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Abstract
Introduction: Anxiety and reduced distress tolerance are problems of coronary heart patients that
can cause negative physiological and psychological consequences, so the aim of this study was
to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in anxiety and anxiety tolerance of
coronary heart patients.
Methods: In a quasi-experimental study with pre-test-post-test design with a control group with
follow-up period, from the statistical population that included all patients with coronary artery
disease referred to the specialized center of Shahid Lavasani Hospital in Tehran in the summer
of 2021, 30 people were eligible. The conditions that volunteered to participate in the study were
selected by purposive sampling method and randomly divided into experimental and control groups
(15 people in each group). Research instruments included Beck et al.'s (1988) Anxiety Inventory and
Simons & Gaher (2005) Anxiety Disorders Questionnaire, which were performed as pre-test, posttest and follow-up on both groups. Alice and Beck cognitive-behavioral therapy was performed in
ten 90-minute sessions for the experimental group, but the control group received routine treatment.
Data were analyzed using repeated measures analysis of variance and SPSS software version 16 at a
significance level of 0.05.
Results: The results showed that there was a difference between the experimental and control groups
in the post-test in anxiety variables (p <0.001) and anxiety tolerance components (p <0.001). Also,
the results were stable in the follow-up period (p <0.001).
Conclusions: Based on the results, cognitive-behavioral therapy was effective in reducing anxiety and
increasing anxiety tolerance in coronary heart disease patients, so it can be used as a complementary
therapy along with medical methods to improve the psychological status (reduce anxiety and increase
anxiety tolerance) in patients with coronary heart disease..
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مقدمه
مراقبــت بیمــاری قلبــی عروقــی یکــی از شــایعترین عــوارض
قلبــی و بــ ه عنــوان یــک اختــال مزمــن ،پیشرونــده و
ناتوانکننــده شــناخته میشــود کــه در اثــر تنگــی و گرفتگــی
عــروق کرونــری قلــب ایجــاد میشــود ( .)1در سراســر جهــان،
 ۲۳میلیــون نفــر مبتالبــه بیماریهــای قلبــی عروقــی هســتند

و شــیوع ایــن بیمــاری در ایــران  ۳۵۰۰مــورد در هــر  ۱۰۰هــزار
نفــر اســت ( .)2بیماریهــای قلبــی عروقــی علــت اصلــی مــرگ
در ســطح جهــان و عامــل  ۸۲درصــد مــوارد مــرگ در کشــورهای
در حــالتوســعه اســت ( .)3در ایــران نیــز اولیــن علــت مــرگ،
بیماریهــای قلبــی عروقــی اســت کــه عامــل  ۳۵درصــد
مــوارد مــرگ محســوب میشــود ( .)4بیمــاران قلبــی مشــکالت
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چکیده
مقدمــه :اضطــراب و کاهــش تحمــل پریشــانی از مشــکالت بیمــاران عــروق کرونــر قلبــی هســت کــه مــی توانــد باعــث پیامدهــای
منفــی فیزیولوژیکــی و روانشــناختی شــود ،بنابرایــن هــدف مطالعــه حاضــر تعییــن اثربخشــي درمــان شــناختی رفتــاری در اضطــراب
و تحمــل پریشــانی بیمــاران عــروق کرونــر قلبــی بــود.
روش کار :در یــک پژوهــش نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه گــواه همــراه بــا دوره پیگیــری ،از
جامعــه آمــاری کــه شــامل تمامــی بیمــاران مبتالبــه اختــال عــروق کرونــر مراجعهکننــده بــه مرکــز تخصصــی بیمارســتان شــهید
لواســانی تهــران در تابســتان ســال  1400بودنــد ،تعــداد 30نفــر واجــد شــرایط کــه داوطلــب مشــارکت در پژوهــش بودنــد ،بــه روش
نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب و بهطــور تصادفــی ســاده در دو گــروه آزمایــش و گــواه (هــر گــروه  ۱۵نفــر) قــرار گرفتنــد .ابزارهــای
پژوهــش شــامل پرســش نامــه هــای اضطــراب بــک و همکارانــش ( )1988و تحمــل پریشــانی ســیمونز و گاهــر ( )2005بودنــد کــه
بـ ه صــورت پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری روی هــر دو گــروه اجــرا شــد .درمــان شــناختی رفتــاری الیــس و بــک در ده جلســۀ
 ۹۰دقیقـهای بــرای گــروه آزمایــش انجــام شــد امــا گــروه گــواه درمــان معمــول را دریافــت نمودنــد .بــرای تحلیــل دادههــا از آزمــون
تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر بیــن گروهــی و نرمافــزار  SPSSنســخه  16در ســطح معنــاداری  ۰٫۰۵اســتفاده شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد بیــن دو گــروه آزمایــش و گــواه در پسآزمــون در متغیرهــای اضطــراب ( )p>۰٫۰۰۱و مؤلفههــای
تحمــل پریشــانی ( )p>۰٫۰۰۱تفــاوت وجــود داشــت ،همچنیــن در دوره پیگیــری نتایــج پایــدار بــود (.)p>۰٫۰۰۱
نتیجهگیــری :بــر اســاس نتایــج ،درمــان شــناختی رفتــاری در کاهــش اضطــراب و افزایــش تحمــل پریشــانی بیمــاران عــروق
کرونــر قلبــی مؤثــر بــود ،لــذا میتــوان از آن بهعنــوان روش درمانــی مکمــل در کنــار روشهــای پزشــکی در راســتای ارتقــای
وضعیــت روانشــناختی (کاهــش اضطــراب و افزایــش تحمــل پریشــانی) بیمــاران عــروق کرونــر قلبــی اســتفاده نمــود.
کلیدواژه ها :درمان شناختی رفتاری ،اضطراب ،تحمل پریشانی ،عروق کرونر قلبی.
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متعــددی نظیــر درد قفســه ســینه ،عــدم تحمــل فعالیــت ،تنگــی
نفــس ،ســازگاری غیــر مؤثــر بــا بیمــاری و مشــکالت روحــی
روانــی را تجربــه میکننــد ( .)5ایــن بیمــاران بــه علــت تغییــرات
پیشآمــده در نحــوه زندگــی ،بســتری شــدن در بیمارســتان،
عــدم آگاهــی از رونــد درمــان و بهبــودی و لــزوم رعایــت
محدودیتهایــی در ســبک زندگــی در معــرض انــواع مختلــف
اســترس ،اضطــراب و افســردگی قــرار دارنــد (.)6
نارســایی قلبــی بهعنــوان یــک بیمــاری ناتوانکننــدهی همــراه
بااحســاس ضعــف و افزایــش اضطــراب شــناخته میشــود (،)7
عــاوه بــر آن ،تجربــه فشــارهای روحــی اقتصــادی ،بســتری
شــدنهای مکــرر و پیشآگهــی ضعیــف ایــن بیمــاری منجــر
بــه ایجــاد اضطــراب میشــود ( .)8اضطــراب نیــز بهعنــوان
یــک مشــکل روانشــناختی ،بــه عنــوان پاســخهای مقدماتــی
یــک ارگانســیم بــه زمینههایــی کــه ممکــن اســت در آنیــک
رویــداد تهدیدکننــده رخ دهــد تعریــف میشــود ( .)9اضطــراب
یــک احســاس ناخوشــایند ،تشــویش یــا فشــار اســت کــه در
حیطههــای مختلــف زندگــی انســان وجــود دارد و عاملــی
بازدارنــده ،مخــرب و کاهنــده مقاومــت بیمــاران در برابــر رونــد
درمانــی اســت کــه پیامدهــای جــدی ناشــی از بیمــاری را افزایش
میدهــد ( .)10اضطــراب ،فعالیتهــای روانــی و فیزیولوژیکــی
بــدن از قبیــل ضربــان قلــب ،تعــداد تنفــس و فشــارخون را بــاال
میبــرد ( ،)5کــه ایــن مــوارد بــرای بیمــاران قلبــی بســیار مضــر
میباشــند .در همیــن راســتا ل ِــت و همکارانــش در پژوهــش
مــروری خــود نشــان دادنــد افســردگی و اضطــراب عامــل
خطرزایــی بــرای ایجــاد و پیشــرفت بیمــاری عــروق کرونــری
اســت و بــا ســازوکارهای گوناگــون میتوانــد بـه عنــوان عاملــی
خطــرزا ،بــروز بیمــاری عــروق کرونــری را تســریع کنــد (.)11
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه پریشــانی روانشــناختی بــا افزایــش
خطــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــر قلبــی همــراه اســت (،)12،13
ازایــنرو ،تحمــل پریشــانی بــهعنــوان توانایــی بــرای تحمــل
حالتهــای فیزیولوژیکــی آزارنــده و توانایــی فــرد بــرای
ادامــه درگیــر شــدن در رفتــار هدایتشــده در مقابــل اختــال
احساســی ،شــناختی یــا فیزیکــی ضــروری اســت ( ،)14تحمــل
پریشــانی بهعنــوان ظرفیــت و توانایــی تجربــه و ایســتادگی در
برابــر حــاالت روانشــناختی منفــی تعریــف میشــود ( ،)15کــه
ماهیتــی چندبعــدی داشــته و شــامل ابعــاد متعــددی ازجملــه،
توانایــی تحمــل پریشــانیهای هیجانــی ،ارزیابــی و ظرفیــت
پذیــرش حالــت عاطفــی ،شــیوه تنظیــم هیجــان بهوســیله فــرد
و تنظيــم تالشهــا بــرای تســکین پریشــانی ،مقــدار جــذب
توجــه بــ ه وســیله هیجانهــای منفــی و مقــدار ســهم آن در
بــه وجــود آمــدن اختــال در عملکــرد ،میشــود ( .)16افــراد

بــا ســطح پاییــن تحمــل پریشــانی ،حالتهــای روانشــناختی
منفــی را غیرقابــلتحمــل میپندارنــد ،توانایــی مدیریــت آنهــا
را ندارنــد ،معمــو ًال آنهــا را انــکار میکننــد و از وجودشــان
احســاس شــرم و آشــفتگی مینماینــد ( .)17تحمــل پریشــانی
بــر ارزیابــی و پیامدهــای ناشــی از تجربــه هیجانهــای منفــی
تأثیــر میگــذارد؛ بــ ه طوریکــه افــراد دارای تحمــل پریشــانی
پایینتــر واکنشــی شــدیدتر بــه اســترس و اضطــراب نشــان
میدهنــد (.)18
پرســتاران بــرای کنتــرل اضطــراب و بهبــود شــاخصهای
فیزیولوژیــک بیمــاران از روشهــای دارویــی و غیــر دارویــی
(رواندرمانــی) اســتفاده میکننــد ( .)19یکــی از روشهــای
درمانــی مؤثــر در بهبــود بســیاری از ویژگیهــای روانشــناختی،
درمــان شــناختی رفتــاری هســت ( .)20ایــن شــیوه درمانــی بــر
ایــن فــرض اســتوار اســت کــه باورهــای نادرســت و ناامیدکننــده،
رفتارهــای مقابلــه ای ناموثــر و حــاالت خلقــی منفــی در
شــکلگیری و تــداوم مشــکالت مؤثــر هســتند ( .)21درمــان
شــناختی رفتــاری بــر مــدل آمــوزش روانــی ســاخت دار اســتوار
اســت و بــر نقــش تكليــف خانگــی تأکیــد میکنــد ( .)22ایــن
درمــان دارای ویژگیهــای منحصربهفــردی اســت کــه هــم از
راهبردهــای شــناختی شــامل کشــف تحریفهــای شــناختی و
افــکار اضطــرابآور ،بازســازی شــناختی و تقویــت خودگویــی های
مقابلـهای مؤثــر و هــم از راهبردهــای رفتــاری شــامل الگوبرداری،
مواجهــه ســازی ،ایفــای نقــش ،آرامســازی عضالنــی ،آمــوزش
مهارتهــای مقابلــهای و افزایــش خودکنترلــی و خودکارآمــدی
اســتفاده میکنــد ( .)23پژوهشهــا از تأثیــر آمــوزش مدیریــت
اســترس بــه شــیوه شــناختی-رفتاری بــر میــزان اضطــراب
مــردان مبتالبــه بیمــاری عــروق کرونــر قلــب ( ،)24اثربخشــی
درمانهــای شــناختی -رفتــاری بــر کاهــش اضطــراب بیمــاران
عــروق کرونــری ( ،)25اثربخشــی مداخلــهی شــناختی رفتــاری
گروهــی کوتاهمــدت بــر اضطــراب و تنــش بیمــاران کرونــری
قلــب مزمــن ( ،)26تأثیــر گــروه درمانــی شــناختی -رفتــاری
بــر کاهــش اضطــراب بیمــاران مبتــا بــه ســکته قلبــی ()27
حکایــت دارنــد .همچنیــن در مطالعــات تأثیــر درمــان شــناختی
رفتــاری بــر کاهــش پریشــانی بیمــاران بــا درد مزمــن (،)28ی درمانــی برافزایــش تحمــل پریشــانی بیمــاران
تأثیــر بهزیســت 
قلبــی عروقــی ( ،)29تأثیــر گــرو ه درمانــی مبتنــی بــر پذیــرش
و تعهــد بــر بهبــود تحمــل پریشــانی زنــان ســالمند مبتالبــه
بیماریهــای قلبــی عروقــی ( ،)30اثربخشــی درمــان شــناختی
رفتــاری بــر تحمــل پریشــانی زنــان مبتــا بــه اختــال پرخــوری
عصبــی ( )31و اثربخشــی رفتاردرمانــی شــناختی در بهبــود عالئــم
حیاتــی و بهزیســتی روانشــناختی بیمــاران کرونــر قلبــی ( )32تأیید

فریبا علیاری خانشان وطن و همکاران

شــده اســت.
بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون تعــداد افــراد مبتالبــه بیماریهای
قلبــی عروقــی و نقــش مســائل روانــی در بهبــود ایــن بیمــاران و
بــا توجــه بــه گســترش درمانهــای روانشــناختی مؤثــر بــر
بیماریهــای مزمــن ازجملــه بیماریهــای قلبــی عروقــی و عــدم
پژوهشــی مســتقیم در زمینــه تأثیــر درمــان شــناختی رفتــاری در
اضطــراب و تحمــل پریشــانی بیمــاران عــروق کرونــر قلــب و
خــأ پژوهشــی در ایــن زمینــه ،مطالعــه حاضــر در راســتای هــدف
تعییــن اثربخشــي درمــان شــناختی رفتــاری در اضطــراب و تحمــل
پریشــانی بیمــاران عــروق کرونــر قلــب انجــام شــد.
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روش کار
پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون -
پسآزمــون بــا گــروه گــواه همــراه بــا مرحلــه پیگیــری بــود.
جامعــه آمــاري شــامل تمامــی بیمــاران مبتالبــه اختــال عــروق
کرونــر مراجعهکننــده بــه مرکــز تخصصــی بیمارســتان شــهید
لواســانی تهــران در تابســتان ســال  1400بودنــد کــه تنهــا ســابقه
گرفتگــی عــروق کرونــری داشــتند و بیمارانــی کــه جراحــی قلــب
بــاز داشــتند را شــامل نمیشــد .از جامعــه هــدف  30نفــر واجــد
شــرایط کــه داوطلــب مشــارکت در پژوهــش بودنــد (تعــداد نمونــه
پژوهــش بــر اســاس انــدازه اثــر  0/25و آلفــای  0/05و تــوان 0/80
بــرای هــر گــروه  15نفــر بــه دســت آمــد) ،بــه روش نمونهگیــری
هدفمنــد انتخــاب و بــهطــور تصادفــی ســاده بــا اســتفاده از پرتــاب
ســکه بــه دو گــروه آزمــون ( ۱۵نفــر) و گــواه ( ۱۵نفــر) تقســیم
شــدند .معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل عــدم ســابقه ســکته
قلبــی ،داشــتن تحصیــات دیپلــم یــا باالتــر ،ســن بیــن  ۴0تــا 7۰
ســال ،عــدم ســابقه دریافــت خدمــات روانشــناختی در ســه مــاه
گذشــته و عــدم اســتفاده همزمــان از ســایر روشهــای درمانــی
روانشــناختی بودنــد .معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل انصــراف
از ادامــه همــکاری و غیبــت بیشــتر از دو جلســه مداخلــه بودنــد.
ابــزار جم ـعآوری اطالعــات شــامل پرس ـشنامههای زیــر بودنــد:
پرس ـشنامه اضطــراب بــک :ایــن پرسشــنامه خــود گزارشــی 21
ســؤالی توســط بــک و همکارانــش در  1988طراحــی گردیــد اســت
کــه بــهطــور اختصاصــی شــدت عالئــم اضطــراب بالینــی را در
افــراد میســنجد .آزمودنــی در هــر مــاده یکــی از چهــار گزینــه
کــه نشــاندهنده شــدت اضطــراب اســت را انتخــاب میکنــد.
چهــار گزینــه هــر ســؤال در یــک طیــف چهاربخشــی از  ۰تــا ۳
نمرهگــذاری میشــود .نمــرات در دامنــه  ۹تــا  ۶۳قــرار میگیرنــد
کــه نمــره  ۰تــا  ۷هیــچ یــا کمتریــن اضطــراب ،نمــره  ۸تــا ۱۵
اضطــراب خفیــف ۱۶ ،تــا  ۲۵اضطــراب متوســط و  ۲۶تــا ۶۳
اضطــراب شــدید را نشــان میدهــد؛ و نمــرات باالتــر نشــاندهنده
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اضطــراب بیشــتر هســت .بــک و همــکاران روایــی محتوایــی ایــن
آزمــون را مطلــوب و پایایــی بــه روش ضریــب همســانی درونــی
آن (ضریــب آلفــا)  0/92گــزارش کردنــد .همچنیــن پایایــی آن بــا
روش بــاز آزمایــی بــه فاصلــه یک هفتــه  0/75گــزارش شــد (.)33
در ایــران مطالعــه کاویانــی و موســوی نشــان داد کــه آزمــون مــورد
نظــر دارای روایــی ( ،)r=0/72پایایــی ( )r=0/83و ثبــات درونــی
( )Alpha=0/92مناســبی اســت ( .)34در مطالعــه حاضــر ،پایایــی
بــر روی گــروه نمونــه پژوهــش بــه روش همســانی درونــی (الفــای
کرونبــاخ)  0/85بــه دســت آمــد.
مقیــاس تحمــل پریشــانی :مقیــاس تحمــل پریشــانی یــک
ابــزار خــود گزارشــی  ۱۵ســؤالی اســت کــه بهوســیله ســیمونز
و گاهــر در ســال  2005ساختهشــده اســت؛ کــه چهــار مؤلفــه
تحمــل (ســؤاالت  3 – 1و  ،)5جــذب (ســؤاالت  4 – 2و ،)15
ارزیابــی (ســؤاالت  11 -10 -9 -7 – 6و  )12و تنظیــم (ســؤاالت
 13 -8و  )14را بــر روی طیــف لیکــرت پنجدرجــهای از یــک
ا موافــق) تــا پنــج (کام ـ ً
(کام ـ ً
ا مخالــف) میســنجد .لــذا دامنــه
نمــرات بیــن  15تــا  75اســت و نمــره باالتــر در ایــن مقیــاس،
تحمــل بــاالی پریشــانی را نشــان میدهــد ( .)13ســیمونز و گاهــر
ضرایــب آلفــای کرونبــاخ خــرده آزمونهــای تحمــل ،ارزیابــی،
جــذب و تنظيــم را بــه ترتیــب  0/74 ،0/66 ،0/73و  0/87بــه
دســت آوردنــد ،همچنیــن گــزارش کردنــد کــه ایــن مقیــاس دارای
روایــی مالکــی و همگرایــی اولیــه خوبــی اســت و ضریــب روایــی
آن  /۶۱گــزارششــده اســت ( .)35شــمس ،عزیــزی و میرزایــی،
همبســتگی مقیــاس تحمــل پریشــانی بــا شــیوههای مقابلــهای
مســئله محــور ،هیجــان محــور ،کمتــر مؤثــر و غیــر مؤثــر بــه
ترتیــب  -0/196 ،0/337 ،0/278 ،0/213بــه دســت آمــد .همچنین
بیــن مقیــاس تحمــل پریشــانی بــا هیجــان مثبــت ،هیجــان منفــی
و وابســتگی بــه ســیگار بــه ترتیــب همبســتگیهای ،0/543
 -0/653 ،0/234بــهدســتآمــده اســت .پایایــی ایــن پرسـشنامه
را بــه روش بــاز آزمایــی  0/79گــزارش کردنــد و پایایــی بــه روش
ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای کل مقیــاس را  0/81و بــرای خــرده
مقیاسهــای تحمــل ،جــذب ،ارزیابــی و تنظیــم بــه ترتیــب ،0/71
 0/69 ،0/73و  0/77گــزارش کردنــد ( .)36در پژوهــش حاضــر
پایایــی بــه روش همســانی درونی(آلفــای کرونبــاخ) بــرای خــرده
مقیاسهــای تحمــل ،جــذب ،ارزیابــی و تنظیــم بــه ترتیــب،0/76
 0/73 ،0/74و  0/77بــه دســت آمــد.
پــس از تخصیــص گروههــا و قــرار گرفتــن افــراد نمونــه در
گــروه آزمایــش و گــواه ،پــس از توضیحــات مقدماتــی دربــاره
پرسشــنامهها و هــدف از اجــرای آزمــون ،نحــوه پاســخگویی
آزمودنیهــا بــه آزمونهــا شــرح داده شــد و پیشآزمــون در
جلســه اول در محــل ســالن کنفــراس بیمارســتان شــهید لواســانی
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تهــران بــر روی افــراد اجــرا گردیــد .گــروه آزمایــش در ده جلســه
حضــوری  ۹۰دقیق ـهای در مــدت ده هفتــه تحــت مداخلــه قــرار
گرفــت و گــروه گــواه مداخلــه معمولــی را دریافــت نمــود .مداخلــه
توســط محقــق کــه متخصــص روانشناســی ســامت هســت،
زیــر نظــر اســاتید انجــام شــد .پــس از خاتمــه جلســات درمانــی،
پسآزمــون در جلســه آخــر درمــان بــرای هــر دو گــروه اجــرا
شــد .دوره پیگیــری دو مــاه بعــد از پایــان جلســات آموزشــی و

پسآزمــون توســط محقــق در یــک جلســه برگــزار شــد .یــک مــاه
پــس از پایــان دوره پیگیــری ،بهمنظــور رعایــت اصــول اخالقــی،
دو جلس ـهی درمانــی هــم بــرای گــروه گــواه در مــدت دو هفتــه
انجــام شــد .جلســات درمــان شــناختی رفتــاری برگرفتــه از نظریــه
الیــس و بــک ،بــود ،شــرح مختصــر جلســات درمانــی مطابــق
(جــدول )1بــود.

جدول  .1مداخله شناختی رفتاری
1

توضیح فرآیند آموزشی ،درمان و اهداف برای برنامه کرونر قلبی شرکتکننده ،تصریح انتظارات افراد شرکتکننده ،غربالگری و گزینش افراد
واجد شرایط ،پیشآزمون

2

صورتبندی مشکالت کلی بیماران در قالب مدل شناختی رفتاری ،ادغام مثلث شناختی در استراتژیهای درمانی ،استفاده از تکنیکهای
استاندارد فعالسازی رفتاری ،طرح مجدد افکار خود آیند منفی و ارائه برگه ثبت افکار ناکارآمد.

3

ادامه کار با افکار خود آیند ،بررسی برگههای ثبت افکار ناکارآمد بیماران ،چالش با افکار خود آیند به روش سقراطی

4

شناسایی باورهای زیربنایی و چگونگی فعال شدن آنها در موقعیتهای خاص ،استفاده از فن پیکان رو به پایین ،بررسی چند مورد از مسائل
آماجی بیماران.

5

توسعه آگاهی نسبت به باورهای زیربنایی ،تقویت خود گویی های مثبت ،استفاده از فنهای رفتاری جهت جایگزینی افکار مثبت بهجای افکار
منفی.

6

استفاده از فنهای شناختی رفتاری در مورد جرات ورزی ،حل مسئله و آموزش مهارتهای اجتماعی به بیماران

7

شناسایی بیشتر باورهای غیرشرطی و باورهای هستهای ،ضعیف سازی باورهای غیرشرطی از طریق زیرسوال بردن آنها به روش سقراطی و
درجهبندی باورهای منفی بر روی یک مقیاس  0تا  100درجه

8

توسعه باورهای مثبت جایگزین از طریق توسعه مهارتهای اجتماعی و ارتباطی ،توسعه مهارتهای حل مسئله و رفتارهای شجاعانه،
درجهبندی افکار جایگزین ،ایجاد آمادگی برای به کار گرفتن روشهای آموختهشده در شرایط زندگی آینده.

9

آموزش مهارتهای ارتباطی ،بحث گروهی ،ارائه فعالیتهای تکمیلی ،در این جلسه به افراد آموزش سبک پاسخدهی کالمی کارآمد و
مهارتهای گوش کردن فعال داده شد سپس از افراد خواسته میشود تا به واکنش دیگران به این سبکهای پاسخدهی کالمی توجه کنند و در
انتهای جلسه با بیماران قرارداد وابستگی بسته شد

10

صورتبندی مشکالت کلی بیماران در قالب مدل شناختی رفتاری ،پسآزمون.

تحلیــل دادههــا بــا نرمافــزار  SPSSنســخه  16و آزمــون تحلیــل
واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر بیــن گروهــی در ســطح معنـاداری
 α=0/05انجــام شــد .مطالعــه حاضــر دارای کــد اخــاق بــه
شــماره  IR.IAU.BA.REC.1400.011از دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد بندرعبــاس هســت .ضمنـ ًا در ایــن پژوهــش تمامــی اصــول
اخالقــی مرتبــط ازجملــه محرمانــه بــودن پرسشــنامهها ،رضایــت

آگاهانــه شــرکتکنندگان در پژوهــش و اختیــار خــروج از پژوهــش
رعایــت شــده اســت.
یافته ها
در (جــدول )2یافتــه هــای جمعیــت شــناختی افــراد گــروه هــای
مــورد مطالعــه گــزارش شــده اســت.

فراوانی گروه آزمایش

درصد

فراوانی گروه گواه

درصد

سن

 50-40سال
 60-51سال
 70-61سال

2
7
6

13.3
46.7
40

3
6
6

20
40
40

تحصیالت

دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

8
6
1

53.3
40
6.7

7
6
2

46.7
40
13.3
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جدول  .2یافته های جمعیت شناختی به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه
متغیر
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جلسه

محتوی جلسات

فریبا علیاری خانشان وطن و همکاران

نتایــج (جــدول  )2نشــان مــی دهــد کــه در گــروه آزمایــش  2نفــر
 40تــا  50ســال ( 13/3درصــد) 7 ،نفــر  51تــا  60ســال (46/7
درصــد) و  6نفــر  61تــا  70ســال ( 40درصــد) داشــتند ،امــا در
گــروه گــواه  3نفــر  40تــا  50ســال ( 20درصــد) 6 ،نفــر  51تــا
 60ســال ( 40درصــد) و  6نفــر  61تــا  70ســال ( 40درصــد)
بودنــد .در (جــدول .)3یافتههــای توصیفــی متغیرهــای پژوهــش
گــزارششــده اســت.

بــر اســاس نتایــج در گــروه آزمایــش  2نفــر  40تــا  50ســال
( 13/3درصــد) 7 ،نفــر  51تــا  60ســال ( 46/7درصــد) و  6نفــر
 61تــا  70ســال ( 40درصــد) داشــتند ،امــا در گــروه گــواه  3نفــر
 40تــا  50ســال ( 20درصــد) 6 ،نفــر  51تــا  60ســال ( 40درصــد)
و  6نفــر  61تــا  70ســال ( 40درصــد) بودنــد .در (جــدول)3
یافتههــای توصیفــی متغیرهــای پژوهــش گــزارششــده اســت.

جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیرهای اضطراب و تحمل پریشانی در گروههای پژوهش
متغیر

گروه

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

اضطراب

19.60

1.88

19.33

1.95

19.47

2.33

تحمل

10.53

1.55

10.40

1.45

10.27

1.10

جذب

10.87

2.50

10.67

3.70

11.53

3.76

ارزیابی

11.00

2.24

10.27

3.51

10.47

2.83

تنظیم

9.20

1.57

8.07

2.49

8.87

2.77

اضطراب

19.33

2.35

15.33

2.29

16.00

1.65

تحمل

10.33

2.35

13.53

1.77

13.93

1.53

جذب

10.33

2.23

15.13

2.56

14.53

2.61

ارزیابی

11.87

2.39

13.80

2.11

13.80

2.57

تنظیم

10.33

2.44

14.67

2.19

14.40

1.68

گواه

درمان شناختی رفتاری

بــا کوواریانــس کل از آزمــون کرویــت ماچلــی اســتفاده شــد .اگــر
معن ـیداری در آزمــون کرویــت ماچلــی باالتــر از  0/05باشــد بــه
طــور معمــول از آزمــون فــرض کرویــت و در صــورت عدمتأییــد از
آزمــون محافظهکارانــه گرینهاوس-گیســر بــرای تحلیــل واریانــس
اندازههــای تکــراری اســتفاده میشــود .در ایــن پژوهــش نتایــج
آزمــون ماچلــی متغیرهــای پژوهــش برقــرار نبــود ()p<0/05؛
بنابرایــن نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس اندازههــای تکــراری
بــرای مقایســه دو گــروه در متغیرهــای اضطــراب و تحمــل
پریشــانی در ســه مرحلــه پیشآزمــون -پسآزمــون و پیگیــری
ش شــده
براســاس اصــاح گرینهاوس-گیســر در (جــدول )4گــزار 
اســت.

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازههای تکراری با اصالح گرین هاوس گیزر جهت بررسی تفاوت گروهها در متغیرهای اضطراب و تحمل پریشانی در سه
مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

اضطراب

منبع تغییر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

میزان تأثیر

مراحل

77.16

1.73

44.65

42.90

0.001

0.61

مراحل * گروه

61.16

1.73

35.39

34.01

0.001

0.55

گروهها

149.51

1.00

149.51

13.21

0.001

0.32
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بــر اســاس نتایــج (جــدول  )3نمــرات میانگیــن نمــرات متغیرهــای
اضطــراب و تحمــل پریشــانی در گــروه درمــان شــناختی رفتــاری
نســبت بــه گــروه گــواه در مراحــل پسآزمــون و پیگیــری نســبت
بــه مرحلــه پیشآزمــون تغییریافتــه اســت.
قبــل از اجــرای آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر
بیــن گروهــی ،پیشفــرض نرمــال بــودن دادههــا بــا آزمــون
شــاپیرو ویلــک انجــام شــد .ایــن پیشفــرض حاکــی از آن اســت
کــه تفــاوت مشاهدهشــده بیــن توزیع نمــرات گــروه نمونــه و توزیع
نرمــال در جامعــه برابــر بــا صفــر اســت .نتایــج ایــن آزمــون نشــان
داد کــه تمــام متغیرهــا در پیشآزمــون -پسآزمــون و پیگیــری
از توزیــع نرمــال پیــروی میکننــد .همچنیــن بــهمنظــور بررســی
پیشفــرض یکنواختــی کوواریانسهــا یــا برابــری کوواریانسهــا
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میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1401

تحمل

جذب

ارزیابی

تنظیم

مراحل

51.47

1.27

40.42

37.92

0.001

0.58

مراحل * گروه

65.87

1.27

51.73

48.53

0.001

0.63

گروهها

108.90

1.00

108.90

15.54

0.001

0.36

مراحل

112.29

1.13

99.03

20.51

0.001

0.42

مراحل * گروه

99.09

1.13

87.39

18.10

0.001

0.39

گروهها

120.18

1.00

120.18

5.80

0.02

0.17

مراحل

88.60

1.48

59.86

10.07

0.001

0.07

مراحل * گروه

33.09

1.48

22.30

7.97

0.001

0.22

گروهها

149.51

1.00

149.51

8.85

0.01

0.24

مراحل

61.16

1.43

42.93

11.06

0.001

0.28

مراحل * گروه

125.96

1.43

88.42

22.77

0.001

0.45

گروهها

440.01

1.00

440.01

46.59

0.001

0.63

جدول  .5مقایسه زوجی میانگین گروههای درمان شناختی رفتاری و گواه در سه مرحله پژوهش در متغیرهای اضطراب و تحمل پریشانی
گروه

متغیر وابسته

اضطراب

تحمل

گواه

جذب

تنظیم

پیشآزمون-پسآزمون

0.27

0.18

0.49

پیشآزمون-پیگیری

0.13

0.35

1.00

پسآزمون-پیگیری

-0.13

0.34

1.00

پیشآزمون-پسآزمون

0.13

0.24

1.00

پیشآزمون-پیگیری

0.27

0.28

1.00

پسآزمون-پیگیری

0.13

0.19

1.00

پیشآزمون-پسآزمون

0.20

0.37

1.00

پیشآزمون-پیگیری

- 0.67

0.42

0.41

پسآزمون-پیگیری

- 0.87

0.36

0.11

پیشآزمون-پسآزمون

0.73

0.38

0.23

پیشآزمون-پیگیری

0.53

0.36

0.49

پسآزمون-پیگیری

- 0.20

0.34

1.00

پیشآزمون-پسآزمون

1.13

0.56

0.07

پیشآزمون-پیگیری

0.33

0.44

1.00

پسآزمون-پیگیری

- 0.80

0.31

0.07
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ارزیابی

مرحله

اختالف میانگین

خطای استاندارد

سطح معنی داری
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بــر اســاس نتایــج (جــدول  )4تفــاوت بیــن نمــرات متغیرهــای
اضطــراب ( )P>0/01و مؤلفــه هــای تحمــل پریشــانی ()P>0/01
در ســه مرحلــه از پژوهــش معن ـیدار اســت .همچنیــن میانگیــن
نمــرات متغیرهــای پژوهــش در دو گــروه آزمایــش و گــواه معنیدار
بهدســتآمده اســت ( .)P>0/05نتایــج نشــان میدهــد کــه بــه
ترتیــب نزدیــک بــه  17،24 ،36 ،32و  63درصــد از تفاوتهــای
فــردی در متغیرهــای اضطــراب ،تحمــل ،جــذب ،ارزیابــی و تنظیــم
بــه تفــاوت بیــن دو گــروه مربــوط اســت .عــاوه بــر ایــن تعامــل

بیــن مراحــل پژوهــش و عضویــت گروهی نیــز در همــه متغیرهای
پژوهــش معن ـیدار اســت ()P>0/01؛ ب ـ ه عبــارتدیگــر تفــاوت
بیــن نمــرات متغیرهــای پژوهــش در ســه مرحلــه از پژوهــش در
دو گــروه معن ـیدار اســت ،بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
درمــان شــناختی رفتــاری در تغییــر اضطــراب و تحمــل پریشــانی
بیمــاران مبتــا بــه اختــال عــروق کرونــر مؤثــر بــوده اســت .در
(جــدول )5نتایــج مقایس ـههای زوجــی میانگینهــای ســه مرحلــه
پژوهــش بــا اســتفاده از آزمــون بونفرونــی گــزارششــده اســت.

فریبا علیاری خانشان وطن و همکاران
اضطراب

تحمل

درمان شناختی
رفتاری

جذب

ارزیابی

تنظیم

پیشآزمون-پسآزمون

4.00

0.37

0.001

پیشآزمون-پیگیری

3.33

0.45

0.001

پسآزمون-پیگیری

-0.67

0.33

0.20

پیشآزمون-پسآزمون

-3.20

0.38

0.001

پیشآزمون-پیگیری

-3.60

0.46

0.001

پسآزمون-پیگیری

-0.40

0.13

0.03

پیشآزمون-پسآزمون

-4.80

0.95

0.001

پیشآزمون-پیگیری

-4.20

0.94

0.001

پسآزمون-پیگیری

0.60

0.16

0.01

پیشآزمون-پسآزمون

-1.96

0.73

0.02

پیشآزمون-پیگیری

-1.93

0.79

0.04

پسآزمون-پیگیری

0.03

0.34

0.90

پیشآزمون-پسآزمون

-4.33

0.94

0.001

پیشآزمون-پیگیری

-4.07

0.85

0.001

پسآزمون-پیگیری

0.27

0.42

0.98

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــي درمــان شــناختی
رفتــاری در اضطــراب و تحمــل پریشــانی بیمــاران عــروق
کرونــر قلــب انجــام شــد .اولیــن یافتــه پژوهــش نشــان داد
کــه بیــن نمــرات متغیــر اضطــراب دو گــروه آزمایــش و گــواه
در ســه مرحلــه از پژوهــش یعنــی پیشآزمــون ،پسآزمــون و
پیگیــری تفــاوت معنــیدار وجــود دارد و بــا توجــه بــه پاییــن
بــودن میانگیــن نمــرات اضطــراب گــروه آزمایــش در مقایســه بــا
نمــرات گــروه گــواه ،میتــوان گفــت درمــان شــناختی رفتــاری
در کاهــش اضطــراب بیمــاران مبتالبــه اختــال عــروق کرونــر
مؤثــر بــوده اســت .یافتــه بــهدســتآمــده بــا نتایــج مطالعــات
پیشــین در ایــن زمینــه وکیلــی و همــکاران ( ،)24ســلیمانی و
همــکاران ( ،)25بیاضــی ( ،)26تأثیــر گــروه خدایــی و همــکاران
( )27همســو اســت .نتایــج بــهدســتآمــده از مطالعــه ســلیمانی
و همــکاران ،نشــان داد درمــان شــناختی – رفتــاری بــر کاهــش
اضطــراب و افســردگی بیمــاران عــروق کرونــری اثربخــش بــود
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نتایــج (جــدول )5نشــان میدهــد کــه تفــاوت مرحلــه
پیشآزمــون بــا دو مرحلــه پسآزمــون و پیگیــری در گــروه
درمــان شــناختی رفتــاری معنــیدار بهدســتآمده اســت
( )p>0/01امــا در گــروه گــواه تفــاوت بیــن نمــرات مرحلــه
پیشآزمــون بــا مراحــل پسآزمــون و پیگیــری و همچنیــن
تفــاوت بیــن نمــرات مرحلــه پسآزمــون بــا نمــرات پیگیــری
معنــیدار نیســت (.)p<0/05
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( .)25نتایــج مطالعـهای دیگــر نشــان داد کــه مداخلـهی شــناختی
رفتــاری گروهــی کوتــاهمــدت بــر کاهــش افســردگی ،اضطــراب
و تنــش بیمــاران کرونــری قلــب مزمــن تأثیرگــذار بــود (.)26
در همیــن راســتا در پژوهشــی نشــان داده شــد کــه مداخــات
شــناختي رفتــاري بهصــورت گروهــي بــر اضطــراب و افســردگي
بيمــاران مبتالبــه ســکته قلبــي مؤثــر اســت ( .)27همچنیــن
مطالعــه  Norlundو همــکاران ،بــر روی  ۲۳۹بیمــار مبتالبــه
ســکته قلبــی نشــان داد مداخلــه اینترنتــی شــناختی  -رفتــاری
توانســت ،اضطــراب در گــروه مداخلــه را بــه میــزان  3/5واحــد
کاهشیافتــه ،امــا معن ـیدار نبــوده اســت ( .)37در تبییــن یافتــه
بــهدســتآمــده میتــوان گفــت تکنیکهــای شــناختی بــه
مراجعــان یــاد میدهــد کــه افــکار اضطرابــی خــود را شناســایی
کننــد و آنهــا را بــ ه طــور عینــی مــورد آزمــون قــرار دهنــد.
درمانگــر ســعی میکنــد کــه بیمــار را بــا اطالعــات جدیــدی
روبــرو کنــد ،کــه قبــ ً
ا آنهــا را نادیــده گرفتــه اســت .ایــن
تکنیکهــا بــه مراجعــان کمــک میکنــد کــه تفســيرها و
برداش ـتهای نادرســت خــود از رویدادهــای محیطــی را تعدیــل
و تصحیــح کننــد و دیدگاههــای جدیــدی را ایجــاد کننــد.
مراجعــان یــاد میگیرنــد کــه پیچیدگــی و ابهــام ویژگــی اکثــر
موقعیتهــای زندگــی اســت ،بنابرایــن یــاد میگیرنــد کــه ایــن
ابهــام و عــدم قطعیــت را تحمــل کننــد و از لحــاظ شــناختی
انعطافپذیــری بیشــتری داشــته باشــند .در نهایــت مراجعــان ایــن
دیدگاههــای شــناختی جدیــد را بــهعنــوان پاســخ مقابلــهای
متفاوتــی در برابــر رویدادهــای اضطــراب زا بــکار میبرنــد (،)38

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1401

امیــدواری و تحمــل پریشــانی بیمــاران قلبــی عروقــی بــود (،)29
همچنیــن مطالعــه شــرالی و دشــت بزرگــی ،نشــاندهنده تأثیــر
گروهدرمانــی مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر کاهــش اضطــراب
وجــودی و فرانگرانــی و افزایــش تحمــل پریشــانی زنــان ســالمند
مبتــا بــه بیماریهــای قلبــی عروقــی بــود .در همیــن راســتا
در مطالعــهای دیگــر اثربخشــی درمــان شــناختی رفتــاری بــر
تحمــل پریشــانی زنــان مبتالبــه اختــال پرخــوری عصبــی ()31
و اثربخشــی رفتاردرمانــی شــناختی در بهبــود عالئــم حیاتــی و
بهزیســتی روانشــناختی بیمــاران کرونــر قلبــی ( )32تأییــد شــده
اســت .در بــه دســت آمــدن نتیجــه فــوق میتــوان گفــت کــه
روششــناختی – رفتــاری فــرد را بــه ایــن آگاهــی میرســاند کــه

تکنیکهایــی کــه مؤلفــه رفتــاری اضطــراب را هــدف قــرار
میدهنــد عبارتانــد از شناســایی رفتارهــای ایمنــی نگرانــی،
شناســایی و حــذف رفتارهــای اجتنابــی فعــال و منفعــل ،مواجهــه
ذهنــی و تمریــن مقابلــه ،تغییــر رفتــار ســبک زندگــی و شناســایی
رفتارهــای نادیــده گرفتهشــده .ایــن تکنیکهــا رفتارهــای
ایمنــی نگرانــی و اجتنــاب فعــال و منفعــل را از طریــق مواجهــه
و تکالیــف بــازداری پاســخ ،را بــهتدریــج حــذف میکننــد (.)39
در تبیینــی دیگــر میتــوان گفــت شــرکت در جلســاتدرمانــی
شــناختی رفتــاری بــه بیمــاران کمــک میکنــد تــا افــکار منفــی
خــود را شناســایی کننــد و آنهــا را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
ایــن مهــارت هســته اصلــی رویکــرد شــناختی رفتــاری اســت کــه
عمدتــ ًا بــر اســاس خودیــاری اســتوار اســت و هــدف درمانگــر
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کمــک بــه مراجــع اســت تــا بتوانــد مهارتهــای الزم را نهتنهــا
بــرای حــل مســائل جــاری ،بلکــه مســائل مشــابه در آینــده رشــد
دهــد ،درنتیجــه کســب ایــن مهــارت و کارآمــد قلمــداد کــردن
راهحلهــا بــه بیمــاران کمــک میکنــد تــا موقعیتهــای
نامعیــن یــا مبهــم را کمتــر فشــار آور و آشــفته کننــده درک
کــرده ،بنابرایــن در پاســخ بــه چنیــن موقعیتهایــی میتواننــد
عکسالعمــل مناســبی نشــان دهنــد و کمتــر دچــار اضطــراب
میشــوند.
دیگــر یافتــه پژوهــش نشــان داد کــه بیــن نمــرات مؤلفههــای
متغیــر تحمــل پریشــانی (تحمــل ،جــذب ،ارزیابــی ،تنظیــم) در
دو گــروه آزمایــش و گــواه در ســه مرحلــه از پژوهــش یعنــی
پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــیدار وجــود
دارد و بــا توجــه بــه باالتــر بــودن میانگیــن نمــرات مؤلفههــای
تحمــل پریشــانی (تحمــل ،جــذب ،ارزیابــی ،تنظیــم) گــروه
آزمایــش در مقایســه بــا گــروه گــواه ،میتــوان گفــت درمــان
شــناختی رفتــاری در افزایــش مؤلفههــای تحمــل پریشــانی
(تحمــل ،جــذب ،ارزیابــی ،تنظیــم) بیمــاران مبتالبــه اختــال
عــروق کرونــر مؤثــر بــوده اســت .در زمینــه نتیجــه بــهدســت
آمــده بــا نتایــج مطالعــات پیشــین تــا آنجــا کــه محقــق بررســی
نمــوده اســت ،مطالعــهای بهصــورت مســتقیم انجــامنشــده
اســت؛ امــا بــا نتایــج مطالعــات مشــابه و مرتبــط کولیونــد و
همــکاران ( ،)28بــرات پــور و دشــت بزرگــی ( ،)29ضرابــی و
همــکاران ( ،)31علیپــور و همــکاران ( ،)32همســو اســت .بهطــور
مثــال در مطالعــهای نشــان داده شــد کــه درمــان شــناختی
رفتــاری بــر کاهــش پریشــانی بیمــاران بــا درد مزمــن اثربخــشبــوده اســت ( ،)28همچنیــن نتایــج مطالعــه بــرات پــور و دشــت
بزرگــی ،نشــاندهنده تأثیــر بهزیســتیدرمانی برافزایــش
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اگرچــه نمیتوانــد حــوادث قطعــی زندگــیاش را تغییــر دهــد،
میتوانــد یــاد بگیــرد روش مقابلــه بــا آنهــا را تغییــر دهــد.
مداخلــۀ شــناختی – رفتــاری بــا آمــوزش تکنیکهــای رفتــاری
ماننــد آرامســازی بــه بیمــاران کمــک میکنــد بــا بهکارگیــری
ایــن فنــون تنشهــای روانــی را در خــود کاهــش دهنــد .عــاوه
بــر ایــن ،بیمــاران بــا فراگیــری مهارتهــای ارتباطــی ،روابــط و
فعالیتهــای اجتماعــی خــود را بهبــود میبخشــند و گســترش
میدهنــد .ایــن روابــط بــه افزایــش تحمــل پریشــانی بیمــاران
کمــک میکنــد ( .)40بــه عبارتــیدیگــر درمــان شــناختی
رفتــاری بــه بیمــاران مبتالبــه عــروق کرونــر قلبــی یــاد داد کــه
از تفکــرات اغراقآمیــز و فاجعهبــار پرهیــز کننــد و آن را بــا
تفکراتــی مثبتــی جایگزیــن کننــد .مبــارزه و بــه چالــش کشــیدن
باورهــای تحریــفشــده باعــث میشــود کــه آنهــا روحیــه
سرســختی را در خــود پــرورش دهنــد و بــرای بهبــودی خــود و به
چالــش کشــیدن بیمــاری مصممتــر شــوند و در نتیجــه توانایــی
تحمــل آنــان در برابــر حــوادث و حــاالت روانشــناختی منفــی
بیشــتر میشــود ( .)41در تبیینــی دیگــر میتــوان گفــت کــه در
جلســات درمانــی شــناختی رفتــاری از فنــون شــناختی -رفتــاری
ماننــد توقــف فکــر ،مهارتهــای مقابلــه بیــن فــردی ،مهــارت
حــل مســئله و خودگویــی هــای مثبــت اســتفاده میشــود،
بعــد از چندیــن جلســه درمانــی ازیکطــرف افــکار خــود آینــد
منفــی درمانجــو بــه افــکار هدفمنــدی کــه بــا واقعیــت عینــی
ســازگاری بیشــتری دارد ،تبدیــل میشــود و پــردازش شــناختی
آنهــا منطقیتــر میگــردد و قطعیــت فرآیندهــای شــناختی
معیــوب کمرنگتــر میگــردد و ســامانه واقعیــت ســنجی فــرد
جــان و انــرژی تــازهای میگیــرد و از طــرف دیگــر درمانجــو
مســلح بــه کســب مهارتهــای مقابلــهای ماننــد مهارتهــای
حــل مســئله ،مدیریــت رفتــار ،جــرأت آمــوزی ،ابــراز وجــود و
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مهارتهــای بیــن فــردی میگــردد ( .)42در چنیــن فضایــی
درمانجویــان بــه شایســتگی شــناختی و کفایــت رفتــاری دســت
مییابنــد و متناســب بــا شــرایط محیطــی رفتارهــای منطقــی از
خــود نشــان میدهنــد ،بــهعبــارتدیگــر ،تحمــل پریشــانی آنهــا
در مقابــل مشــکالت افزایــش مییابــد.
از جملــه محدودیتهــای پژوهــش حاضــر کوتــاه بــودن دوره
پیگیــری و اســتفاده از پرسشــنامههای خــود گزارشــی بــود،
همچنیــن عــدم توانایــی کنتــرل بــر متغیرهــای مداخلهگــری
ازجملــه متغیرهــای جمعیــت شــناختی مانند ســن ،جنــس ،وضعیت
اقتصــادی ،ســطح رفــاه اجتماعــی و  ...میتوانــد بهعنــوان یکــی
از محدودیتهــای عمــده ایــن پژوهــش بــه شــمار رود .پیشــنهاد
میشــود در بیمارســتانها جلســات گروهــی درمــان شــناختی
رفتــاری بــرای بیمــاران عــروق کرونــر قلبــی برگــزار شــود و ایــن
برنامــه و تکنیــک هــای مرتبــط بــا آن بــرای کمــک بــه وضعیــت
روانــی بیمــاران ،بــه پرســتارها و کادر درمــان در قالــب کارگاههــای
دانشافزایــی ،آمــوزش داده شــود .همچنیــن پیشــنهاد میشــود
کــه در مطالعــات آینــده بــه مقایســه اثربخشــی درمــان شــناختی
رفتــاری بــا دیگــر رویکردهــای درمانــی از جملــه درمانهــای
مــوج ســوم مثــل تعهــد و پذیــرش و  ...پرداختــه شــود .در نهایــت
پیشــنهاد میشــود کــه در مطالعــات آینــده جهــت تعمیمپذیــری

نتیجه گیری
ب ـ ه طورکلــی نتایــج نشــان داد کــه درمــان شــناختی رفتــاری در
کاهــش اضطــراب و افزایــش تحمــل پریشــانی بیمــاران عــروق
کرونــر قلبــی مؤثــر بــود .نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد زمینهســاز
مداخالتــی بــرای کمــک بــه بیمــاران عــروق کرونــر قلبــی شــود،
پیشــنهاد میشــود کــه پزشــکان و رواندرمانگــران از مداخلــه
درمــان شــناختی رفتــاری در بهبــود آشــفتگیهای بیمــاران عــروق
کرونــر قلبــی بهــره ببرنــد تــا شــاهد بهبــود وضعیــت روانشــناختی
ایــن بیمــاران باشــیم.
سپاسگزاری
بدینوســیله از تمامــی بیمارانــی کــه مــا را در اجــرای ایــن
پژوهــش کمــک کردهانــد ،تشــکر و قدردانــی میشــود.
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