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------------------------------------------------------------مقدمه
الكفااة ا التاه ا مااض وراال داالتلي لتاالتك ه ,الاي ااكتك ة تهت ا ي الكفااة ا التاه ااة ا ل

لااض هت ا ي ال ااكتك ةي

تاللتافع تالرعهقلاي تونرةط الهفك ل تالتجلان ةي .ت ركي هت ي تز ةلا الكفة ا التاه ة ري خالل اال اهفةلا راي االار

اإللالا التاه ة تالهي هلهاط راةشلا رع الرنظرةي الصت .

هااتف ل الرعلفااة الكةف ااة تااتل ور الاج الش ا ال ي الهةج ااة رااي خااالل النااةر هعك رااي لرلدااض القك ا

لالندرة لض نرط ت ةا صاتي تهت ا ي الكفاة ا التاه اة .فاةلالار الهعك ر اة لرلداض القكا

ماات رطك ا

ر ا

هت اي الرعلفاة تالات ي

تال كتك ةي تالرعهقلاي الالزرة لكرلدض لالنلرةج في ونرةط الت ةا الصت ة.

الهدف من الدراسة:

الهدف العام من هذه الدراسة هو:

هاثي ل الناةر هعز از الكفاة ا التاه اة إل ااةلا الهثم ال القكااي كاض النهاةل الصاات ة لكرلداض الات ي عاةنتي راي ورالاج

الشل ةي الهةجي ري خالل رة ككض:
 .1هق

الكفة ا التاه لكرلدض

 .3هق

هثي ل النةر هعك ري كض نهةل الكفة ا التاه لكرلدض.

 .2تدع تهنف ت النةر هعك ري تفقة الته ةجةي الرلدض.
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افتراضيه البحث

افترضت الدراسة الحالية ما يلي:

وي هطا اال الالنااةر الهعك رااي ااتث كااتي ل ا هااثي ل جااةاي كااض هت ا ي الكفااة ا التاه ااة مالرعلفااة

ونشطة الل ة ة التاه ة) لرلدض الش ال ي الهةج .
طرق الدراسه:

تصميم البحث :هصر الاتك شا هجل اض لهتق ل ال لث ري مته الل ال ة
مكان الدراسةة :ها اجا ال ماته الل ال اة فاي تتالا ورالاج القكا

الخةلج ة في ر هشف ةي جةرعة

تل ة ا ارالاج الشا ال ي الهةج ا ت الع اةلاي

ي شرس

عينه الدراسة
ها خه ااةل

نااة مةلفااة رااي م )101رااي الرلدااض الاااةل ,ي رصااةا ي اااثرلاج الشا ال ي الهةج ا ت مااتا

الع ن رق رة اةله ةتي لض رجرت

الل ال ة ترجرت ة الهتك

م )22رل ج لكل رجرت ة.

أدوات جمع البيانات:

وقد تم جمع بيانات هذه الدراسة باستخدام األدوات التالية:

أ -إستبيان مقابله شخصيه للمرضى
اةلا ي

ها ةي اةلك,ة العلا ة ا هنةلا لض الرلاجع التل ية تقل صر اتا طة الاةتك .ت شرل اال اها ةي

األج از الهةل ة :

 الجزء االول :هكتي ري الا ةنةي الشخص لرلدض الل ال ة.

 الجزء الثانى :ه هصر ر اتا طة الاةتك ت شهرل كض ا ةنةي الهةل خ الطاي ال ةال الرل ج.

 الجةةزء الثالةةث :شاارل ا ةنااةي ااي ااةلاي الراال ج رياال مالنظااة ال,ااتالي طا عااة الناات الهرااةل ي
الهلخ ي العالج العرل تاإلج ةل).

 الجزء الرابع:

ته هخل لهق

هرةلا هق

اإلته ةجةي الهعك ر ة لكرل ج

ر هت رعلفة الرلدض الت ي عةنتي ري ورلاج الش ال ي الهةج .

ب -مقياس الكفاءة الذاتيه لمرضى القلب

 الجزء األول :رق ةس الكفة ا التاه لكقك

 الجةةزء الثةةانى :رق ااةس الكفااة ا التاه ا لكقكا
 11نصل.
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لكق ااة اةلهرااةل ي الل ةدا ت تهاات مااتا الرق ااةس كااض

ج -استبيان الشكاوى الصحية الجسدية
متا اال ها ةي لق ةس الهع

د -قائمة بيك لقياس القلق
 مته األلاا

ت هنةتل  13رشكك صت

في رلدض القك

شةلعة لل رلدض القك .

اةلا ي 21انل لإلخه ةل ري رهعلل لق ةس شلا القكل نل رلدض القك .

نتائج الدراسه :كشفي النهةل اللل ة لكل ال ة رة كي


رهت ااط العراال لع نااة الاتااك مل ال ااة تهتك ا ) م )10.12 ± 21.41ت م )1.01 ± 21.21كااض

الهاتالي وكياال رااي نصااث الل ال ا فااض الرجراات ه ي رااي الااتكتل تكااةي وكياال رااي يكيااي الرجراات ه ي

رهاازتج ي ت وقاال ر ااي نصااث رجرت ااة الل ال ااة توكياال رااي نص ااث الرجرت ااة الرلاقا ا
الق ال ا تالكهةاة توقل ري نصث الرجرت ه ي ال عرل.

 كةي غةلا اة رجرت اة الل ال اة تت ر اهت ج ال راي الرعلفاة ت الكفاة ا التاه ا لكقكا
الل ةد

تر هت رنخفج جلا ري القكل في ت ي وي ال وتل رن

ااه طعتي

لكق اة اةلهراةل ي

شاهكض راي الهعا

تاأللا

تد ل الهنفس ت ل اللات في كي ل ري األت ةي اعل هنف ت ترهةاع الالنةر .

 كااةي منااة هت ااي كا اال تت لاللااة اتصااةل ف رااة هعكاال ارهت ااط للجااةي الرعلفااة الكك ااة الكفااة ا
التاه ااة لكقكا

القكل لرجرت

الكفااة ا التاه ا لكقكا

لكق ااة اةلهرااةل ي الل ةدا

رق ااةس الشااكةت الج اال ترق ااةس

الل ال ة اعل هنف ت ت رهةاعة الالنةر الهعك ري .ا نرة ل كي منة

القة تاي لاللة

تصااةل ة ا ا ي رجر اتال للجااةي االخهاااةل قااال تاعاال هنف اات ترهةاع ا الالنااةر فااض كاال رااي الرعلفااة

تهرااةل ي الكفااة ا التاه ا

ت ااالتا كااض تلا كةنااي منااة اخهالفااةي تاي لاللااة تصااةل ة قااال تاعاال

هنف ت ترهةاع الالنةر فض كل ري الكفة ا التاه ة لكقك

ترق ةس القكل لرجرت ة الهتك .

الخالصة :الالنةر الهةم كض الهعز ز ال الض هت ي كا ل تت لاللة اتصةل ف رة هعكل ارهت ط للجةي
الرعلفة الكك ة الكفة ا التاه ة لكقك
الج ل ترق ةس القكل لرجرت

الكفة ا التاه

لكقك

لكق ة اةلهرةل ي الل ةد

الل ال ة اعل هنف ت ت رهةاعة الالنةر الهعك ري .ا نرة ل كي منة

تاي لاللة تصةل ة ا ي رجرتال للجةي االخهاةل قال تاعل هنف ت ترهةاع
الالنةر فض كل ري الرعلفة تهرةل ي الكفة ا التاه

ترق ةس القكل لرجرت ة الهتك

فري الدلتلي اللاج متا الالنةر رع النةر الل ة ة الرقل

عةنتي ري ورلاج الشل ةي الهةجي رع دلتلا الرهةاعة.
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القة

ت التا كض تل كةني منة اخهالفةي تاي لاللة

تصةل ة قال تاعل هنف ت ترهةاع الالنةر فض كل ري الكفة ا التاه ة لكقك

الهتص ةي. :تلتل

رق ةس الشكةت

لكل الرلدض الت ي

