درمان ذهن آگاهی در پرفشاری خون
مجلهی اصول بهداشت روانی

اسالمی هکااران
ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

مقالهي پژوهشی
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر اضطراب عدم تحکل بال تالیفی
بیکاران مبتال به پرفشاری خون
*عليرضا اسالمي

خالصه
مقدمه :بيماریهای قلبي  -عروقي مانند سكته و حمله قلبي تقریباً در جهان صنعتي
علت اصلي مرگ و مير ميباشد .فشار خون باال که از عوامل خطر مهم بيماریهای

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،واحد ساری ،ساری ،ایران

پژمان بریماني

قلبي -عروقي ميباشد نيز به همين علت حائز اهميت ميباشد.

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،دانشگاه

ر شکار :جامعه آماری این پژوهش باليني شامل کليه بيماران مبتال به پرفشاری

آزاد اسالمي ،واحد ساری ،ساری ،ایران

خون است که طي سه ماهه شهریور تا آبان  1991از ميان پروندههای بيمارستان شهيد

سمانه دوست محمد

بهشتي شهرستان بابل استخراج شدهاند .از این ميان  95بيمار با استفاده از روش نمونه-

کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي ،دانشگاه

گيری غير تصادفي ،انتخاب و به طور تصادفي در گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند.

آزاد اسالمي ،واحد ساری ،ساری ،ایران

برای جمعآوری دادهها از مقياس اضطراب بک و پرسشنامه عدم تحمل بالتكليفي
استفاده گردید .به منظور مقایسه ميانگين نمرات دو گروه آزمون و شاهد از تحليل
کوواریانس استفاده شد.
يافتهها :نتایج آزمون کوواریانس نشان داد درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي
منجر به کاهش معنيدار اضطراب و کاهش عدم تحمل بالتكليفي در گروه آزمون
نسبت به شاهد شده است (.)P<5/52
نتیجهگیری :بنا بر نتایج ،استفاده از درمانهای شناختي مبتني بر ذهن آگاهي
ميتواند تاثير مستقيم بر کاهش اضطراب و کاهش عدم تحمل بالتكليفي در بيماران

*مولف مسئول:
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ساری ،ساری،

مبتال به پرفشاری خون داشته باشد.

ایران
تاریخ وصول92/11/52 :

اژههای کلیدی :اضطراب ،پرفشاری خون ،تحمل ،درمانشناختي ،ذهنآگاهي
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درمان ذهن آگاهی در پرفشاری خون

مقدمه

ساز وکارهای فيزیولوژیكي تنظيم کننده فشار خون ممكن

بيماری های قلبي  -عروقي مانند سكته و حمله قلبي تقریب اً در

است تحت تاثير فشار رواني قرار بگيرند .در این ميان فعال

جهان صنعتي علت اصلي مرگ و مير مي باشد .سازمان

شدن دستگاه عصبي سمپاتيک یک عامل کليدی به شمار

جهاني سالمت تخمين مي زند که در جهان حداقل 55

مي آید .که پيامد های فيزیولوژیكي متعددی به همراه دارد

ميليون نفر هر ساله دچار حمله قلبي مي شوند (.)1

که از جمله آنها مي توان به فشار خون ،زخم معده و ميگرن

هيپرتانسيون یا فشار خون باال که از ریسک فاکتورهای مهم

اشاره کرد( .)7با توجه به شرایط تنش زای امروزی که

بيماری های قلبي عروقي مي باشد سبب ایجاد حالت عدم

همواره افراد در اضطراب قرار دارند خصوصا در افراد مبتال

کارآیي در اندوتليال و افزایش سختي شریان مي شود (.)5

به فشار خون باال مي تواند عواقب جبران ناپذیری داشته

مطالعات انجام شده در ایران نيز حكایت از شيوع باالی

باشد .یک دیگر از عواملي که موجب اضطراب باال در افراد

پرفشار ی خون دارد .به طوری که آخرین مطالعات صورت

مي گردد عدم تحمل بالتكليفي در افراد است ،تحقيقات

گرفته از شيوع  59/9درصدی این بيماری حكایت دارد .در

نشان داده است این واکنش هيجاني در افراد مي تواند

صورت عدم درمان مناسب 25 ،درصد بيماران مبتال به

سيستم عصبي افراد را بهم بریزد و اختالالتي مانند اضطراب

پرفشاری خون در اثر بيماری عروق کرونر یا نارسایي قلبي،

به همراه داشته باشد (.)8

حدود  99درصد در اثر سكته مغزی و حدود  15تا 12

با توجه به اهميت اضطراب و عدم تحمل بالتكليفي در

درصد در اثر نارسایي کليه فوت خواهند نمود (.)9

بيماران پرفشاری خون مساله اصلي مقاله حاضر این است

گروه درماني شناختي درماني مبتني بر ذهن آگاهي 1به

که آیا درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب و

بيماران آموزش ميدهد چگونه الگوی نشخواری ،عادتي و

عدم تحمل بالتكليفي بيماران مبتال به فشار خون باال تاثير

خودکار ذهن را به محض شناسایي به الگوی متفكرانه و

دارد؟

عمدی ذهن تبدیل سازند ،به گونه ای که تفكرات و

ر شکار

احساسات منفي از چشمانداز وسيعتری به عنوان رخدادهای

در این مطالعه باليني با استفاده از طرح پيش آزمون و پس

ساده گذرنده در ذهن شناخته شوند (.)1

آزمون با گروه شاهد ،جامعه آماری پژوهش شامل  525نفر

یكي دیگر از مسائلي که ميتواند گریبان گير این بيماران

از بيماران مبتال به فشار خون باال (این بيماران توسط

گردد عدم تحمل بالتكليفي 5است .عدم تحمل بالتكليفي به

متخصصان قلب و عروق تشخيص فشار خون باال گرفته

عنوان یک طرحواره شناختي یا فيلتری است که دیدگاه

بودند) که از بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان بابل طي سه

افراد از محيطشان را نشان مي دهد .در حالي که نگراني مي

ماهه (شهریور تا آبان )1991 ،از ميان پروندههای این

تواند به عنوان یک واکنش شناختي به وقایع بالقوه منفي (

بيمارستان استخراج شدهاند ،با استفاده از روش نمونه گيری

نگراني به عنوان یک عمل ذهني) در نظر گرفته شود .در

غير تصادفي 95 ،بيمار دارای پرفشاری خون (که به لحاظ

نتيجه ،نگراني محصول عدم تح مل بالتكليفي به شمار مي

سن ،جنس ،و وضعيت زندگي همتاسازی شده اند) و به

آید ( .)2افرادی که سطوح باالیي از عدمتحمل بالتكليفي را

صورت کامالً تصادفي  16نفر از بيماران در گروه شاهد و

تجربه ميکنند نسبت به افراد دارای سطح مالیمتر از آن

 16نفر دیگر در گروه آزمایش قرار گرفتند .افرادی که در

گرایش بيشتری به حفظ عقاید و نگرش مثبت خود نسبت به

گروه آزمایش قرار ميگيرند به آنها  8جلسه  5/2ساعته

نگراني و مفيد بودن نگراني دارند (.)6

درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي ارائه شد (جدول  )1اما
گروه شاهد در معرض چنين درماني قرار نميگيرند .هر دو

Mindfulness Based Cognitive Therapy
Intolerance of uncertainty
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گروه به لحاظ اضطراب و عدم تحمل بال تكليفي مورد

ب  -پرسشنامه عدم تحمل بالتكليفي ( :)IUSتوسط فریستون

ارزیابي (پيش آزمون و پس آزمون) قرار گرفتند.

و همكاران  1991برای سنجش ميزان تحمل افراد در برابر

ابزار پژوهش

موقعيتهای نامطمئن و حاکي از بالتكليفي کاربرد دارد.

الف -مقياس اضطراب بک ( :)BAIاین پرسشنامه برای

این مقياس  57سوال دارد .این مقياس در طيف ليكرت 2

سنجش ميزان اضطراب طراحي شده و شامل  51عبارت

گزینهای نمره گذاری ميشود .از  = 1کامالً غلط تا  =2کامالً

است .هر عبارت بازتاب یكي از عالئم اضطراب است که

درست .جمالت این پرسشنامه نوع واکنش افراد در برابر

معموالً افرادی که از نظر باليني مضطرب هستند ،یا کساني

بالتكليفيهای زندگي را توضيح ميدهند .چنانچه نمره

که در وضعيت اضطراب انگيز قرار مي گيرند ،تجربه مي

محاسبه شده بين  57تا  21باشد ،ميزان عدم تحمل بالتكليفي

کنند .این مقياس ثبات دروني باالیي را به دست آورده است

در فرد در حد پایين ميباشد و چنانچه نمره محاسبه شده بين

و همبستگي ماده های آن با هم شامل رنجي از  5/95تا 5/71

21تا  81باشد ،ميزان عدم تحمل بالتكليفي در فرد در حد

( ميانگين برابر )5/65است .این آزمون بر روی  89بيمار با

متوسط ميباشد و چنانچه نمره محاسبه شده  81به باال باشد،

فاصله یک هفته برای بازآزمایي اجرا شد که همبستگي

ميزان عدم تحمل بالتكليفي در فرد در حد باال ميباشد.

باالیي ( )5/72بدست آمد .این پرسشنامه از پایایى باالیى

اعتبار این آزمون را فریستون و همكاران ( )15رضایت

برخوردار است ،ضریب همسانى درونى آن (آلفای

بخش گزارش کردهاند .نسخه اوليه به زبان فرانسوی ضریب

کرونباخ)  ،5/95پایایى آن با روش بازآزمایى به فاصله یک

پایایي بازآزمایي نسبت اً خوبي با فاصله  1هفته ()r=5/78

هفته  5/72و همبستگى سواالت آن از  5 /9تا  5/72متغير

بدست آورده است .نسخه اوليه زبان فرانسوی همساني

است ( )9در پژوهش حاضر نيز ضریب آلفای کرونباخ برابر

دروني (آلفای کرونباخ=  )5/91را بدست آورده است (.)11

 5/88بدست آمد.
جد ل -2شرح جلسات روانشناخت ي مبتني بر ذهن آگاهي
موضوع

جلسات


اول تاچهارم؛

انجام امور روزمره و توجه کردن به آنها.




موضوع

توضيح دربـاره اهميت حضور در لحظه حـال و بودن در اینجا و اکنون ،و بـاز کردن مفهوم ذهن آگاهـي برای اعضاء با استفاده از چند فن ،و یاد گرفتن

جلسات


پنجم تاهشتم؛ 



پي بردن به ذهن سرگردان وتمرین توجه به بدن ،احساس جسمي ،فيزیكي وتوجه به نفس.
آرام گـرفتن ذهن سرگردان با تمرین تنفس و مرور بدن ،مراقبه نشسته و انجام تمرین هایي که توجه را به لحظه حال مي آورند.
یادگرفتن اینكه بدون اجتناب از افراد ،در لحظه حاضر باقي بمانيم و تالطم افكار را نظاره کنيم.

آگاهي کامل از افكار و احساسات و پذیرفتن آنها بدون قضاوت و دخالت مستقيم.
تغيير خلق و افكار از طریق تلقي افكار به عنون فقط فكر و نه واقعيت.
هشياری نسبت به نشانه های پرخاشگری و تنظيم برنامه مواجه احتمالي بانشانه های پرخاشگری.
برنامه ریزی آینده و استفاده از فنون حضور در حال برای زندگي و تعميم آنها به کل جریان زندگي.

دادهها ی پژوهش با استفاده از نرم افزار بسته آماری در علوم

شاهد اثر نمرات پيش آزمون و سایر متغيرهای مداخلهگر بر

اجتماعي – نسخه  )SPSS( 18مورد تجزیه و تحلي ل قرار

نمرات پسآزمون از تحليل کوواریانس استفاده ميشود.

گرفتند .برای توصيف دادهها از شاخصها ی آماری ميانگين

نتايج

و انحراف معيار ،در مراحل پيشآزمون ،پسآزمون استفاده

یافتهها نشان داد  %25درصد کل پاسخگویان زن و  %25مرد

شد .به منظور مقایسه ميانگين نمرات دو گروه آزمایش و

بودند .در هردو گروه باالترین فراواني مربوط به تحصيالت
دیپلم و کمترین فراواني در سطح فوق ليسانس بود و فراواني
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سال بودند.

سني نيز در دامنه سني 12تا  25سال و کمترین بين  26تا 65

جد ل  -1شاخص های متغير اضطراب و بهزیستي روانشناختي
گر ه آزمايش

متغیرهای پژ هش

ميانگين
اضطراب

پيش -

Kolmogorov-Smirnov

گر ه شاهد

انحراف معيار

ميانگين

معنيداری

انحراف معيار

نتيجه آزمون

52.95

2.19

59.19

11.81

5.789

نرمال

12.51

2.59

57.26

12.52

5.169

نرمال

Test of Homogeneity

Levene
Statistic
5.999

5.598

9.116

5.525

معنيداری

آزمون
پس -
آزمون
پيش -
عدم تحمل

آزمون

بالتكليفي

پس -

89.65
15/26

11.17
11.58

81.15

19.22

75.99

5.985
5.551

97.15

5.172

نرمال

9.565

نرمال

5.196
5.529

آزمون

وابسته در هر متغير تغيراتي صورت گرفته است اما در گروه
یافتههای جدول  5نشان داد بين ميانگين نمرات پس آزمون و

شاهد ميانگين نمره متغير اضطراب و عدم تحمل بالتكليفي (بدون

پيش آزمون هر دو متغير در گروه آزمایش پس از مداخله متغير

مداخله) تفاوت ظاهری نشان نداده است.

جد ل  - 3نتایج تحليل کواریانس در درمان شناختي مبتني بر حضور ذهن بر اضطراب
F

Sig.

Corrected Model

1115.171

5

755.587

2.855

5.558

Intercept

5199.197

1

5199.197

17.717

5.555

Anxiety Pre-test

177.619

1

177.619

1.191

5.511

group

1516.696

1

1516.696

9.855

5.551

Error

9655.526

59

151.118

Total

19299.55

95

Corrected Total

2515.169

91

منبع

Type III Sum of
Squares

Mean Square

df

Partial Eta
Squared

5 .529

)a R Squared = 5.121(Adjusted R Squared = 5.95

همانگونه که از جدول  9مشاهده مي شود تحليل

گروه های آزمایش و شاهد از لحاظ اضطراب تفاوت

کواریانس تک متغيری (  )ANCOVAنشان داده که

معناداری وجود دارد ( F= 151/158و  )P>5/52با توجه

تأثير متغير مستقل ،معنادار است یعني پس از خارج کردن

به ميانگين نمرات ،مي توان چنين نتيجه گرفت که درمان

تأثير پيشآزمون ،اختالف معناداری بين ميانگين نمرات

شناختي مبتني بر حضور ذهن بر اضطراب بيماران مبتال به

اضطراب و گروه در پسآزمون وجود دارد بنابراین بين

فشار خون باال تاثيرگذار است.

جد ل -4نتایج تحليل کواریانس در درمان شناختي مبتني بر حضور ذهن بر عدم تحمل بالتكليفي
منبع

Type III Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Corrected Model

86.99.196

5

1919.298

2.578

5.511

Intercept

1191.887

1

1191.887

2.195

5.556

intolerance of uncertainty Pre-test

521.571

1

521.571

5.915

5.285

group

81.96.595

1

81.96.595

15.958

5.559

Error

59795.851

59

818.979

Total

192195.55

95
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95975.55

91

)a R Squared = 5.121 (Adjusted R Squared = 5/95

همانگونه که از جدول  1مشاهده مي شود ،تحليل

تحمل بالتكليفي تفاوت معناداری وجود دارد ( F= 15/958

کواریانس تک متغيری (  )ANCOVAنشان داده که

و  )P> 5/52با توجه به ميانگين نمرات ،مي توان چنين

تأثير متغير مستقل معنادار است یعني پس از خارج کردن

نتيجه گرفت که درمان شناختي مبتني بر حضور ذهن بر عدم

تأثير پيشآزمون ،اختالف معناداری بين ميانگين نمرات

تحمل بالتكليفي بيماران مبتال به فشار خون باال تاثيرگذار

عدم تحمل بالتكليفي و گروه در پسآزمون وجود دارد

است .

بنابراین بين گروه های آزمایش و شاهد از لحاظ عدم
منجر به کاهش نگراني شود ،عدم تحمل بالتكليفي ممكن

بحث
با توجه به شرایط زندگي امروزه و افزایش فشارهای رواني و
استرس شاهد باال بودن تعداد افراد مبتال به پرفشاری خون و
در نتيجه افزایش بيماریهای قلبي عروقي مي باشيم ،چنانچه
تحقيقات بسيار زیاد در این زمينه موید این مساله مي باشد
لذ ا مطالعه حاضر نيز به بررسي این مساله از دیدگاه
روانشناختي پرداخته به طوری که یافته ها نشان داد درمان
شناختي مبتني بر ذهن آگاهي منجر به کاهش اضطراب
بيماران مبتال به فشار خون باال ميشود .یافته ها نيز نشان داد
راهكارهایي که بيماران از تمرینات به دست مي آورند
مانند کنترل تنفس و کسب آرامش و برنامههای افزایش
تمرکز و تامل بر رخدادهای روزمره موجب شده تا در لحظه
تنش ،غدد درونریز را کنترل نموده و مانع از کج خلقي
دائم با مردم ،احساس عدم توانایي در مقاومت ،بيعالقه به
زندگي به طور دائمي یا ادواری ،احساس شكست ،احساس
نداشتن کسي که به او اعتماد کند ،گردد .این نتيجه با نتيجه
پژوهش داگز ،شوارتز و فرانسيس ( )15،19و گاتز و لوباچ
( )9و بختياری و همكاران ( )7همسو است.
همچنين یافته ها نشان داد درمان شناختي مبتني بر ذهن
آگاهي منجر به کاهش عدم تحمل بالتكليفي بيماران مبتال
به فشار خون باال ميشود ميتوان استنباط کرد که فرایند
ذهن آگاهي و تمرین تمرکز و موجب افزایش ظرفيتهای
دروني از جمله تحمل کردن و انتظار کشيدن و صبر کردن

است ارزیابيها ی فرد نسبت به توانایي حل مشكالتش را
تحت تاثير قرار دهد که با تمرینات مبتني بر ذهن آگاهي
روند ارزیابي از خود به طور صحيح و با تمرکز بيشتری
انجام و این نتيجه نيز با نتيجه پژوهش گرندما ( )12و جني
( )16و محمودعليلو و همكاران ( )2همسو است.
با توجه به نتایج بدست آمده پيشنهاد مي گردد بيمارستان ها
یک برنامه مدون برای بيماران در معرض فشارخون در نظر
بگيرد تا با آموزش  MBCTدرميان این بيماران یكي از
عوامل تنش زای این بيماران که موجب افزایش فشارخون
نيز مي گردد را بكاهند .وعالوه بر این روانشناساني مسلط به
این این برنامه ها را استخدام کنند .پرستاران و بهياراني که
همواره با بيماران کم تحمل سرکاردارند برای آنان دوره
های آموزشي برای آرام سازی و کنترل تشویش و اضطراب
را برگزار کنند تا در مواقع الزم برای کنترل هرچه بهتر
بيماران از این برنامه ها استفاده کنند .همچنين پيشنهاد مي
گردد با توجه به فشارهای روزانه عمومي دانشگاه علوم
پزشكي با همكاری شهرداری برای عموم مردم برنامه های
آموزشي  MBCTرا به صورت رایگان ارائه کنند.
نتیجهگیری
یافته ها نشان داد درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي منجر
به کاهش اضطراب و عدم تحمل بالتكليفي در بيماران مبتال
به فشار خون باال ميشود.

در موقعيتهای تنش زا مي شود به طوری که ذهن آگاهي
در افراد موجب کاهش نگرش منفي مي گردد که ميتواند
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