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 مقاله اصیل پژوهشی

 در تبعیت همکاری خانوادهمیسان الگوی توانمندسازی خانواده محور بر  تأثیر

 تحت جراحی بای پس عروق کرونر بیماران رشیم درمانی

 5ژاد ، انوشیروان كاظم ن4، فاطمه الحانی3، میترا ذوالفقاري2، ثريا نجاتی1ندا ثنايی 

 چكیده
در  ای هالحظِلبثل  اتتأثیزثِ عٌَاى یکی اس رٍضْبی درهبًی ضبیع در ثیوبراى للجی ًٍز زٍق کزجزاحی ثبی پس ع :ّذفزهیٌِ ٍ 
ایي  .داردثسیبر اّویت  درهبًی ثیوبراى رصینتجعیت اس  هیشاى ّوکبری خبًَادُ در یثْجَد ٍ ارتمب لذا. کٌذایجبد هی خبًَادُعولکزد 

ثیوبراى تحت جزاحی در تجعیت رصین درهبًی  ّوکبری خبًَادُثز هیشاى هحَر الگَی تَاًوٌذسبسی خبًَادُ  تأثیزهغبلعِ ثب ّذف تعییي 
   ضذ.عزٍق کزًٍز اًجبم 

ثیوبرستبى اهبم جزاحی للت عضَ خبًَادُ ثستزی در ثخص  102ثیوبر ٍ  102ثبلیٌی ثز رٍی  کبرآسهبیی هغبلعِ ایي :بررسیرٍش 
صَرت ِ دستزس اًتخبة ٍ ثگیزی در ثِ رٍش ًوًَِ ٍاجذ ضزایظبًَادُ ٍ اعضبی خثیوبراى  .ضذاًجبم  هبُ ّفتثِ هذت  )رُ( خویٌی

داًص،  ی)ارتمب گبم چْبر ثب هحَر خبًَادُ تَاًوٌذسبسی الگَی هذاخلِگزٍُ  ثزای. ٍ کٌتزل لزار گزفتٌذ هذاخلِتصبدفی در دٍ گزٍُ 
اجزا  جلسِ ّفتٍ در عی  هطبرکت عولیثحث گزٍّی، ًوبیص ٍ آهَسش اًفزادی،  ( اس عزیكٍ ارسضیبثی خَدکبرآهذی، عشت ًفس

اس لجل ٍ ثعذ  ثیوبراى درهبًی رصینّوکبری خبًَادُ در تجعیت . در اداهِ ایج ثخص را دریبفت کزدًذتٌْب هزالجتْبی ر کٌتزلضذ ٍ گزٍُ 
 ٍ Independent T Test ،Paired T Testآسهًَْبی آهبری ٍ    PASWافشار ثب استفبدُ اس ًزمّب  دادُ .گزدیذثزرسی هذاخلِ 

 Chi-square  ضذًذتجشیِ ٍ تحلیل . 
رصین  ّوکبری خبًَادُ در تجعیت اس رصین درهبًی در سِ هحَرٍ هیبًگیي ًوزات  یضٌبخت جوعیتدٍ گزٍُ اس ًظز هتغیزّبی  :ّا یافتِ

 در ثیوبراى گزٍُ ذ اس هذاخلِهیبًگیي ًوزات در سِ هحَر فَق ثع. ثَدًذ ّوسبى لجل اس هذاخلِ غذایی، فعبلیت فیشیکی ٍ رصین دارٍیی
هیبًگیي ًوزات ّوکبری  هذاخلِ(. ّوچٌیي در ثیوبراى گزٍُ >001/0pداری ثیطتز ثَد) ًسجت ثِ گزٍُ کٌتزل ثِ عَر هعٌی هذاخلِ

 .(>001/0p)داری افشایص داضت هذکَر ثعذ اس هذاخلِ ًسجت ثِ لجل اس آى ثِ عَر هعٌی خبًَادُ در تجعیت اس رصین درهبًی در سِ هحَر
 جزاحیتحت  ثیوبراى ثزای هحَر خبًَادُ تَاًوٌذسبسی ، الگَیرسذثِ ًظز هی هغبلعِ ایي ّبییبفتِ ثِ تَجِ ثب :گیري ًتیجِ

 .است ّوزاُ ثیوبردرهبًی  رصینّوکبری خبًَادُ در تجعیت اس  افشایص ثب پذیز ثَدُ ٍ اهکبى
 رصین درهبًی -هحَر ًَادُخب تَاًوٌذسبسی -تجعیت -زبی پس عزٍق کزًٍث :ّا کلیذٍاژُ
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 مقدمه
هیشاى  ،ثیوبر حیبت ٍللت  ػولىزد ثیي ًشدیهارتجبط   

ًغجت را  للتجزاحی ثیوبراى تحت الجتی ٍ آهَسؽی ًیبسّبی هز

 ثٌبثزایي ایجبد ؽزایظ ،وٌذثیؾتز هیری اس ثیوبراى ثغیب ثِ

هیي حوبیت اس ثیوبر ٍ خبًَادُ ثزای رفغ ایي ًیبسّب ٍ تأ هٌبعت

ثزرعی دلیك ًیبسّبی ثیوبر،  ،(1).رٍدیه اٍلَیت ثِ ؽوبر هی

ثزدى  حی ٍ ثبالدرن ثیوبر اس اّویت رًٍذ درهبى ثؼذ اس جزا

هْوتزیي درهبًی  رصیناس  تجؼیتجْت ٍ خبًَادُ تَاًوٌذی ثیوبر 

درهبى ثؼذ اس جزاحی للت  گزٍُهحَرّبی هَرد تَجِ ثزای 

ّذف ولی اس ارائِ ثزًبهِ آهَسؽی ثِ ثیوبراى للجی  ،(2).ٌذثبؽ هی

ًمؼ هْوی  آىتغییز رفتبر اعت ٍ خبًَادُ در رعیذى ثِ 

تزیي اّذاف در اهز هزالجت ثیوبر افشایؼ  ییىی اس ولیذ ،(3).دارد

 گزٍُّبی ارائِ ؽذُ تَعظ  هیشاى تجؼیت اس رصین درهبًی ٍ تَفیِ

ارٍیی، غذایی ثب تَجِ ثِ ایٌىِ آهَسػ رصین د ،(4).ثبؽذ درهبى هی

ثیزات ثغیبر هْوی در فزآیٌذ ثْجَدی ثیوبر ٍ ثزًبهِ فؼبلیتی تأ

ّبی آهَسؽی ثیوبراى  ثخؼ لبثل تَجِ ٍ هؤثز در ثزًبهِ، دارد

اس دعتَرات  هذاٍم تجؼیت ،(5).ؽَد هی ؽبهل را للت جزاحی تحت

درهبًی ثزای وٌتزل ثیوبری ثغیبر ضزٍری اعت ٍ ػذم پیزٍی اس 

درهبًی ٍ ًذاؽتي تجؼیت هذاٍم هَجت افشایؼ احتوبل ثزٍس  رصین

ًىتِ ثغیبر هْن  ،(6)گزدد.ػَارك یب تؾذیذ فزآیٌذ ثیوبری هی

ثخؼ لبثل تَجْی اس هَفمیت جزاحی در عَالًی  ایي اعت وِ

جْت  اهزایي  .درهبًی ٍاثغتِ اعت رصیناس  پیزٍیهذت ثِ 

 ضزٍری اهز یه پیؾگیزی اس ػَد هجذد گزفتگیْبی ػزٍق وزًٍز

ٍ  یآهَسؽ، یحوبیتپزعتبراى ثب تىیِ ثز ًمؼ  ،(7).اعت حیبتی ٍ

 رصینس جْت تجؼیت ا یهٌبعج ؽزایظ تَاًٌذخبًَادُ هی یهؾبروت

، را فزاّن آٍرًذ خقَؿ پظ اس تزخیـ اس ثیوبرعتبى ِثدرهبًی 

اهزٍسُ هذت سهبى ثغتزی ثیوبراى پظ اس ػول جزاحی للت سیزا 

وَتبُ ؽذُ ٍ ثخؼ سیبدی اس دٍرُ ثْجَدی ثیوبراى ثذٍى 

درهبًی در خبًِ عپزی  گزٍُهٌذی اس هزالجت هغتوز  ثْزُ

 (8).ؽَد هی

َردًظز رعیذى ثیوبر ثِ گزٍُ هیىی اس اّذاف اعبعی 

ْبی السم ثزای اًجبم فؼبلیتْبی رٍساًِ اعت ٍ خبًَادُ ثب تَاًوٌذی

 ،(9).ؼذی خَد ًمؼ ولیذی در ایي سهیٌِ داردحوبیت چٌذ ثُ

 وٌتزل ٍ افلی تَاًبیی ثزرعی هؾخقِ اس عِ تَاًوٌذؽذُ خبًَادُ

 ٍ هغئلِ حلتَاًبیی هَردًیبس،  آهَسؽی ٍ حوبیتی هٌبثغ

 ثزعزف عبختي جْت ارتجبطتَاًبیی ثزلزاری ٍ  گیزی تقوین

 ،ػوز عَل توبم در للجیثیوبری  (،10).ثزخَردار اعت ّبًیبس

تحت  را خبًَادُ افزاد عبیز ،ثیوبر خَد ثز ػالٍُ ٍ اعت فزد ّوزاُ

در وٌبر ثیوبر، خبًَادُ اٍ  تب اعت السمثٌبثزایي  ،دّذ هیلزار  تأثیز

 تَاًوٌذ ثْتز سًذگی اس خَرداریثز ٍ ثیوبری ثْتز وٌتزل ثزای ًیش

ثیوبر ٍ  راعتبی تَاًوٌذ وزدى درآهَسػ  ثٌبثزایي ،(11).ذًؽَ

ؽوبر ِ ثهزالجتْبی پزعتبری ارائِ ثخؼ اس  هْوتزیيخبًَادُ 

هزالجت خبًَادُ هحَر ثِ ػٌَاى یه فلغفِ هزالجتی  ،(12)رٍد هی

 اعت وِ اّویت ٍاحذ خبًَادُ را ثِ ػٌَاى ًمغِ توزوش افلی در

 Aggarwal ،(13).ؽٌبعذ توبم هزالجتْبی ثْذاؽتی ثِ رعویت هی

اس حضَر فؼبل خبًَادُ ثِ ػٌَاى یه پبیگبُ اجتوبػی  ای در هغبلؼِ

 ،(14).هٌبعت ثزای ثْجَد تجؼیت اس ثزًبهِ غذایی اعتفبدُ وزد

 هزالجت خبًَادُ هحَر ثِ ػٌَاى یىی اس هفبّین افلی پزعتبری

ز ٍ ارائِ هزالجت هٌحقی خبًَادُ یىپبرچگّذف آى حفظ  اعت وِ

 در هغبلؼِ هزٍر ًظبهٌذ ،(15).ثبؽذ ثِ فزد ثزای ّز ثیوبر هی

Dulmen  ًؾبى دادُ ؽذ وِ ػذم تجؼیت اس درهبًْبی عجی

پضٍّؾگزاى ؽَد.  ػٌَاى یه هؾىل ؽبیغ هحغَة هیّوچٌبى ثِ 

رعذ  ثب تَجِ ثِ هزٍرّبی اًجبم گزفتِ اػالم وزدًذ وِ ثِ ًظز هی

هَضَع تجؼیت دارد ٍ ثِ ّبی ًظزی ؼیت ریؾِ در پبیِتجػذم 

گیزی یه ًظزیِ یب الگَی هٌبعت در ایي حیغِ ًیبس ؽىل

الگَی تَاًوٌذعبسی در تذاثیز پزعتبری وِ هجوَػِ  ،(16).اعت

گیزد در  اًجبم هی خبًَادُ عبسیجْت تَاًوٌذ خبًَادُ هحَر

ز وبّؼ ػَاهل ث تأویذَادُ ثب راعتبی ایجبد هؾبروت پزعتبر ٍ خبً

 ی فَقدر اجزای الگَ ،(17).ثبؽذهیثْذاؽت  یسا ٍ ارتمبخغز

ْب پذیزی ٍ ّوىبریْب ٍ توزوش رٍی ظزفیتهغئَلیتثز  تَجِ ثیؾتز

 افشایؼهزاحل افلی ثب  ایي الگَ، عتهؾىالت ٍ ووجَدّبتب 

در  ٍ ارسؽیبثی ًفظ ػشت افشایؼ ،خَدوبرآهذی یارتمب ،داًؼ

در  هٌبعتثِ ػٌَاى یه راّىبر ػولی  ًذتَاهیثیوبر ٍ خبًَادُ 

سیزا در ایي الگَ ثب اعتفبدُ اس رٍػ  ،(10ثبؽذ)ثْذاؽت  یارتمب

 ثیوبر ٍ تَاًوٌذیٍعیلِ ًوبیؼ ػولی اثتذا ِ وغت هْبرت ث

ثْجَد  هیشاى تَاًوٌذی خبًَادُ هؾبروت آهَسؽیاس عزیك  عپظ

ثیؾتز ایٌىِ در حبل حبضز  ثِ ثب تَجِ ،(18).خَاّذ یبفت

ْب هجتٌی ثز آهَسػ ثِ ثیوبر اعت ٍ ًمؼ خبًَادُ ثِ ػٌَاى ضٍّؾپ

یه هٌجغ هؾبروتی هْن در پیؾجزد اّذاف درهبًی ووتز هَرد 

َی تَاًوٌذعبسی الگ ،رعذًظز هیِ ثاعت  تَجِ لزار دادُ ؽذُ
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در وٌبر تَاًوٌذعبسی هغتمل ثیوبر، اس  تَاًذخبًَادُ هحَر هی

ٌبعبیی ًیبسّبی هزالجتی ٍ عزیك هؾبروت آهَسؽی خبًَادُ در ؽ

 ،(19).ثبؽذ هؤثز ّوىبری ثب ثیوبر در اهز تجؼیت اس رصین درهبًی

الگَی تَاًوٌذعبسی  اجزایثیز أثزرعی ت ثب ّذفلذا ایي هغبلؼِ 

تحت  در تجؼیت ثیوبراى هیشاى ّوىبری خبًَادُثز خبًَادُ هحَر 

 .ؽذاًجبم درهبًی  رصیناس  جزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز

 
 ررسیبروش 

 اعت. گزٍُ وٌتزلوبرآسهبیی ثبلیٌی ثب  یه هغبلؼِ حبضز

تحت ػول جزاحی ثبی پظ ػزٍق  ثیوبراىرا  هَردهغبلؼِجبهؼِ 

تْزاى )رُ( وزًٍز غیز اٍرصاًغی ثغتزی در ثیوبرعتبى اهبم خویٌی 

حجن ًوًَِ ثب دادًذ. تؾىیل هی آًْب خبًَادُ یىی اس اػضبءٍ 

ٍاریبًظ هزثَط در هغبلؼِ  اعتفبدُ اس اختالف هیبًگیٌْب ٍ

. تؼییي ؽذ ًفز 102ٍ در هجوَع  در ّز گزٍُ ًفز 51 ،(20)هؾبثِ

اًتخبة ٍ ثب تخقیـ  در دعتزط گیزی ًوًَِثیوبراى ثِ رٍػ 

ٍ  هذاخلِتقبدفی ثب اعتفبدُ اس جذٍل اػذاد تقبدفی ثِ دٍ گزٍُ 

 وٌتزل تمغین ؽذًذ. 

ي حذالل عَاد : داؽتػجبرت ثَد اسهؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هغبلؼِ 

هٌظَر یىی  وِ ثزای خَاًذى ٍ ًَؽتي ثیوبر یب ػضَ فؼبل خبًَادُ

، ّوغز ٍ یب یىی اس ثغتگبى ًغجی فزسًذاس اػضبی خبًَادُ ثیوبر )

یب عججی( اعت وِ اٍ را در فزآیٌذ درهبى ثِ هٌظَر وغت ثْجَدی 

ثبیغت اس ًظز  وٌذ. ایي فزد هی عغح عالهت ّوزاّی هی یٍ ارتمب

گیزی ٍ اّویت دادى ٍ ؽٌبخت ٍضؼیت  لذرت تقوینّوزاّی، 

جزاحی للت ثبس ثزای ، ًغجت ثِ دیگزاى تَاًوٌذتز ثبؽذ( ثیوبر

رٍاًی، ٍجَد اهىبى ثزلزاری -، ًذاؽتي ثیوبری رٍحیاٍلیي ثبر

توبط تلفٌی ثب ثیوبر ثؼذ اس تزخیـ ٍ هؼیبرّبی خزٍج اس هغبلؼِ 

ثِ ػلت  ثیٌی ؽذُدرهبًی پیؼ  رصینؽبهل: ػذم اهىبى تجؼیت اس 

اًظ هجذد، پیؾزفت ثیوبری ًیبس ثِ ثغتزی ٍ یب هذاخلِ اٍرص ٍجَد

در عَل هغبلؼِ ٍ فَت ثیوبر، ایجبد هحذٍدیت ؽذیذ حزوتی در 

عبیز فؼبلیت فیشیىی، اعتفبدُ اس  اًجبمعَل هغبلؼِ ٍ ػذم اهىبى 

اثشارّبی . ثَد ّبی آهَسؽی ثبستَاًی للجی در عَل هغبلؼِ والط

زعؾٌبهِ اعالػبت پ -1 :هغبلؼِ ؽبهلفبدُ در ایي هَرد اعت

در هَرد عي،  تیعؤاالدارای  دهَگزافیه ػضَ فؼبل خبًَادُ

غح تحقیالت وِ تَعظ هحمك تىویل جٌظ، ٍضؼیت تبّل، ع

 ؽذ.  هی

 درهبًیدر تجؼیت رصین  خبًَادُّوىبری پزعؾٌبهِ عٌجؼ  -2

 ؽبهل عِ ثخؼ:  تحت جزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز ثیوبراى

خبًَادُ  اس ػضَدر ایي پزعؾٌبهِ  رصین غذایی: پزعؾٌبهِ الف(

هبدُ  عیچگًَگی هقزف ی ثیوبر ٍ عؤاالتی در هَرد عجذ غذای

گذاری ایي  افلی غذایی ثز حغت هیشاى هقزف ؽذ. جْت ًوزُ

ثِ ّز وذام اس  ففز تب فذ جذٍل ثز حغت ًَع هبدُ غذایی ًوزُ

 ّب اختقبؿ دادُ ؽذ. گشیٌِ

در ایي پزعؾٌبهِ اس ػضَ رصین دارٍیی:  پزعؾٌبهِة( 

تجؼیت اس رصین ثب ثیوبر در ّوىبری اٍ عؤاالتی در هَرد خبًَادُ 

 ؽؼجشء پزعؾٌبهِ ثز هجٌبی همیبط  دُ پزعیذُ ؽذ.دارٍیی 

تب گشیٌِ ثغیبر سیبد ثب  ففزثب اهتیبس  ای لیىزت )گشیٌِ افالً درجِ

ًبم، ب در هَرد ْالؤگذاری ؽذ. هحتَای اجشای ع ( ًوزُفذاهتیبس 

ًتبیج هقزف دارٍ، اًجبم الذاهبت  اثزات، تؼذاد ٍ سهبى هقزف ٍ

 سم جْت پیؾگیزی اس ػَارك جبًجی ثَد. ال

در ایي پزعؾٌبهِ اس ػضَ پزعؾٌبهِ ثزًبهِ حزوتی:  ج(

تجؼیت اس ثزًبهِ ثب ثیوبر در خبًَادُ عؤاالتی در هَرد ّوىبری اٍ 

ؾٌبهِ ثز هجٌبی همیبط جشء پزع 14 حزوتی ثیوبر پزعیذُ ؽذ.

تب گشیٌِ  ففزگبُ ثب اهتیبس  ای لیىزت )گشیٌِ ّیچ درجِ پٌج

 ارتجبط ب درْعؤالهحتَای گذاری ؽذ.  ( ًوزُفذّویؾِ ثب اهتیبس 

  ًىبت السم ثزای اًجبم ٍرسػ عبلن ٍ هفیذ ثَد.

% 50ِ هحَر تجؼیت ًبهغلَة ووتز اسدر هجوَع ثزای ّز ع

% 75ٍ هغلَة ثیؾتز اس % 75-%50هغلَة ثیي  وزُ، ًغجتبًول ً

 ول ًوزُ در ًظز گزفتِ ؽذ. 

ًفز اس اػضبی خبًَادُ   عی، ّب ثزای تؼییي پبیبیی پزعؾٌبهِ

 Cronbach Alphaؽزوت وٌٌذُ، پزعؾٌبهِ را تىویل وزدًذ ٍ 

، 79/0 ثزای پزعؾٌبهِ رصین غذایی، دارٍیی ٍ حزوتی ثِ تزتیت

وجغتگی درٍى ّوچٌیي ضزیت ّ .هحبعجِ ؽذ 77/0 ٍ 80/0

ثزای ایي ICC (Correlation Coefficient Intraclass )ای   عجمِ

ثزای ثذعت آهذ.  79/0ٍ  87/0، 74/0 عِ حیغِ ثِ تزتیت هؼبدل

اعتفبدُ اثشارّب اس رٍایی فَری ٍ رٍایی هحتَا  ػلوی تؼییي رٍایی

اثشار گزدآٍری اعالػبت پظ اس هغبلؼِ هٌبثغ ٍ وتت تْیِ  ٍؽذ 

ت أثب اعتفبدُ اس ًظزات ػلوی دُ ًفز اس اػضبی ّی گزدیذ ٍ عپظ

  ػلوی افالحبت السم اًجبم گزفت.

اس  اجبسُوغت  رٍػ وبر ثذیي فَرت ثَد وِ پظ اس

ٍاجذ  خبًَادُ، تَضیحبت السم ثِ ثیوبر ٍ ػضَ ثیوبرعتبىهغئَالى 
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اخذ  هغبلؼٍِ رضبیت آًْب جْت ؽزوت در  ؽذدادُ  ؽزایظ

در تجؼیت  خبًَادُؼ ّوىبری عٌجپزعؾٌبهِ  عپظ ،گزدیذ

پظ اس تجشیِ ٍ ٍ تىویل  اجزای هذاخلِ()لجل اس  رصین درهبًی

 حجن هحتَای ثزًبهِ عزاحی ؽذُ اس ًظز هحتَا ٍّب  تحلیل دادُ

 ّفتثِ هذت  )اجزای الگَ( افلی هذاخلِ. در اداهِ ؽذ ثبسًگزی

گزٍُ وٌتزل تٌْب  ٍ گزفتاًجبم  هذاخلِتٌْب ثزای گزٍُ هبُ 

ذاخلِ افلی در ایي هتْبی رایج ثخؼ را دریبفت وزدًذ. هزالج

 الگَی تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر جْت اجزای ؽبهل ثزرعی

  ثَد:گبم افلی سیز  چْبررعیذى ثِ اّذاف هغبلؼِ ثَد وِ ؽبهل 

 عغح داًؼ یثزای ارتمبدر ایي گبم گبم اٍل )افشایؼ داًؼ(: 

 ثحث گزٍّیٍ  آهَسػٍ یه جلغِ  اًفزادی آهَسؽی جلغِیه اس 

ثذیي تزتیت وِ جلغِ اٍل  ،اعتفبدُ ؽذوتبثچِ آهَسؽی  ثِ ّوزاُ

عبػت  48 ٍ جلغِ دٍمعبػت لجل اس سهبى جزاحی  24آهَسؽی 

ثزای ثیوبراى تؾىیل ؽذ ٍ  دلیمِ 40-30پظ اس جزاحی ثِ هذت 

فیشیَلَصی،  -1 :ًىبت آهَسؽی ضزٍری ؽبهل جلغبت ایيعی 

رصین درهبًی  -3هبًی لجل اس جزاحی؛ الذاهبت در -2 ؛ػالئن، ػَارك

در عَل سهبى ثغتزی ؽبهل فؼبلیت حزوتی، تغذیِ ٍ درهبى 

ثزًبهِ درهبًی ثؼذ اس تزخیـ، ؽزایظ رٍحی ٍ تغییزات  -4 دارٍیی؛

جغوی ثؼذ اس جزاحی ثِ فَرت عبدُ ٍ لبثل درن ٍ ثز اعبط 

ذی ثٌ در پبیبى جلغِ جوغثیبى ؽذ ٍ  ًیبسّبی ثیوبراى ٍ اّذاف الگَ

 پبعخ دادُ ؽذ.  ثیوبرثِ ػول آهذُ ٍ ثِ عؤاالت 

 دٍ اس ایي گبمثزای  گبم دٍم )ارتمبی احغبط خَدوبرآهذی(:

اعتفبدُ ثِ رٍػ ًوبیؼ ػولی  دلیمِ عیثِ هذت  آهَسؽیجلغِ 

ٍرسؽْبی تٌفغی ٍ هْبرتْبی ػولی )اثتذا در هَرد  -1 .گزدیذ

یه ثبر  -2؛ ُ ؽذتَضیح داد اس جزاحی ( ثؼذتوزیٌبت وؾؾی

هْبرت ثِ  -3گزفت؛  اًجبمهْبرتْب جلَی ثیوبراى ثِ عَر وبهل 

اس ثیوبر  -4 گزفتٍ گبم ثِ گبم اًجبم  ؽذتمغین اجشای وَچه 

ُ فزفت داد ثِ اٍ  -5ٍظیفِ را اًجبم دّذ؛ آى جشء  ِ ؽذخَاعت

در ًْبیت ثیوبر  -6هبّز ؽَد؛  تب ثب توزیي ٍ تىزار در آى رفتبر ؽذ

 . ؽذ ت ثِ عَر وبهل خَدوبرآهذ هیْبردر اًجبم یه ه

در  گبم عَم )افشایؼ ػشت ًفظ اس عزیك هؾبروت آهَسؽی(:

 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 

گزفتِ اعت را  یك هؾبّذُ در جلغبت خَدوبرآهذی یبدوِ اس عز

خَد هٌتمل وٌذ ٍ ثؼذ اس آى آًچِ را وِ اس ػضَ خبًَادُ ثِ 

ِ در سهیٌِ هؾخـ ثزایؾبى اًذ ٍ عؤاالتی و گزفتِ تَضیحبت یبد

 ثؼذیٍ در جلغِ  ًَؽتٌذ هیرا در یه ثزگِ  ؽذ هغزح هی

  . پزعیذًذ هی

ى، ثزًبهِ پیگیزی ٍ تزخیـ ثیوبرا پظ اس اتوبم هذاخلِ

ثزای آًْب تلفٌی جْت پبیؼ ٍضؼیت جغوی ٍ رٍاًی ثیوبراى 

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. 

ت ّفتِ ّؾ وِدر ایي هزحلِ  گبم چْبرم )ارسؽیبثی ًْبیی(:

ٍ تزخیـ ثیوبر اس ثیوبرعتبى  پظ اس آخزیي جلغِ تَاًوٌذعبسی

ٍ  هذاخلِدر گزٍُ  ثیوبراىتوبم تَعظ  هجذداًّب  پزعؾٌبهِ ثَد

ّبی  وتبثچِ ٍ وبرتٍ  تىویل ؽذ وٌتزل در درهبًگبُ ثیوبرعتبى

 آٍری اس جوغًتبیج حبفل آهَسؽی ثِ گزٍُ وٌتزل دادُ ؽذ. 

ثِ هٌظَر  جشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.ِ هَرد تّبی ایي هزحل دادُ

ّب اس آهبر تَفیفی ٍ آهبر  وزدى یبفتِ ثٌذی ٍ خالفِ دعتِ

 PASWافشار ًزمّب ثب اعتفبدُ اس   دادُ اعتفبدُ ؽذ. اعتٌجبعی

Statistics  آهبریٍ آسهًَْبی  18 ٍیزایؼ Independent T Test ،

Paired T Test  ٍChi-square تجشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ . 

 
 ها تهياف

ٍ  هذاخلِفؼبل خبًَادُ ثیوبراى در گزٍُ  ػضَهیبًگیي عي 

ثَد ٍ ّوچٌیي عبل  41±41/10 ٍ 39±14/9 وٌتزل ثِ تزتیت

ّل أٍضؼیت ت ،زّبی جٌظ، ٍضؼیت تحقیلدٍ گزٍُ اس ًظز هتغی

 (1)جذٍل .داری ًذاؽتٌذ اختالف آهبری هؼٌی

هیبًگیي  ًؾبى داد وِ Independent T Testًتبیج حبفل اس 

ّوىبری ػضَ خبًَادُ در تجؼیت اس رصین درهبًی در عِ  ًوزات

دٍ گزٍُ  حیغِ رصین غذایی، رصین دارٍیی ٍ ثزًبهِ حزوتی در

ٍ وٌتزل لجل اس هذاخلِ تفبٍت هؼٌبداری ًذاؽت ٍلی ثؼذ اس  هذاخلِ

هؾبّذُ ؽذ ثیي دٍ گزٍُ  در ّز عِ حیغِ هذاخلِ تفبٍت هؼٌبداری

(001/0p<).  َىًتبیج آسهّوچٌیي Paired T Test  ًؾبى داد 

هیبًگیي ًوزات ّوىبری ػضَ خبًَادُ در تجؼیت اس رصین درهبًی در 

ثؼذ اس هذاخلِ ًغجت ثِ  هذاخلِهذوَر در افزاد گزٍُ عِ حیغِ 

 (2)جذٍل  .داری افشایؼ داؽت لجل اس آى ثِ عَر هؼٌی
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 ٍ کٌترل هذاخلِدر دٍ گرٍُ  )رُ(اهام خویٌی بیوارستاى  در جراحی قلبواراى تحت یخاًَادُ بعضَ خصات فردي تَزیع هش: 1جذٍل 
 
 

 گرٍُ

 هتغیر

 کٌترل هذاخلِ
P-value 

 )درصذ(تعذاد  تعذاد )درصذ(

 سى جٌس
 هزد

10 (6/19) 
41 (4/80) 

9 (6/17) 
42 (4/82) 

80/0 

 اثتذایی                           ٍضعیت تحصیل
 سیزدیپلن
 دیپلن

 فَق دیپلن ٍ ثبالتز

3 (8/5) 
15 (4/29) 
23 (2/45) 
10 (6/19) 

2 (4) 
16 (2/31) 
23 (2/45) 
10 (6/19) 

96/0 

 هجزد ٍضعیت تأّل
 هتأّل

4 (8/7) 
47 (2/92) 

5 (8/9) 
46 (2/90) 

56/0 

 22/0 00/41±9/10 00/39±14/9 اًحزاف استبًذارد±هیبًگیي )سبل( سي
 

در دٍ   )رُ(اهام خویٌیدر بیوارستاى  جراحی قلبواراى تحت یبدر  درهاًیبعیت از رژین هیاًگیي ًورات ّوکاري عضَ خاًَادُ در تهقایسِ : 2جذٍل 

 ٍ کٌترل هذاخلِگرٍُ 
 

 گرٍُ

 هتغیر

هربَط بِ  P-value بعذ از هذاخلِ قبل از هذاخلِ

 هیاًگیي ±هعیار اًحراف هیاًگیي ±هعیار اًحراف هقایسِ قبل ٍ بعذ

 رصین غذایی
 >001/0 14/88±2/4 46/60±8/4 هذاخلِ
 36/0 3/63±9/5 32/63±45/6 کٌتزل

P-value ٍُ001/0 13/0 هزثَط ثِ همبیسِ دٍ گز< -- 

 رصین دارٍیی
 >001/0 66/83±32/5 96/49±4/9 هذاخلِ
 30/0 52±28/1 70/50±15/9 کٌتزل

P-value ٍُ001/0 69/0 هزثَط ثِ همبیسِ دٍ گز< -- 

 ثزًبهِ حزکتی
 >001/0 4/90±6/5 1/51±45/8 هذاخلِ
 59/0 4/55±11 7/55±2/11 کٌتزل

P-value ٍُ001/0 21/0 هزثَط ثِ همبیسِ دٍ گز< -- 

 

 بحث
الگَی  اجزایحبضز ًؾبى داد وِ  هغبلؼِّبی یبفتِ

هیشاى ّوىبری هٌجز ثِ افشایؼ  تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر

تحت جزاحی ثبی پظ  در تجؼیت رصین درهبًی ثیوبراى خبًَادُ

 Vahedianهغبلؼِ ًتبیج ٍ ّوغَ ثب آى ؽذُ اعت  زًٍزػزٍق و

Azimi   ًؾبى داد وِ اجزای الگَی تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر

ثیوبراى ویفیت سًذگی  ٍ رصین غذایی ٍضؼیت هٌجز ثِ ثْجَد

 ًتبیج هغبلؼِ ،(21).ؽَد هیهجتال ثِ اًفبروتَط هیَوبرد 

Ghofranipour  ًؾبى داد آهَسؽْبی خبًَادُ هحَر ٍ ّوىبراى

در رصین غذایی  حیغِ رفتبرّبی ثْذاؽتی در ثْجَدهٌجز ثِ 

 ًتبیج هغبلؼِ ،(22).ؽَدى هجتال ثِ اًفبروتَط هیَوبرد هیثیوبرا

Aggarwal حضَر فؼبل خبًَادُ ثِ ػٌَاى  ًؾبى داد ٍ ّوىبراى

 تجؼیت اس هؼٌبداری در ثْجَد تأثیزیه پبیگبُ حوبیت اجتوبػی 

 ،(14).ثیوبرعتبى دارد ین غذایی ثِ خقَؿ ثؼذ اس تزخیـ اسرص

آهَسؽْبی ًیبس هحَر ثیوبر  ًؾبى داد Chien ًتبیج هغبلؼِ ثزخالف

ٍ خبًَادُ در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ هٌجز ثِ افشایؼ عغح داًؼ، 

اهب در هیشاى افشایؼ تجؼیت در راثغِ ثب رصین غذایی  ُآگبّی ؽذ

حبضز آهَسػ خبًَادُ  هغبلؼِدر  ،(23).هؼٌبداری ًذاؽت تأثیز

ؽبیذ ػلت ایي  هحَر ثب ثْجَد تجؼیت اس رصین غذایی ّوزاُ ثَد ٍ

اختالف تٌْب اتىب ثِ دٍ جلغِ آهَسؽی ثیوبر ٍ خبًَادُ وٌبر ّن ثَد 

حبضز عؼی ؽذ اس تؼذاد جلغبت ثیؾتز ثِ ّوزاُ  هغبلؼِسیزا در 
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اس ثیوبر ٍ ًِ  ًوبیؼ ػولی اعتفبدُ ؽَد ٍ خبًَادُ ثِ فَرت جذا

  .فَرت ّوشهبى اعالػبت را اس ثیوبر خَد دریبفت وٌذِ ث

ّوىبری خبًَادُ  هیبًگیي ًوزًُؾبى داد  ًتبیج هغبلؼِ حبضز

ّفتِ ثؼذ اس  ّؾت ثیوبراى هَردهغبلؼِ تجؼیت اس رصین دارٍییدر 

ثٌبثزایي  ،تزخیـ در گزٍُ هذاخلِ ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل ثبالتز ثَد

اًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر هٌجز ثِ افشایؼ هیشاى اجزای الگَی تَ

تحت جزاحی  در تجؼیت رصین دارٍیی ثیوبراى ّوىبری خبًَادُ

ٍ  Taddeoهغبلؼِ ًتبیج هبًٌذ . ؽذُ اعت ثبی پظ ػزٍق وزًٍز

ًؾبى داد وِ اعتفبدُ اس جلغبت آهَسؽی هتؼذد ٍ  ّوىبراًؼ

هٌجز ثِ  آهَسؽی در وٌبر خبًَادُ یّب وَتبُ هذت ّوزاُ ثب ثزگِ

ٍ  Wu ًتبیج هغبلؼِ ،(6ؽَد) هیتجؼیت اس درهبى دارٍیی ثْجَد 

عبسی  آهَسؽْبی ؽفبّی ٍ وتجی ٍ آعبىداد وِ  ًؾبى ّوىبراى

ًتبیج ، (24).اعت هؤثزآهَسػ در ثْجَد تجؼیت اس رصین دارٍیی 

ؽٌبختی  -هذاخالت آهَسؽیوِ ًؾبى داد ًیش  Berben هغبلؼِ

ٍ دیذاری، هذاخالت هؾَرتی ٍ  ؽٌیذاری، ؽبهل ارتجبط والهی

هذاخالت ثب توزوش ثز رفتبر ٍ تَاًوٌذی ثیوبر ثزای ؽزوت در اهز 

هزالجت خَد ٍ ایجبد هْبرت ثزای هذیزیت ثیوبری ٍ هذاخالت 

در ثْجَد تجؼیت اس رصین  هؤثزػبعفی اس ػَاهل  ،رٍاًؾٌبختی

 (13).ثبؽذ هیدارٍیی 

تجؼیت اس ادُ در ّوىبری خبًَ هیبًگیي ًوزُ در هغبلؼِ حبضز

ثزًبهِ حزوتی ثیوبراى ثؼذ اس تزخیـ در گزٍُ هذاخلِ ًغجت ثِ 

ثٌبثزایي اجزای الگَی تَاًوٌذعبسی  ،گزٍُ وٌتزل ثبالتز ثَد

در تجؼیت  ّوىبری خبًَادُ خبًَادُ هحَر هٌجز ثِ افشایؼ هیشاى

ؽذُ  تحت جزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز ثزًبهِ حزوتی ثیوبراى

ِ ث ًؾبى داد وًِیش  ٍ ّوىبراىChan  ِهغبلؼ. ًتبیج اعت

آهَسؽْبی  اعتفبدُ اسؽبهل  وبرگیزی رفتبرّبی هغتمل حوبیتی

عبدُ ٍ لبثل فْن ّوزاُ ثب توزیي ػولی ٍ لبثل فْن ثِ ثیوبراى ٍ 

 (25).اعت هؤثزتجؼیت اس ثزًبهِ حزوتی ثیوبراى خبًَادُ در ثْجَد 

ّوىبری  زُهیبًگیي ًوًؾبى داد وِ  ی هغبلؼِ حبضزّب یبفتِ

تجؼیت اس رصین درهبًی ثیوبراى هَرد هغبلؼِ ؽبهل عِ خبًَادُ در 

هحَر رصین غذایی، دارٍیی ٍ ثزًبهِ حزوتی در دٍ گزٍُ لجل 

هیبًگیي ًوزات هذاخلِ ثؼذ اس  اهبهذاخلِ تفبٍت هؼٌبداری ًذاؽت 

تجؼیت اس رصین درهبًی در گزٍُ هذاخلِ ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل 

یي اجزای الگَی تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر هٌجز ثبالتز ثَد ثٌبثزا

 در تجؼیت رصین درهبًی ثیوبراى ثِ افشایؼ هیشاى ّوىبری خبًَادُ

هغبلؼِ هزٍر  ،ًتبیجهؾبثِ ایي . تحت جزاحی للت ؽذُ اعت

وبرگیزی اس الگَّبی ِ ًؾبى داد وِ عزاحی ٍ ث Dulmen ًظبهٌذ

ّبی  در ثیوبرییت رفتبرّبی تجؼ یچٌذ هحَری در ثْجَد ٍ ارتمب

ًؾبى ًیش  Delamaterًتبیج هغبلؼِ  ،(16).ثبؽذ هشهي وبرعبس هی

داد اعتفبدُ اس هذل هزالجت گزٍّی )اعتفبدُ اس رٍػ حل هغئلِ 

تَاًذ ثبػث  گزٍّی( ثزای ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری هشهي هی

ثِ  ثبالرفتي رفتبرّبی خَد هزالجتی در ثیوبر ٍ در ًتیجِ هٌجز

 (26)ّبی درهبًی ؽَد. ؼیت اس ثزًبهِثْجَد هیشاى تج

ّبی آهَسؽی فزدی ٍ گزٍّی ٍ  حبضز اس والط ثزرعیدر 

وِ ؽبهل یه جلغِ آهَسػ فزدی،  ًوبیؼ ػولی اعتفبدُ ؽذ

یه جلغِ آهَسػ گزٍّی ٍ دٍ جلغِ ًوبیؼ ػولی ثِ هذت 

دلیمِ ثَد ٍ عپظ در لبلت عِ جلغِ هؾبروت  عیهیبًگیي 

وِ ثیوبر ثِ خبًَادُ هٌتمل ؽذ آهَسؽی ایي اعالػبت اس عزف 

در تجؼیت رصین درهبًی  هیشاى ّوىبری خبًَادُهٌجز ثِ افشایؼ 

وِ ّوغَ ثب  گزدیذ تحت جزاحی ثبی پظ ػزٍق وزًٍز ثیوبراى

  (6،27.)ثبؽذ هی  Ganceٍ  ٍ ّوىبراى Taddeoهغبلؼِ 

یىی اس تفبٍتْبی ایي هغبلؼِ ثب دیگز هغبلؼبت، ًحَُ ؽزوت ٍ 

 Aggarwalهغبلؼِ در َادُ در هزحلِ عَم الگَ ثَد، حضَر ػضَ خبً

ِ حضَر خبًَادُ جْت دریبفت آهَسؽْب ث Ganceٍ  ٍ ّوىبراى

فَرت هغتمین ٍ ّوشهبى ثب ثیوبر فَرت گزفتِ ثَد ٍ پضٍّؾگزاى 

اهب در ( 27 ،14)ّوشهبى ثب ثیوبر هغبلت را ثِ آًْب هٌتمل وزدًذ

ثیوبر ثزای وغت حبضز ثب تَجِ ثِ اّویت تَاًبیی  هغبلؼِ

تَاًوٌذی جْت خَدهزالجتی ٍ هذیزیت ثیوبری در رًٍذ آهَسػ 

ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ جبیگبُ هجشا ثزای ثیوبر در ًظز گزفتِ ؽذ 

فَرت ؽفبّی ِ ثذیي فَرت وِ اثتذا ثیوبراى هغبلت آهَسؽی را ث

ٍ ًوبیؼ ػولی دریبفت وزدًذ ٍ ثؼذ خَد ثیوبراى ثِ فَرت 

هَسؽی را ثِ ت پضٍّؾگز اعالػبت ٍ ًىبت آهغتمل ٍ تٌْب ثب ًظبر

دادًذ تب ثِ ایي ؽىل ثتَاى هیشاى  ّبی خَد اًتمبل هی خبًَادُ

یبدگیزی ٍ ّوچٌیي تالػ ثیوبر ثزای اًتمبل فحیح هغبلت ثِ 

    خبًَادُ را هؾبّذُ وزد. 

 

 گیرينتیجه
ثب تَجِ ثِ اّویت آگبّی ٍ آهَسػ پزعتبراى اس الگَّبی 

ْب در ثْجَد ّوىبری خبًَادُ جْت ؽزوت در هزالجتی ٍ ًمؼ آً

رعذ  ٍ ثز اعبط ًتبیج حبضز ثِ ًظز هی رًٍذ ثْجَدی ثیوبراى
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الگَی تَاًوٌذعبسی خبًَادُ هحَر در  وبرگیزیِ آهَسػ ٍ ث

ثیوبراى  در تجؼیت رصین درهبًی هیشاى ّوىبری خبًَادُ یارتمب

تحت جزاحی للت در ّز عِ حیغِ رصین غذایی، دارٍیی ٍ 

تَعظ وبرگیزی ایي الگَ ِ ث ؽٌبخت ٍثٌبثزایي . ثبؽذ هؤثزتی حزو

جْت هؾبروت در ٍ ثیوبر در تؾَیك خبًَادُ پزعتبراى 

   . وبرثزدی هی ثبؽذ گیزیْبی هزثَط ثِ هزالجتْبی درهبًی تقوین
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Abstract                   Original Article 

The Effects of Family-based Empowerment on Family Cooperation 

in Following Patient Treatment Regime after Coroner Arteries 

Bypass Surgery 
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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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