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ABSTRACT
Introduction: Health promoting behaviors are vital for anyone, particularly for those
with coronary heart disease. Accordingly, the present study has been aimed to survey the
effectiveness of mentalization-based therapy on health promoting behaviors in patients with
coronary heart disease.

Materials and Methods: the study is an experimental one with

pre-test and post-test design. The sample included 40 men with cardiac disease. They were
chosen by purposive sampling and were coincidentally divided into the experimental and
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control groups. The mentalization therapy was run to the experimental group. The Walker
and Hill (1997) health promotion questionnaire were used for data gathering.

Results:

Mentalization-based therapy exerted a significant effect on the enhancement of health
promoting behaviors in the experimental group compared with controls.

Conclusion:

Mentalization-based therapy is an appropriate strategy to increase health promoting behaviors
in patients with coronary heart disease and it can be used as an effective intervention method.
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مقدمه :رفتارهای ارتقاءدهندة سالمت برای همة افراد مخصوصاً برای افراد مبتال به بیماری کرونری قلبی
حائز اهمیت میباشند .از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنیسازی بر
میزان رفتارهای ارتقاءدهندة سالمت در افراد مبتال به بیماری کرونری قلبی انجام شد .مواد و روشها:
پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون است .نمونه شامل  40مرد مبتال به بیماری
قلبی بودْ .آنها به صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و
کنترل قرار گرفتند .درمان مبتنی بر ذهنیسازی برای گروه آزمایش اجرا شد .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامة ارتقاء سالمت والکر و هیل ( )1997استفاده شد .يافتهها :درمان مبتنی بر ذهنیسازی به
طور معنيداري در افزایش رفتارهای ارتقاءدهندة سالمت در گروه آزمايش در مقايسه با كنترلها مؤثر
بوده است .نتيجهگيري :درمان مبتنی بر ذهنیسازی راهبردی مناسب برای بهبود رفتارهای ارتقاءدهندة
سالمت در مبتالیان به بیماری کرونری قلبی است و میتوان از آن بهعنوان یک شیوة مداخلة مؤثر استفاده
کرد.
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مقدمه
امــروزه شــیوع فراوانــی بیمــاری کرونــری قلبــی 1در میــان
جوامــع مختلــف غیــر قابــل انــکار اســت و ایــن بیماریهــا
تــا حــدی پیشــرفت کردهانــد کــه بیشــترین آمــار مــرگ و
میــر را بــه خــود اختصــاص میدهنــد در آمریــکا  25درصــد
جمعیــت بــه بیماریهــای قلبــی و عروقــی مبتــا هســتند.
در اوایــل قــرن بیســتم بیماریهــای قلبــی عروقــی مســئول
کمتــر از  10درصــد کل مــرگ و میــر دنیــا بــود .در حالــی
کــه امــروزه ایــن رقــم بــه  30درصــد افزایــش یافتــه و حــدود
 80درصــد از ایــن مــرگ و میــر در کشــورهای در حــال
توســعه رخ میدهــد .در ســال  2001بیماریهــای قلبــی
و عروقــی اولیــن عامــل مــرگ و میــر در جهــان بــوده اســت
( .)1بــر اســاس گــزارش وزارت بهداشــت و درمــان ایــران
اعــام کــرده اســت کــه بیمــاری قلبــی و عروقــی کرونــر ،یکــی
از علــل اصلــی مــرگ و ناتوانــی افــراد را بــه خــود اختصــاص
داده اســت و در واقــع اولیــن علــت مــرگ در کشــور ایــران
بــا  39/03درصــد کل مرگهــا میباشــد و ایــن بیمــاری
در نســل جــوان ،در حــال رشــد و افزایــش اســت ( .)2در
کشــورهای درحــال توســعه طــول عمــر بــه دلیــل کاهــش
بیماریهــای واگیــر بهســرعت درحــال افزایــش میباشــد و
مــردم بــه دلیــل تغییــر در ســبک زندگــی بــه مــدت زیــادی
در معــرض بیمــاری قلبــی قــرار میگیرنــد .درحالــی کــه ایــن
بیماریهــا تــا حــدی قابــل پیشــگیری بــوده و بــا اســتفاده
از مداخــات و درمانهــای مؤثــر میتــوان مــرگ زودرس
ناشــی از بیماریهــای قلبــی و عروقــی را کاهــش داد (.)3
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در بیماریهــای مزمــن از جملــه کرونــری قلبــی ،عوامــل
اجتماعــی و روانشــناختی نقــش حیاتــی در مدیریــت و
ســازگاری بــا ایــن بیماریهــا دارنــد .در ایــن میــان نقــش
رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت حائــز اهیمــت اســت .افــراد

برنامههــای ارتقــاء ســامت بــر رفتارهــای بهبودبخــش
ماننــد :ورزش مرتــب ،خــوردن غذاهــای مغــذی ،فائــق آمــدن
بــر تنــش ،پرهیــز از دخانیــات ،الــکل ،موادمخــدر ،ایجــاد
روابــط رضایتبخــش بــا دوســتان ،زندگــی در منطقــهای
بــا هــوای پــاک و داشــتن هــدف در زندگــی تأکیــد دارد
بــه عبــارت دیگــر ،رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت بــه علــت
داشــتن توانایــی بالقــوه بــرای پیشــگیری از ایجــاد و پیشــرفت
بیمــاری مزمــن ،کاهــش بیماریزایــی ،بهبــود کیفیــت زندگــی و
کاهــش بــار مراقبــت بهداشــتی در جامعــه از اهمیــت خاصــی
برخــوردار هســتند ( .)13در خصــوص ارتبــاط ســبک زندگــی
بــا عوامــل خطــر بیماریهــای قلبــی -عروقــی مطالعــات کمــی
انجــام شــده اســت .در مطالعــة محمــدی زیــدی و همکارانــش
 95/5درصــد بیمــاران قلبــی ســبک زندگــی (تغذیــه ،تحــرک
جســمی ،مصــرف ســیگار و اســترس) متوســطی داشــتند (.)14
در مطالعــهای کــه توســط قلــی زاده بــا هــدف توصیــف
ســبک زندگــی و وضعیــت ســامت بیمــاران پیونــد قلــب
انجــام شــد بیشــترین میانگیــن نمــرات مربــوط بــه ســازة
رشــد معنــوی و کمتریــن میانگیــن نمــرات مربــوط بــه ســازة
فعالیــت بدنــی بــود و زنــان نســبت بــه مــردان لیپوپروتئیــن
بــا چگالــی بــاال ( 5)HDLعــادات غذایــی ســالمتر و رشــد
معنــوی باالتــری داشــتند ( .)15میــزان اهمیــت رفتارهــای
ارتقاءدهنــدة ســامت میتوانــد تحــت تأثیــر مســائل
روانشــناختی بیمــاران کرونــری قلبــی باشــد .در ایــن زمینــه
تحقیقــی نشــان داد کــه دلبســتگی و مســائل بیــن فــردی
نقــش مهمــی در بــروز رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت و
مدیریــت موفــق بیماریهــای قلبــی ایفــاء میکنــد (.)16
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بیمــاری قلبــی و عروقــی کرونــر ،نتیجــة انســداد رگهــای
خونرســان بــه قلــب یعنــی عــروق کرونــر اســت و بــا گذشــت
زمــان ،افزایــش رســوب چربــی میتوانــد تنگــی و باریــک شــدن
شــریانها را بــه دنبــال داشــته باشــد و مانــع خونرســانی کافــی
بــه بافتهــا شــود و میتوانــد خونرســانی بــه عضلــة قلــب را
کــم و یــا حتــی قطــع کنــد کــه ایــن وضعیــت ســبب ایجــاد
درد قلبــی 2یــا آنژیــن صــدری 3میشــود در نتیجــه ایــن
فراینــد بــر کیفیــت زندگــی بیمــاران اثــر گذاشــته و همــواره
توجــه بــه ایــن شــاخص مهــم جــزء اهــداف اساســی درمــان و
مراقبــت بــه شــمار میآیــد ( .)4بــه نظــر میرســد بیمــاران
4
کرونــری قلبــی در زمینــة رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت
دارای مشــکالت زیــادی هســتند؛ زیــرا شــــیوع و بـــروز
بیمـــاری عـروق کرونـــری قلـب بـه طـور جـــدی تحـت تأثیر
شــــیوة زندگــــی ناســالم بــوده و ســــبک زندگــی مــدرن
میتواند بــــه طــــور مســــتقیم منجــر بــه اتخــــاذ شــیوة
زندگــــی ناســالم شــود (.)5

بــا انتخــاب رفتــار و ســبک زندگــی بــرای ارتقــاء ســامتی
خــود و پیشــگیری از بیماریهــا فعالیتهایــی از قبیــل ورزش
و فعالیــت ،رژیــم غذایــی مناســب ،خــواب ،اســتراحت ،کنتــرل
وزن بــدن ،عــدم مصــرف دخانیــات و ایمنســازی در مقابــل
بیماریهــا را انجــام میدهنــد ( .)6رفتارهــای ارتقاءدهنــدة
ســامت شــامل رفتارهایــی نظیــر تغذیــه ،فعالیــت بدنــی،
مســئولیتپذیری در برابــر ســامت ،مدیریــت اســترس،
روابــط بیــن فــردی و رشــد معنــوی میباشــد ( .)7از نظــر
ســازمان بهداشــت جهانــی ،ســامت یکــی از شــاخصهای
توســعهیافتگی کشورهاســت ( .)8از نظــر ســازمان بهداشــت
جهانــی ارتقــاء ســامت فراینــد توانمندســازی مــردم جهــت
پیشــگیری از بیمــاری و بهبــود ســامت آنهاســت (.)9، 10
ارتقــاء ســامت بــه معنــی فراینــد توانمندســازی مــردم بــرای
بهبــود و افزایــش تســلط بــر ســامت خــود اســت .رفتارهــای
ارتقاءدهنــدة ســامت شــامل انجــام رفتارهایــی اســت کــه
منجــر بــه توانمنــد ســاختن افــراد بــرای افزایــش کنتــرل آنهــا
بــر ســامت خــود و در نهایــت بهبــود ســامت خــود و جامعــه
خواهــد شــد ( )11و از ایــن رو رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت
یــک اولویــت بینالمللــی بــوده و چالــش اصلــی ارائــه دهنــدگان
مراقبــت بهداشــتی در طــی چنــد دهــة اخیــر میباشــد (.)12
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همچنیــن دلبســتگی ناایمــن و تجربیــات ذهنــی و هیجانــات
منفــی بــا تیــپ شــخصیتی  Aارتبــاط دارنــد کــه آن هــم در
بیمــاری قلبــی نقــش مهمــی دارد (.)17

مواد و روشها
پژوهــش حاضــر ،از نــوع آزمایشــی بــه صــورت پیشآزمــون
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــةآمــاری ایــنپژوهــش را کلیــة مــردان مبتــا بــه بیمــاری کرونــری قلبــی
بســتری شــده در بیمارســتان امــام خمینــی اردبیــل در ســال
 1397تشــکیل دادنــد .نمونــة پژوهــش شــامل  40مــرد مبتــا
بــه بیمــاری کرونــری قلبــی بــود کــه بــه صــورت نمونهگیــری
هدفمنــد ،بــا توجــه بــه تمایــل افــراد بــرای شــرکت در
پژوهــش ،در وهلــة اول و دارا بــودن مالکهــای ورود از
میــان جامعــة آمــاری انتخــاب شــدند .در تحقیقــات آزمایشــی،
حداقــل حجــم نمونــه در هــر زیرگــروه بایســتی  15نفــرباشــد
()23؛ بــا توجــه بــه حجــم پاییــن جامعــةآمــاری ،مالکهــای
ورود و دسترســی مشــکل بــه افــراد مبتــا بــه بیمــاری
کرونــری قلبــی حداقــل حجــم نمونــه انتخــاب شــد .از نمونــة
فــوق بــه طــور تصادفــی  20نفــر بهمنظــور بررســی اثربخشــی
درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی در گــروه آزمایشــی و 20
نفــر در گــروه کنتــرل (بــدون مداخلــه) گماشــته شــدند .طــی
مراحــل درمــان در گــروه آزمایشــی  2نفــر قبــل از خاتمــة
پژوهــش مداخلــه درمانــی را تــرک کردنــد .در گــروه کنتــرل
نیــز  1نفــر در پسآزمــون شــرکت نکــرد .در نهایــت37 ،
نفــر تــا پایــان مداخلــه و ارزیابــی باقــی ماندنــد.
Mentalization based therapy
Bateman, Fonagy
8
Nonmentalizing modes
9
Psychic equivalence mode
10
Teleological mode

11

6

12

7

Pretend mode
Too real
13
Allen
14
Palgi
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در مجمــوع ویژگیهــای روانشــناختي بیمــاران کرونــری
قلبــی و شــیوع بــاال ( )1در ایــن بیمــاران دالیــل مســتدلی
هســتند کــه بایســتی درمانهــای مؤثــر بــرای بهبــود ایــن
بیمــاران بــه کار بــرد و بــه طــور گســتردهای در دســترس
باشــند .از ســوی دیگــر تاکنــون تحقیقــی وجــود نــدارد
کــه در آن از  MBTبــرای افزایــش رفتارهــای ارتقاءدهنــدة
ســامت اســتفاده شــده باشــد لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف
بررســی اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی بــر میــزان
رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت در افــراد مبتــا بــه بیمــاری
کرونــری قلبــی انجــام شــد.
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شناســایی و معرفــی شــیوههای درمانــی زمینهســاز جهــت
افزایــش رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت در بیمــاران مزمــن
از جملــه بیمــاری کرونــری قلبــی مــورد توجــه پژوهشــگران و
روانشناســان میباشــد .از جملــه درمانهایــی کــه میتوانــد
در افزایــش رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت در افــراد مبتــا
بــه بیمــاری کرونــری قلبــی تأثیرگــذار باشــد و تاکنــون مــورد
توجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت درمــان مبتنــی بــر
ذهنیســازی ( 6)MBTاســت .درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی
نــوع خاصــی از رواندرمانــی روانپویشــی اســت کــه بتمــن و
فوناگــی 7ابــداع کردهانــد ( .)18ایــن مــدل درمانــی مبتنــی بــر
دو مفهــوم اصلــی نظریــة دلبســتگی بالبــی و ذهنیســازی
اســت .:فــرض اصلــی ایــن اســت کــه کمبــود ظرفیــت
ذهنیســازی منجــر بــه رشــد مشــکالت روانــی میشــود.
ظرفیــت ذهنیســازی توانایــی درک حــاالت ذهنــی خــود
و دیگــران اســت کــه از طریــق روابــط بینفــردی در دوران
کودکــی بهخصــوص روابــط دلبســتگی بــه دســت میآیــد
و زیربنــای رفتارهــای آشــکار اســت .ذهنیســازی ،آگاهــی
از حــاالت و فعالیــت ذهنــی خــود یــا افــراد دیگــر میباشــد
بهخصــوص وقتــی کــه آن بــرای تبییــن رفتــار بــه کار
مـیرود .تردیــدی نیســت کــه حــاالت ذهنــی بــر رفتــار تأثیــر
میگذارنــد .باورهــا ،آرزوهــا ،احساســات و افــکار کــه خــواه
نســبت بــه آنهــا آگاه باشــیم یــا نباشــیم ،همیشــه بــر آنچــه
کــه مــا انجــام میدهیــم تأثیــر میگذارنــد .ایــن فعالیــت
ذهنــی شــامل توانایــی فــرد در تشــخیص واقعیــت درونــی
از بیرونــی و فرایندهــای هیجانــی و ذهنــی درونــی از وقایــع
بینفــردی اســت ( .)19ایــن درمــان بــر اســاس چنــد اصــل
پایهریــزی شــده اســت )1 :آگاهــی درمانگــر از حــاالت اولیــة
تفکــر (حــاالت غیــر ذهنیســاز )8کــه شــامل حالــت هـمارزی
روانــی ،9حالــت غایــت شــناختی 10و حالــت وانمــودی 11اســت؛
در حالــت هـمارزی روانــی ،افــکار و احساســات "بیــش از حــد
واقعــی "12میشــوند تــا جایــی کــه بــرای افــراد مــورد توجــه
قــرار دادن دیدگاههــای جایگزیــن احتمالــی بســیار دشــوار
اســت .در حالــت غایــت شــناختی ،حــاالت ذهــن تنهــا در
صورتــی کــه پیامدهــای آنهــا بــه طــور عینــی قابــل مشــاهده
باشــد شــناخته شــده و بــاور میشــود .در حالــت وانمــودی،
افــکار و احساســات از واقعیــت جــدا میشــوند .بــه یــک حــد
افراطــی میرســند )2 .درمانگــر بایســتی ســطوح انگیختگــی
را بــا دقــت کنتــرل کنــد ،تــا مطمئــن شــود کــه اضطــراب
نــه خیلــی کــم و نــه خیلــی زیــاد اســت چــون کــه هــر دو بــا
ذهنیســازی تداخــل دارنــد )3 .درمانگــر مطمئــن باشــد کــه
ذهنیســازی شــخصی او حفــظ میشــود .اگــر ذهنیســازی
درمانگــر بــه خطــر بیفتــد ،ارائــة درمــان مؤثــر امکانپذیــر
نخواهــد بــود ( .)18کانــون اصلــی  ،MBTکمــک بــه درمانجــو

اســت تــا تجربههــای ذهنــی خــود را بــه ســطح هوشــیاری
بیــاورد و احســاس منســجم و کاملــی از عاملیــت روانــی را
تســهیل دهــد .هــدف درمــان نیــز رشــد و تقویــت ظرفیــت
ذهنیســازی از طریــق روابــط درمانــی و افزایــش ظرفیــت
افــراد بــرای بازشناســی افــکار و احساســاتی اســت کــه تجربــه
میکنــد ( .)19، 20در تحقیقــی آلــن 13و همــکاران نشــان
دادنــد افــرادی کــه از بیماریهــای مزمــن رنــج میبرنــد،
فروپاشــی در ذهنیســازی را تجربــه میکننــد ( .)21ایــن
فروپاشــی باعــث ظهــور مجــدد حاالتــی از افــکار میشــود
کــه در رفتارهــای ســامت مــدار تأثیــر منفــی میگــذارد.
پالگــی 14و همــکاران (در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه درمــان مبتنیبــر ذهنیســازی باعــث کاهــش عاليــم
افســردگی و اضطــراب و همچنیــن باعــث افزایــش مدیریــت
اســترس و روابــط بینفــردی در جانبــازان شــد (.)22
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مالکهــای ورود عبــارت بودنــد از -1:مبتــا بــه بیمــاری
جســمی غیــر از بیمــاری کرونــری قلــب نباشــد -2 .مبتــا
بــه اختــاالت روانــی بالینــی نباشــد (ایــن معیــار از طریــق
پروندههــای پزشــکی بیمــاران بررســی شــد) -3 .دارای
جنســیت مذکــر باشــد -4 .از نظــر ســنی بیــن  30تــا 65
ســال باشــد -5 .نداشــتن جراحــی قلبــی پیــش از مداخلــه.
مالکهــای خــروج عبارتنــد از -1 :تمایــل نداشــتن بــرای
ادامــه درمــان -2 .داشــتن غیبــت بیــش از دو جلســه در
طــی مداخلــه درمانــی )3 .حضــور نامنظــم در جلســات
درمانــی .ابزارهــای گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش
عبــارت بودنــد از:
پرسشنامة ارتقاء سالمت

درمان مبتنی بر ذهنیسازی
مداخلــهای اســت کــه بتمــن و فوناگــی در ســال2016
تدوینكردهانــد .ایــن پروتــکل در پروژههــاي متعــددی در مــورد
اختــاالت روانــی ( )19و بیمــاری جســمانی ماننــد ســرطان
و چاقــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و اثربخشــی آن
تأییــد شــده اســت ( .)30ایــن پروتــکل بــه صــورت آموزشــی
اجــرا شــد کــه جلســات آن در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
روش اجــرای پژوهــش بــه ایــن ترتیــب بــود کــه هماهنگیهــای
الزم بــا ریاســت بیمارســتان امــام خمینــی اردبیــل و همچنیــن
مســئولین بخــش قلــب بیمارســتان صــورت گرفــت .ابتــدا 45
نفــر کــه مایــل بــه شــرکت در پژوهــش بودنــد بــه روش
نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند (علــت انتخــاب 45
نفــر بدیــن دلیــل بــود کــه از تعــداد شــرکتکنندگان بخاطــر
ریــزش اطمینــان حاصــل شــود تــا بــا توجــه بــه ریــزش ،نمونــة
مــورد نظــر ( 20نفــر آزمایــش و  20نفــر کنتــرل) بــه دســت
بیایــد) .قبــل از ارائــة پرسشــنامهها و جمــعآوری اطالعــات،
بــه صــورت انفــرادی نمونــة مــورد نظــر بــا دریافــت توضیحــات

جدول  -1محتوای جلسات  MBTبه تفکیک جلسات برگرفته از پروتکل درمانی بتمن و فوناگی.
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ایــن پرسشــنامه یــک ارزیابــی چندبعــدی از رفتارهــای ارتقــاء
ســامت فراهــم میکنــد کــه توســط والکــر و هیــل 15در
ســال  1997ســاخته شــد ( .)24بــه ایــن ترتیــب کــه فراوانــی
بــه کارگیــری رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامتی را در شــش
بعــد (مســئولیتپذیری ســامتی  9ســؤال ،فعالیــت فیزیکــی
 8ســؤال ،تغذیــه  9ســؤال ،رشــد معنــوی  9ســؤال ،مدیریــت
اســترس  8ســؤال ،روابــط بینفــردی  9ســؤال) اندازهگیــری
میکنــد .ایــن پرسشــنامه حــاوی  52ســؤال اســت و در
مقابــل هــر ســؤال چهــار پاســخ وجــود دارد کــه بــه صــورت
هرگــز (یــک) ،گاهــی اوقــات (دو) ،معمــوالً (ســه) و همیشــه
(چهــار) نمرهدهــی میشــود .محــدودة نمــرة کل رفتارهــای
ارتقاءدهنــدة ســامتی بیــن  52-208اســت و بــرای
هــر بعــد نمــرة جداگانــه قابــل محاســبه میباشــد .پایایــی

نســخة فارســی ایــن پرسشــنامه در ایــران توســط تیمــوری
و همــکاران بــا اســتفاده از روش ارزیابــی همســانی درونــی
آلفــای کرونبــاخ 0/85 ،بــه دســت آمــده اســت ( .)25در
ایــن تحقیــق روایــی ایــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از دیــدگاه
صاحبنظــران مرتبــط در ایــن زمینــه بررســی و مــورد تأییــد
قــرار گرفــت و هچنیــن پایایــی ایــن پرسشــنامه از طریــق
آلفــای کرونبــاخ بــه میــزان  0/83بــه دســت آمــد.
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الزم در خصــوص اهــداف و کــم و کیــف پژوهــش ،در جریــان
پژوهــش قــرار گرفــت و ارتبــاط الزم بــا آنهــا برقــرار شــد.
پــس از کســب رضایتنامــة کتبــی از بیمــاران بــرای شــرکت
در مداخلــه ،پرسشــنامهها بــه آزمودنیهــا ارائــه شــد تــا
بــه تکمیــل آنهــا اقــدام کننــد .ســپس شــرکتکنندگان بــه
صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل گمــارش
شــدند .بــه شــرکتکنندگان گــروه آزمایــش توضیــح داده شــد
کــه حــدود دو روز بعــد جهــت آمــوزش و مداخلــه بــا هــر کــدام
تمــاس حاصــل خواهــد شــد و پــس از تمــاس و دعــوت آنهــا
بــه جلســة مداخلــه ابتــدا  23نفــر از گــروه آزمایــش در جلســه
شــرکت کردنــد و در مرحلــة بعــدی ،گــروه آزمایــش آمــوزش
مبتنــی بــر ذهنیســازی را بــه مــدت  12جلســة  75دقیقـهای
دریافــت نمــود کــه تــا آخــر جلســه تعــداد شــرکتکنندگان بــه
 18نفــر رســید .بــا فاصلــة دو هفتــه پــس از اتمــام مداخــات،
اقــدام بــه جم ـعآوری دادههــای پسآزمــون شــد کــه در ایــن
مرحلــه  19نفــر از گــروه کنتــرل قــادر بــه همــکاری شــدند .در
ضمــن اطمیناندهــی در مــورد محرمانــه مانــدن اطالعــات و
آمــادهســاختن افــراد نمونــة تحقیــق از لحــاظ روحــی و روانــی
بــرای شــرکت در پژوهــش از نــکات اخالقــی ایــن پژوهــش
بــود .دادههــا توســط آزمــون تحلیــل کوواریانــس و در نرمافــزار
آمــاری  SPSSويرايــش  22مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.
یافتهها

نتایــج جــدول  2میانگیــن و انحــراف معیــار آزمودنیهــای
دو گــروه آزمایــش و کنتــرل را در رفتارهــای ارتقاءدهنــدة
ســامت و مؤلفههــای آن نشــان میدهــد .همانطورکــه
مالحظــه میشــود نمــرات آزمودنیهــای گــروه آزمایــش
در مرحلــة پسآزمــون در تمــام مؤلفههــای رفتارهــای
ارتقاءدهنــدة ســامت افزایــش نشــان میدهــد کــه داللــت
بــر بهبــود رفتــار ارتقاءدهنــدة ســامت در افــراد دارد ولــی
در گــروه کنتــرل تغییــر چندانــی نکــرده اســت.
قبــل از اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس ،پیشفرضهــای
آن مــورد بررســی قــرار گرفــت .جهــت بررســی نرمــالبــودن

جدول  -2میانگین و انحراف معیار پیشآزمون ،پسآزمون رفتارهای ارتقاء سالمت و مؤلفههای آن در گروههای آزمایش و کنترل.
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میانگیــن ســنی در گــروه آزمایــش  53/44±1/36ســال و در
گــروه کنتــرل  56/94±1/31ســال بــود .در گــروه آزمایــش 17
نفــر متأهــل و  1نفــر مطلقــه و در گــروه کنتــرل  12نفــر متأهل،
 4نفــر مجــرد و  3نفــر مطلقــه بودنــد .در گــروه آزمایــش  4نفــر
بیســواد 3 ،نفــر تحصیــات ابتدایــی 6 ،نفــر تحصیــات دیپلــم،

 5نفــر لیســانس و باالتــر از لیســانس و در گــروه کنتــرل 9
نفــر تحصیــات ابتدایــی 7 ،نفــر تحصیــات دیپلــم 3 ،نفــر
لیســانس و تحصیــات باالتــر از لیســانس داشــتند .در گــروه
آزمایــش  2نفــر دارای وضعیــت اقتصــادی خــوب 10 ،نفــر
متوســط و  6نفــر دارای وضعیــت اقتصــادی ضعیــف بودنــد
و در گــروه کنتــرل  2نفــر دارای وضعیــت اقتصــادی خــوب،
 12نفــر متوســط و  5نفــر دارای وضعیــت اقتصــادی ضعیــف
بودنــد .همچنیــن در گــروه آزمایــش  13نفــر ســیگار مصــرف
میکردنــد و  5نفــر ســیگار مصــرف نمیکردنــد و در گــروه
کنتــرل  15نفــر ســیگار مصــرف میکردنــد و  4نفــر ســیگار
مصــرف نمیکردنــد 16 .نفــر در گــروه آزمایــش دارای فشــار
خــون باالیــی بودنــد و  2نفــر فشــار خــون متعادلــی داشــتند و
در گــروه کنتــرل  17نفــر فشــار خــون داشــتند و  2نفــر فشــار
خــون نداشــتند .در گــروه آزمایــش  8نفــر اضطــراب باالیــی
داشــتند و  10نفــر از ایــن بیمــاران اضطــراب نداشــتند و در
گــروه کنتــرل  3نفــر اضطــراب باالیــی داشــتند و  16نفــر دچــار
اضطــراب باالیــی نبودنــد.
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توزیــع دادههــا از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف اســتفاده
گردیــد .نتایــج ایــن آزمــون نشــان میدهــد کــه توزیــع نمــرات
متغیرهــای وابســته در پیشآزمــون -پسآزمــون نرمــال
میباشــد و دادههــا از توزیــع نرمــال برخــوردار هســتند
( .)P>0/05بهمنظــور بررســی برابــری ماتریــس کوواریانــس
از آزمــون باکــس اســتفاده شــد کــه نتایــج نشــاندهندة
همگنــی ماتریــس واریانــس -کوواریانــس در متغیرهــای
پژوهــش اســت .بــرای بررســی همســانی واریانسهــا از
آزمــون لویــن اســتفاده شــد کــه نتایــج آن نشــان داد کــه
تمــام مفروضههــای آزمــون برقــرار اســت و هیــچ کــدام از
مؤلفههــای رفتارهــای ارتقــاء ســامت معنــیدار نیســت
لــذا بــر اســاس نتایــج آزمــون لویــن و عــدم معنــيداری آن
بــرای متغیــر رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت ،شــرط برابــری
واریانسهــای بینگروهــی رعایــت شــده اســت (.)P>0/05
نتایــج جــدول  3نشــان میدهــد کــه بــا در نظــر گرفتــن
نمــرات پیشآزمــون بهعنــوان متغیــر همپــراش ،ذهنیســازی
بــر رفتارهــای ارتقــاء ســامت باعــث تفــاوت معنــيداری در
بیــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل شــده اســت ()P>0/01
و میــزان اتــای ســهمی بــرای گــروه  0/807میباشــد بــه
عبــارت دیگــر  80درصــد تغییــرات ناشــی از اعمــال درمــان
بــوده اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه درمــان مبتنــی بــر

ذهنیســازی بــر رفتارهــای ارتقــاء ســامت بیمــاران مبتــا بــه
کرونــری قلبــی اثــر بخــش بــود.
نتایــج آزمونهــای چهارگانــة تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــره
نشــان داد کــه گــروه آزمایــش و کنتــرل از لحــاظ مؤلفههــای
رفتارهــای ارتقاء ســامت تفــاوت معنـیداری دارنــد (.)P>0/01
در ایــن تحلیــل تمــام مؤلفههــای رفتــار ارتقاءدهنــدة
ســامت (تغذیــه ،ورزش ،مســئولیتپذیری ،مدیریــت
اســترس ،حمایــت بینفــردی ،خودشــکوفایی) در
پیشآزمــون بهعنــوان همپــراش در نظــر گرفتــه شــدند
کــه در ســطح  0/05معنــیداری بودنــد .بنابرایــن در ادامــه
همانطــور کــه جــدول  5نشــان میدهــد ،اثــر گــروه بــر تمــام
مؤلفههــای رفتــار ارتقاءدهنــدة ســامت (تغذیــه ،ورزش،
مســئولیتپذیری ،مدیریــت اســترس ،حمایــت بینفــردی،
خودشــکوفایی) معنــيدار اســت ()P>0/05؛ مقایســة
میانگینهــای دو گــروه (آزمایــش ،کنتــرل) نشــان میدهــد
کــه نمــرة گــروه آزمایــش در مرحلــة پسآزمــون در تغذیــه،
ورزش ،مســئولیتپذیری ،مدیریــت اســترس ،حمایــت
بینفــردی ،خودشــکوفایی باالتــر اســت (جــدول  .)1بررســی
اتــای ســهمی هــر کــدام از مؤلفههــای رفتــار ارتقاءدهنــدة
ســامت نشــان داد کــه ایــن مقــدار اثرگــذاری درمــان بــرای
تغذیــه  ،0/45ورزش  ،0/26مســئولیتپذیری  ،0/42مدیریــت

جدول  -3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای مقایسة رفتار ارتقاء سالمت در دو گروه آزمایش و کنترل.
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جدول  -4نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت کلی گروهها در پسآزمون نمرات مؤلفههای ارتقاء سالمت.

جدول  -5نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنیسازی بر مؤلفههای رفتار ارتقاءدهندة سالمت.
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اســترس  ،0/50حمایــت بینفــردی 0/12و خودشــکوفایی
 0/20است.
بحث و نتیجهگیری
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی درمــان مبتنــی
بــر ذهنیســازی بــر رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت در
افــراد مبتــا بــه بیمــاری کرونــری قلبــی بــود کــه بــا اســتفاده
از تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری تحلیــل شــد و نتایــج
نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی بــر رفتارهــای
ارتقاءدهنــدة ســامت در بیــن افــراد مبتــا بــه کرونــری قلبــی
تأثیرگــذار بــود .در ایــن زمینــه بــا بررس ـيهای انجــام گرفتــه
شــده چــه در داخــل کشــور و چــه در خــارج از کشــور،
هیــچ تحقیــق مشــابهی یافــت نشــد تــا همخوانــی نتایــج
ایــن مطالعــه مــورد بررســی قــرار گیــرد امــا بــه صــورت غیــر
مســتقیم میتــوان بــه تحقیقاتــی اشــاره کــرد کــه تــا انــدازهای
همســو بــا برخــی از مؤلفههــای ایــن تحقیــق میباشــد .در
ایــن زمینــه هایــدن 16و همــکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی بــا افزایــش تمرکــز ســبب
کاهــش اســترس بینفــردی افــراد میشــود (.)26

بــه طــور متوســط ســیگاریها پنــج ســال و کســانی کــه فاقــد
تحــرک و فعالیــت هســتند حــدود دو تــا ســه ســال کمتــر
عمــر میکننــد .همچنیــن رژیــم غذایــی در بــروز کرونــری
قلبــی نقــش دارد؛ افزایــش ســطح کلســترول خــون کــه
میتوانــد ناشــی از تغذیــة نامناســب باشــد ،ممکــن اســت بــه
علــت نقــص ایجــاد شــده در متابولیــزه کــردن کلســترول بــر
اثــر فشــار روانــی باشــد کــه باعــث بیمــاری کرونــری قلبــی
میشــود .طــول عمــر کســانی کــه در تمــام دوران بزرگســالی
خــود فعالیــت بدنــی دارنــد از افــراد بــدون تحرک بیشــتر اســت
( .)28فعالیــت بدنــی و ورزش منظــم عامــل محافظتکننــده در
برابــر بیمــاری کرونــری قلــب اســت .فشــار روانــی و اســترس
Hayden
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فراینــد توجــه مشــترک و توانایــی درک احساســات یکــی از
مهمتریــن مهارتهایــی اســت کــه در روابــط بینفــردی
نقــش اساســی دارد .همچنیــن درک احساســات و احســاس
دلبســتگی بهعنــوان مؤلفههــای اصلــی ذهنیســازی در
پیشــبرد رفتارهــای ســامتمدار و تقویــت روابــط اجتماعــی
حائــز اهمیــت هســتند .روابــط اجتماعــی چــه بــه صــورت کمی
و چــه بــه صــورت کیفــی اثــرات مثبــت و مهمــی بــر ســبک
زندگــی ســالم ،ســامت روانــی و جســمانی دارد .دارا بــودن
روابــط اجتماعــی رســمی و غیــر رســمی بــه تقویــت رفتارهــای
ارتقاءبخــش ســامت میانجامــد ( .)27ارتقــاء ســامت بــر بــاال
بــردن ســامت و پیشــگیری از بیمــاری تأکیــد دارد و مخصوصـاً
تأکیــد اصلــی ارتقــای ســامت از زمــان شــکلگیری آن بــر
پیشــگیری از بیماریهــای جســمانی ماننــد بیمــاری کرونــری
قلبــی بــوده اســت .ارتقــای ســامت بــر ایــن اصل اســتوار اســت
کــه رفتارهــا و شــرایط زندگــی بــر ســامت تأثیرگــذار بــوده و
تغییــرات مناســب باعــث بهبــود ســامتی میشــود .بــه طــور
ســنتی برنامههــای آمــوزش ســامت بــر اصــاح رفتارهــای
مرتبــط بــا ســامتی از قبیــل ســیگار کشــیدن ،ورزش کــردن،
تغذیــه ،حمایــت اجتماعــی ،مســئولیتپذیری ،مدیریــت
اســترس و خودشــکوفایی بــوده اســت .حــدود  50درصــد از
مرگهــای زودرس در کشــورهای غربــی ناشــی از رفتارهــا و
ســبکهای زندگــی افــراد اســت (.)7
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یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه درمــان
ذهنیســازی منجــر بــه تغییــر رفتارهــای ارتقاءدهنــدة
ســامت در ایــن بیمــاران شــده اســت در تبییــن ایــن یافتــه
میتــوان گفــت هنگامــی کــه فــردی دچــار اســترس میشــود،
طبیعــی اســت کــه ذهنیســازی خــودکار بــه کار بــرده شــود.
گ و گریــز طبیعــی بــه اســترس
ایــن تــا حــدی یــک پاســخ جنـ 
اســت کــه مزیــت تکاملــی دارد و بــه فــرد اجــازه میدهــد
فــورا ً و بــدون تفکــر بــه خطــر فیزیکــی پاســخ دهــد .بــا ایــن
حــال ،در شــرایط اســترس بینفــردی و اجتماعــی کــه در
رفتارهــای ســامتمدار تأثیــر خواهــد گذاشــت ،عملکــردن بــه
شــیوة شــناختی و متفکرانــه ،بــه وضــوح مهــم اســت و ناتوانــی
در بــه کار بــردن مهارتهــای ذهنیســازی کنترلشــده و
آگاهانــه میتوانــد بــه مشــکالت واقعــی منجــر شــود .حالــت
غیــر ذهنیســازی کــه ممکــن اســت ارتبــاط نزدیکــی بــا
بدتنظیمــی هیجانــی داشــته باشــد ســبب میشــود هیجانــات
بیــش از حــد واقعــی احســاس شــوند و ایــن باعــث میشــود
کــه تجربــة رویدادهــای درونــی (افــکار و احساســات) عینیتــر
ی کــه از لحــاظ اهمیــت و ارزش ماننــد
بــه نظــر برســند ،وقت ـ 
یــک حادثــة فیزیکــی باشــند؛ ایــن ممکــن اســت همــان چیــزی
باشــد کــه تأثیــر انگیختگــی هیجانــی را بیــشاز حــد میکنــد
( )19و چنیــن حالتــی خصومــت و تکانشــگری را افزایــش
میدهــد و ایــن دو حالــت در بــروز بیمــاری کرونــری قلبــی
نقــش مهمــی دارنــد ( MBT .)3از طریــق روشهــاي همدالنــه،
شفافســازی عاطفــة کنونــی و تمرکــز عاطفــی باعــث درک
بهتــر موقعیتهــای اجتماعــی میشــود و در چنیــن مــواردی
احتمــال دارد افــراد رفتارهــای ســامتمدار انجــام دهنــد ()19
و ایــن رفتارهــا میتوانــد در کنتــرل خصومــت و تکانشــگری
مؤثــر باشــند کــه از فاکتورهــای اصلــی بیمــاری کرونــری قلبــی
هســتند .ذهنیســازی توانایــی درک اعمــال خــود و دیگــران
از لحــاظ افــکار ،احساســات ،آرزوهــا و خواســتهها میباشــد؛

آن یــک توانایــی کامــ ً
ا انســانی اســت کــه اســاس تعامــات
روزمــره میباشــد .بــدون ذهنیســازی ،حــس قــوی از خــود،
تعامــل اجتماعــی ســازنده ،تقابــل در روابــط و احســاس امنیــت
شــخصی نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد .ذهنیســازی
در رواندرمانــی یــک فراینــدی از توجــه مشــترک اســت کــه
در آن حــاالت ذهنــی بیمــار مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
درمانگــر بایســتی اطمینــان دهــد کــه نگرانــی اصلــی او حــاالت
ذهنــی بیمــار اســت نــه رفتــار بیمــار .عالقــة اصلــی درمانگــر
آن چیــزی اســت کــه در حالحاضــر در ذهــن بیمــار اتفــاق
میافتــد ،حتــی اگــر بــر رویــدادی در گذشــته معطــوف
باشــد؛ کنجــکاوی او در مــورد آن چیــزی اســت کــه بیمــار در
حیــن صحبــتکــردن در مــورد وقایــع تجربــه میکنــد .در
واقــع ،درمانگــر از عالقــه بــه خــود وقایــع ،بــه تجربــة بیمــار از
وقایــع در آن زمــان ،انعــکاس او از حــوادث ،احساســات فعلــی
او هنــگام صحبــت کــردن در مــورد حــوادث تغییــر میکنــد
(.)19
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در مجمــوع میتــوان گفــت کــه درمــان مبتنــی بــر

پژوهــش حاضــر همــراه بــا محدودیتهایــی بــود؛ از جملــه
اینکــه پژوهــش حاضــر روی افــراد مبتــا بــه بیمــاری کرونــری
قلبــی بیمارســتان امــام خمینــی اردبیــل انجــام شــد کــه
تعمیــم نتایــج بــه ســایر شهرســتانها را بــا مشــکل مواجــه
میکنــد .از ایــن رو پیشــنهاد میشــود پژوهشــی مشــابه ایــن
پژوهــش روی افــراد مبتــا بــه بیمــاری کرونــری قلبــی در
شــهرهای دیگــر انجــام شــود و یافتههــای آن بــا یافتههــای
پژوهــش حاضــر مقایســه شــود .همچنیــن نمونــة مــورد
مطالعــه فقــط بــر روی مــردان مبتــا بــه بیمــاری کرونــری
قلبــی انجــام شــد کــه بــه علــت عــدم دسترســی راحــت بــه
زنــان مبتــا بــه ایــن بیمــاری مخصوصــاً بــرای مداخــات
درمانــی امــکان مقایســة ایــن گروههــا وجــود نداشــت .عــدم
مقایســة ایــن روش درمانــی بــا ســایر رویکردهــای درمانــی
محدودیــت دیگــر ایــن پژوهــش میباشــد .همچنیــن عــدم
کنتــرل دقیــق متغیرهــای روانشــناختی ماننــد اضطــراب از
محدودیــت دیگــر ایــن تحقیــق میباشــد لــذا پیشــنهاد
میشــود در تحقیقــات آتــی ایــن متغیرهــا بــه صــورت دقیــق
کنتــرل شــوند .پیشــنهاد میشــود کــه در کنــار درمــان
مبتنــی بــر ذهنیســازی روش درمانــی دیگــری هــم بــرای
بیمــاری کرونــری قلبــی اســتفاده شــود و ایــن دو روش بــا
هــم مقایســه شــوند تــا اثربخشــی هــر کــدام مشــخص شــود.
تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالة دکتــرای نویســندة مســئول
میباشــد کــه بــا هزینــة شــخصی انجــام شــده اســت .از
مســئولین محتــرم بیمارســتان امــام خمینــی اردبیــل و نیــز
از کلیــة بیمــاران محترمــی کــه در ایــن پژوهــش شــرکت
نمــوده و بــا همــکاری صادقانــة خــود زمینــه را بــرای
نتیجهگیــری دقیــق مهیــا نمودنــد ،قدردانــی میشــود.
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نیــز بهعنــوان میانجیهــای روانــی -اجتماعــی ســامت
در بــروز بیمــاری کرونــری قلبــی نقــش مهمــی دارد (.)29
بــا ایــن وجــود بــا بــه کار بــردن مداخــات روانشــناختی مثــل
ذهنیســازی میتــوان بــا شــرایط آســیبزا مقابلــه کــرد و
تمرکــز افــراد را بــه ســمت رفتارهــای بهداشــتی ســوق داد
و همچنیــن بــا گســترش روابــط اجتماعــی توانایــی مقابلــة
آنــان را نســبت بــه عوامــل غیــر بهداشــتی و عوامــل اســترسزا
افزایــش داد .در ایــن خصــوص بتمــن و فوناگــی نشــان دادنــد
کــه درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی بــر افزایــش توانایــی
بیمــار بــرای فکــر کــردن و تنظیــم حــاالت ذهنــی و تمرکــز
منحصــر بــه فــرد اســت ( .)19ســطوح بــاالی ذهنیســازی بــا
تــابآوری در برابــر شــرایط اســترسزا و توانایــی بهرهگیــری
از یــک مقابلــة مناســب در برابــر نامالیمــات مرتبــط میباشــد
( .)30در تحقیقــی آلــن و همــکاران نشــان دادنــد افــرادی
کــه از بیماریهــای مزمــن رنــج میبرنــد ،فروپاشــی در
ذهنیســازی را تجربــه میکننــد ( .)21ایــن فروپاشــی باعــث
ظهــور مجــدد حاالتــی از افــکار میشــود کــه در رفتارهــای
ســامتمدار تأثیــر منفــی میگــذارد .پالگــی و همــکاران نیــز
نشــان دادنــد کــه درمــان مبتنــیبــر ذهنیســازی باعــث
کاهــش عاليــم افســردگی و اضطــراب و همچنیــن باعــث
افزایــش مدیریــت اســترس و روابــط بینفــردی در بیــن
جانبــازان میشــود ( .)22بــه ایــن ترتیــب بیمــار از طریــق
درمــان ذهنیســازی قــادر میشــود تعامــل اجتماعــی ســازنده
و احســاس قــوی بــودن را تجربــه کنــد و همچنیــن فــرد را
قــادر ميســازد تــا حــس امنیــت شــخصی داشــته باشــد؛
در نتیجــه ایــن عوامــل باعــث میشــود کــه ســبک زندگــی
نامناســب خــود را در فعالیتهــای عــادی و روزانــه تغییــر و
بــا انتخــاب ســبک زندگــی بــرای حفــظ و ارتقــاء ســامتی خــود
و پیشــگیری از بیماریهــا اقدامــات و فعالیتهایــی از قبیــل
رعایــت رژیــم غذایــی مناســب ،خــواب ،اســتراحت ،فعالیــت،
ورزش ،کنتــرل وزن بــدن ،مدیریــت اســترس ،مســئولیتپذیری
در برابــر ســامت ،عــدم مصــرف دخانیــات ،روابــط بینفــردی
و رشــد معنــوی و ایمنســازی در مقابــل بیماریهــا را انجــام
دهنــد .بدیــن ترتیــب رفتارهــای ارتقاءدهنــدة ســامت در ایــن
بیمــاران بهبــود مییابــد.

ذهنیســازی بهعنــوان یــک رویکــرد درمانــی جدیــد
راهبــردی مناســب در بهبــود رفتارهــای ارتقاءدهنــدة
ســامتی افــراد مبتــا بــه بیمــاری کرونــری قلبــی اســت و
میتــوان از آن بهعنــوان یــک شــیوة مداخلــهای مؤثــر در
درمــان بیمــاری کرونــری قلبــی اســتفاده کــرد .ایــن یافتههــا
دارای تلویحــات کاربــردی در زمینــة ارتقــای رفتارهــای
ســامتی افــراد مبتــا بــه بیمــاری کرونــری قلبــی میباشــند.
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