeutic methods that
influence family performance. Improving and promoting the family contribution to adherence of treatment
regimen for patients is important. The aim of this study was to investigate the effects of family-based
empowerment on family cooperation in following patient treatment regime after CABG.
Materials and Methods: This clinical trial study was conducted on 102 patients and their family in Cardiac
Surgery ward in Imam Khomeini (RA) hospital. Participants selected by convenience sampling and
randomly divided into experimental and control groups. For experimental group, family–center
empowerment model implemented for 7 months, with four components (knowledge improvement, self–
efficacy, self-esteem and evaluation) by individual education, group discussions, demonstration and practical
participation. Control group received only routine care. Then families' cooperation in adherence of treatment
regimen for patients was evaluated before and after intervention. Data were analyzed by PASW and
Independent T Test, Paired T Test and Chi-square Test.
Results: Before the intervention, demographic characteristics and families' cooperation in adherence of
treatment regimen include nutrition, physical activity and drug regime wasn’t different in two groups. Mean
scores on all elements after the intervention on patients in the intervention group was significantly higher
than control group (P≤0.001). Also mean scores of family cooperation in adherence to treatment increased
significantly after intervention on all elements (P≤0.001).
Conclusion: According to the findings, it seems family-centered empowerment model is effective for
patients undergoing surgery and is associated with increase family cooperation in adherence of treatment
regimen for patients.
Keywords: Coronary artery bypasses surgery; Adherence; Family-Center Empowerment; Therapeutic regime
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