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مقاله پژوهشی

تأثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش میزان اضطراب مرگ
زنان مبتال به بیماری عروق کرونر
عزتالهقدمپور،*1پروانهرادمهر،2لیالیوسفوند 3

1گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران؛ 2دانشجو ،گروه روانشناسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران؛ 3دانشجو ،گروه روانشناسی،
دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
تاریخ پذیرش95/9/13 :

تاریخ دریافت95/7/11 :

چکیده:
زمينه و هدف :از مسائل مهمی که بيماران عروق کرونر با آن روبهرو هستند مشکالت روحی و روانی مانند
اضطراب مرگ میباشد که اکثر بيماران آن را تجربه میکنند و به همين سبب موجب کاهش کيفيت زندگی و
افزایش خطر مرگ میشود .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش
ميزان اضطراب مرگ زنان مبتال به بيماری عروق کرونر میباشد.
روش بررسی :این پژوهش مطالعهای نيمه تجربی ،دو گروهی و سه مرحلهای است که بر روی  30زن مبتال به
بيماری عروق کرونر که بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند ،انجام شد .گروه آزمایش طی
 8جلسه  2ساعته (هفتهای یک جلسه) به مدت  2ماه بهصورت گروهی تحت مداخله درمان شناختی مبتنی بر
حضور ذهن قرار گرفت .شرکتکنندگان در این پژوهش قبل ،بعد و در دوره پيگيری مداخله به کمک مقياس
اضطراب مرگ مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار گردآوری دادهها ،مقياس اضطراب مرگ  )1970( Templerبود و
بهمنظور دستيابی به نتایج از نرمافزار  SPSSو تحليل کوواریانس تک متغيره و ميانگين تعدیلشده استفاده شد.
یافتهها :یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش ميزان اضطراب
مرگ مبتالیان تأثير معنیداری داشته است ( .)P>0/001این نتایج در مرحله پيگيری نيز حفظ گردید.
نتيجهگيری :با توجه به تأثير درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش ميزان اضطراب مرگ مبتالیان و
تداوم اثر آن ،بهکارگيری این روش در همه سطوح پيشگيری و درمان مبتالیان به بيماریهای جسمی ضروری
به نظر میرسد.
واژههای کليدی :درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن ،اضطراب مرگ ،عروق کرونر ،زنان.

مقدمه:
سالمت جسمی و روانی افراد در یک جامعه از

بیماریهای عفونی پیشی گرفته و مهمترین علت

اهمیت بسزایی برخوردار است ،بهطوریکه بدون حفظ

مرگومیر را به خود اختصاص دهد ،بیماری عروق

سالمت و رعایت بهداشت ،افراد مبتال به بیماری

کرونر هست ،این بیماری ،یکی از شایعترین بیماریهای

می شوند و قادر نخواهند بود به زندگی خود ادامه دهند

قلبی -عروقی است که به دلیل تنگی عروق کرونر قلب

و نسل خود را حفظ نمایند ( .)1از بیماری هایی که

یا انسداد این عروق ایجاد میشود (.)2

علت اصلی مرگ را در کشورهای صنعتی به خود

بر اساس گزارش محققان این بیماری یکی از

اختصاص داده و پیشبینی میشود تا سال  ،2020تعداد

پرهزینه ترین مخارج برای خدمات سالمت ملی

موارد مرگومیر ناشی از آن ،از تعداد مرگومیر

میباشد ،برای مثال ،در کشور آمریکا در سال 2007

*

نویسنده مسئول :خرم آباد -دانشگاه لرستان -گروه روانشناسی -تلفنE-mail: ghadampour1973@gmail.com ،09186137438 :
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درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و کاهش میزان اضطراب

برآورد هزینههای مستقیم و غیرمستقیم این بیماری

در جلسات رواندرمانی گزارش کردهاند که میتواند بر

حدود  33/2میلیون دالر بوده است و اکثر هزینه ها

روند درمان و احساس فاعلی سالمت روانی مراجع تأثیر

صرف مخارج بیمارستانی شده است ( .)3تشخیص

داشته باشد (.)11،10

بیماری عروق کرونر ،عالوه بر مطرح نمودن مشکالت

یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر بروز اضطراب،

جسمی ،باعث اختالل قابلتوجه در وضعیت روانی

مرگ جنسیت است ،نتایج برخی از تحقیقات انجامشده

بیماران میشود ،ازجمله این اختالالت میتوان به

نشان می دهند که زنان اضطراب مرگ بیشتری را در

اضطراب مرگ ( )death anxietyاشاره نمود (.)4

مقایسه با مردان تجربه میکنند ( .)12نتایج تحقیق

اضطراب مرگ مفهومی پیچیده است که بهسادگی قابل

انجامشده در جامعه اعراب نیز از این مطلب حمایت

توضیح نیست ،اما بهطورکلی شامل مفاهیم ترس از

می کند ( .)13در ایاالتمتحده نیز ،زنان سطوح باالتری

مرگ خود و دیگران است ،یا به عبارتی شامل،

از اضطراب مرگ را در مقایسه با مردان گزارش

پیشبینی مرگ خود و ترس از فرایند مرگ و مردن در

کردند ( .)14در زمینه درمان مشکالت روانشناختی

مورد افراد مهم زندگی است (.)5

بیماران قلبی مانند اضطراب مرگ رویکردهای مختلفی

اضطراب مرگ احساسی از نداشتن زندگی

پدید آمده است ،بهعنوانمثال ،درمان شناختی مبتنی بر

خوشایند در زندگی است و زندگی برای فردی که از

حضور ذهن ()based cognitive therapy-mindfulness

اضطراب مرگ رنج میبرد ،لذتبخش نبوده و احساس

مطرح و تأثیر قابلتوجهی بر درمان و جلوگیری از عود

بیمعنی بودن در زندگی میکند (.)6

اضطراب مرگ دارد (.)15

 Belskyاضطراب مرگ را افکار ،ترسها و

درمانهای روانشناختی در کاهش عوارض جسمی

هیجانات مرتبط به واقعه ی پایانی زندگی و فراتر از

و روانی این بیماران مورد توجه قرار گرفته است و تأثیر

حالت عادی زندگی میداند ( .)7نظریه پردازان تخمین

مثبت درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن نیز در

میزنند که افراد بهطورمعمول از درجات مختلفی از

اختالالت اضطرابی به اثبات رسیده است ( .)17،16درمان

اضطراب مرگ و مسائل و امور مرتبط با آن رنج

شناختی مبتنی بر حضور ذهن ،نوعی از مراقبه است که

میبرند (.)8

ریشه در تعالیم و آیین های مذهبی شرقی بهویژه بودا

در روانشناسی ،ریشه اضطراب مرگ بهعنوان

دارد ( .)18حضور ذهن بهعنوان حالتی از آگاهی ،بدون

ترس از نابودی و کشتن خود ،اضطراب جدایی ،نگاه به

قضاوت تمرکز بر خود ،مشخص شده است .این حالت

مرگ به مثابه خود ناقص سازی بدنی و یا بهعنوان

در تقابل با تمرکز بر گذشته بهخصوص در بیماران مبتال

پاسخی آموختهشده از مبادی وجودی تلقی شده

به اضطراب مرگ میباشد (.)19

است ( .)9اهمیت بررسی اضطراب مرگ را از چند منظر

مداخالت مبتنی بر حضور ذهن بهعنوان یکی از

میتوان مورد توجه قرار داد .شاید بتوان به جرأت،

درمانهای شناختی -رفتاری موج سوم قلمداد میشود

مهمترین حوزه در این بررسی ها را تأثیر اضطراب مرگ

که شامل مراقبههای مختلف ،یوگای کشیدگی ،آموزش

بر سالمت روانی دانست .اضطراب مرگ همچون دیگر

مقدماتی درباره اضطراب ،تمرین مرور بدن و چند

اشکال اضطراب ،سالمت روانی را تحت تأثیر خود قرار

تمرین شناخت درمانی است که ارتباط بین خلق ،افکار،

داده است و این امر از چنان برجستگی ای برخوردار

احساس و حسهای بدنی را نشان میدهد ( .)18تمامی

است که درمانگران برجستهای همچون  Langsبهعنوان

این تمرینها بهنوعی توجه به موقعیتهای بدنی و

یک روان تحلیلگر و  Yalomبهعنوان یک

پیرامون را در «لحظه اکنون» میسر میسازد ،پردازشهای

رواندرمانگر وجودی در بررسیهای بالینی خود،

خودکار اضطراب مرگ را کاهش میدهد و بهعنوان

اضطراب مرگ را یکی از مهمترین مسائل مطرحشده

درمانی برای پیشگیری از عود اضطراب مرگ ابداع شده
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است .فرض بر این است که پرورش آگاهی به این

مرگ و همچنین ادعای درمان شناختی مبتنی بر

شیوه ،بیماران را قادر میسازد تا بهصورت آشکارتری،

حضور ذهن مبنی بر حل مشکالت ،پژوهش حاضر با

برانگیخته شدن واکنشهای نشخواری و منفی را مشاهده

هدف بررسی تأثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور

کنند و بتوانند از چنین الگوهای فکری ،تمرکززدایی

ذهن در کاهش میزان اضطراب مرگ زنان مبتال به

کنند و به آنها بهعنوان رویدادهای ذهنی بنگرند که

بیماری عروق کرونر طراحی گردید.

بازنماییهایی از واقعیت یا ویژگی خود نیستند (.)20

روش بررسی:

علیرغم اهمیت اضطراب مرگ ،این موضوع در
کشور ما با واپسزنی و مقاومت روبرو شده ،بهگونهای

روش پژوهش حاضر به شیوه نیمه تجربی با

که تاکنون پژوهشی در این زمینه در کشور ما صورت

طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه گواه

نگرفته و در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز تنها در

بود .جامعه آماری ،کلیه زنان مبتال به بیماری عروق

یکی دو دهه اخیر پژوهشهای اندکی در این زمینه

کرونر مراجعهکننده به کلینیک خصوصی قلب و عروق

صورت پذیرفته است .همانطور که فروید نوشت:

در سطح شهر خرمآباد در سال  1395بود که با استفاده

«ناهشیار ما به مرگ خودمان اعتقادی ندارد و بهگونهای

از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .بدین

عمل میکند که گویی ما جاویدان هستیم» .وی در

منظور ،ابتدا با مراجعه به کلینیک خصوصی قلب و

ادامه مینویسد« :حتی زمانی که ریاکارانه واقعیت مرگ

عروق ،زنان مبتال به بیماری عروق کرونر شناسایی و

را میپذیریم ،در ناهشیار اعتقادی به مرگ خود

بررسی شدند و پس از جلب همکاری آنان ،ابتدا

نداریم» ( .)21با مرور پیشینه پژوهش تاکنون پژوهشی که

از طریق مصاحبه بالینی بیماران مبتال به اختالل اضطراب

تأثیر مداخالت مبتنی بر حضور ذهن را بر اضطراب مرگ

بودند ،انتخاب شدند و سپس از طریق اجرای مقیاس

مورد بررسی قرار دهد ،یافت نشد اما تا حدودی میتوان

اضطراب مرگ  Templerدر بین آنان ،افرادی از جامعه

به چند نمونه پژوهشی مشابه اشاره نمود ،برای مثال

فوق که طبق معیار نقطه برش بالینی مقیاس ،در وضعیت

 Zeidanو همکاران ،تأثیر مراقبهی حضور ذهن را بر روی

غیرطبیعی بودند (یک انحراف معیار باالتر از میانگین)

خلق و متغیرهای قلبی -عروقی مورد بررسی قراردادند،

انتخاب شدند.

نتایج مطالعهی آنها نشان داد ،تمرینات حضور ذهن در

در این طرح نیمه تجربی پس از همتاسازی ازنظر

کاهش خلق منفی و اضطراب اثربخش بوده است (.)22

ویژگیهای جمعیت شناختی و نمره اضطراب مرگ ،با

 Goldinو  Grossدر پژوهش خود نشان دادند که درمان

توجه به اینکه ادبیات بالینی پژوهش نیمه تجربی حاضر،

مبتنی بر حضور ذهن ،به بهبود نشانههای اضطراب منجر

تعداد مناسب اعضای یک مداخله گروه درمانی را بین

میگردد ( .)23فرهادی و همکاران نیز در پژوهش خود

 15نفر پیشنهاد مینماید ( .)25نمونه مورد نیاز برای این

به این نتیجه رسیدند درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن،

پژوهش شامل  30نفر زن مبتال به بیماری عروق کرونر

تأثیر معنی داری بر کاهش اضطراب بیماران کرونر قلبی

بود 15 .نفر از این تعداد بهصورت تصادفی برای گروه

دارد (.)24

آزمایش و  15نفر برای گروه گواه انتخاب شدند .گروه

بنابراین با توجه به این که شناخت مسائل

آزمایش بهصورت گروهی ،طی  8جلسه  2ساعته

روانی مربوط به بیماران قلبی و برنامه ریزی برای

(هفتهای یک جلسه) ،به مدت  2ماه تحت مداخله درمان

درمان این مسائل به منظور بازسازی اعتمادبه نفس،

شناختی مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفت و گروه گواه

کاهش حس بی کفایتی ،احساسات منفی ،برونریزی

در طی این مدت هیچ مداخلهای را دریافت نکرد و

صحیح احساسی و بهبود روابط بین فردی ضروری

درنهایت از هر دو گروه آزمایش و گواه ،پسآزمون

است و با توجه به فقدان پژوهش در زمینه اضطراب

گرفته شد و مجدداً یک ماه بعد پیگیری به عمل آمد.
40

عزتاله قدم پور و همکاران

درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و کاهش میزان اضطراب

جهت رعایت اصول اخالقی ،بعد از مرحله پیگیری،

حسنی و همکاران توافق تشخیصی متوسط تا

گروه گواه به مدت  4جلسه فشرده نیز تحت درمان

خوب (ضریب کاپای باالی  )0/60را برای

شناختی مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفت.

تشخیص های کلی و خاص به دست آورده اند .آنها

معیارهای ورود به مطالعه شامل :عدم استفاده از

همچنین کاپای کل تشخیص های فعلی را  0/52و

داروهای ضد اضطراب ،رضایت آگاهانه ،شرکت در

کاپای کل تشخیص های طول عمر را  0/55برآورد

جلسات درمانی گروه ،سن بیماران بین  20تا  40سال،

کرده اند ( SCID-II .)27نیز برای سنجش اختالالت

تشخیص بیماری عروق کرونر توسط پزشک متخصص

شخصیت (محور دو) به کار میرود و تمامی

قلب در برگه خالصه پرونده ،پیگیری درمان با مراجعه

اختالالت مربوطه را پوشش می دهد .در این ابزار

به پزشک معالج خود و کامالً هوشیار و قادر به همکاری

نشانه ها با  4عالمت :اطالعات ناکافی درباره نشانه،

بودند .در مقابل ،بیمارانی که از شرایط فوق برخوردار

عدم وجود نشانه ،پایین تر از حد آستانه ،در حد

نبودند ،یا به بیماریهای دیگری همزمان مبتال بودند و

آستانه عالمت گذاری می شوند .شاخص توافق کاپا

عالوه بر آن در تاریخچه پزشکی آنها تشخیص

برای تشخیص های مقوله ای از  0/48تا  0/98و برای

روانپزشکی یا عقبماندگی ذهنی درج شده بود ،از

تشخیص های درون طبقه ای از  0/90تا  0/98برآورد

مطالعه حذف گردیدند.

گردیده است .همچنین ضریب همسانی درونی آن از
 0/71تا  0/94گزارش گردیده است (.)28

بعد از پایان مداخله و جمعآوری دادههای
آماری ،با استفاده از نرمافزار  SPSSدادهها در دو

مقیاس اضطراب مرگ  :Templerمقیاس

سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار

اضطراب مرگ  Templerشامل  15ماده بوده که

گرفت .برای توصیف دادهها از جداول و شاخصهای

نگرش آزمودنی ها را به مرگ می سنجد و

آمار توصیفی مثل میانگین ،انحراف معیار و برای

پرکاربردترین مقیاس برای سنجش اضطراب مرگ

استنباط آماری دادهها ،تحلیل کوواریانس تک متغیره

است .آزمودنی ها پاسخ های خود را به هر ماده در

استفاده شد.

یک پیوستار  5درجه ای از کامالً درست تا کامالً غلط

مصاحبه بالینی ساختاریافته ،برای اختالالت

رتبهبندی میکنند .نمره های این مقیاس بین  15تا 75

محور یک ( SCID-I :)SCID-Iبرای سنجش

متغیرند که نمره باال بیانگر اضطراب مرگ شدیدتر

اختالالت محور یک کاربرد دارد و دارای دو نسخه

است .بررسی های به عمل آمده در مورد روایی و

بالین تر ( ) SCID-CVو نسخه پژوهشی می باشد که در

پایایی مقیاس اضطراب مرگ نشان می دهد که این

پژوهش حاضر از نسخه بالینگر استفاده شد .این

مقیاس از اعتبار قابل قبولی برخوردار است

نسخه ،اختاللهایی که در کلینیک ها شایع تر هستند را

( .)Greenberg, Solomon, Arnet

پوشش می دهد و نسبت به نسخه پژوهشی کوتاه تر

 Templerضریب باز آزمایی این مقیاس را 0/83

است و با یک مصاحبه باز درباره ی بیماری فعلی و

به دست آورده است.

دوره های قبلی بیماری آغاز می گردد ،در این نسخه

قابلیت اعتماد تنصیف (دو نیمسازی) مقیاس اضطراب

هرکدام از ماده ها به سه صورت :اطالعات ناکافی

مرگ را  0/76و همبستگی هر سؤال با نمره کل را از

درباره نشانه ،عدم وجود نشانه و وجود نشانه

 0/30تا  0/74و با میانگین  0/44گزارش کردند (.)29

عالمت گذاری می گردند و  6حوزه اختالالت

همچنین عبدالخالق ضرایب قابلیت اعتماد تنصیف

(دوره های خلقی ،نشانگان روان پریشی ،اختالل های

مقیاس اضطراب مرگ برای فرم عربی آن را برای

روان پریشی ،اختالل های خلقی ،اختالل های مصرف

مردان  0/57و برای زنان  0/78به دست آوردند (.)13

مواد و اضطراب) را پوشش میدهد (.)26

نتایج بررسیهای محمدی و همکاران ضریب آلفای
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کرونباخ  0/78برای نمونه کلی و ضریب تنصیف 0/73

پروتکل درمانی به کار رفته در این پژوهش برگرفته

را برای این مقیاس نشان میدهند ( .)9میزان پایایی در

از کتاب راهنمای عملی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن

پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

سگال ،ویلیامز و تیزدل ترجمه محمدخانی انجام گرفت (.)26

برابر با  0/81محاسبه گردید.

محتوای این جلسات در جدول شماره  1گزارش شده است.

جدول شماره  :1محتوای جلسات درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن
محتوا

جلسه
جلسه اول

تنظيم خط مشی کلی با در نظر گرفتن جنبه ی محرمانه بودن و زندگی شخصی افراد ،دعوت افراد به معرفی خود با یکدیگر ،تمرین
خوردن کشمش ،تمرین وارسی بدنی ،تکليف خانگی ،بحث و تعيين جلسات هفتگی توزیع نوارها و جزوات جلسه اول

جلسه دوم

مرور تکليف هفته گذشته ،تمرین وارسی بدنی ،بازنگری تمرین ،تمرین افکار و احساسات جایگزین و آموزش تمرکززدایی از افکار و
فرضيات ذهنی با گذاشتن برچسب فرضيه روی آن ها ،ثبت وقایع خوشایند ،مراقبه نشسته  1تا  10دقيقه ،تعيين تکليف خانگی

جلسه سوم

تمرین دیدن یا شنيدن ،معرفی تمرین مراقبه ی نشسته و منطق اجرای آن 30 ،تا  40دقيقه در حالت مراقبه ،بازنگری تکليف ،تمرین
فضای تنفس  3دقيقه ای و بازنگری ،تکليف خانگی ،تعيين تکليف خانگی

جلسه چهارم

تمرین  5دقيقهای دیدن یا شنيدن 40 ،دقيقه مراقبه ،ذهن آگاهی از تنفس ،بدن ،صدا و افکار بازنگری ،تمرین مراقبه ی ذهن آگاهی،
تکليف خانگی ،تعيين تکليف خانگی

جلسه پنجم

قبل از هر تغييری باید خود را به همان گونه ای که هستيم بپذیریم و این مستلزم اجازه دهی و مجوز بخشيدن به حضور احساسات
ناخوشایند در آگاهی است 40 ،دقيقه مراقبه نشسته بازنگری ،تمرین بازنگری ،مرور و بررسی تمرین جلسه قبل ،تعيين تکليف خانگی

جلسه ششم

آموزش توجه به ذهن و اینکه افکار حقایق نيستند ،خلق و افکار منفی ،ارتباط ما را با تجربه محدود می کنند؛ درک این مطلب که
افکار ،فقط فکر هستند ،مراقبه نشسته  40دقيقه ای ،ذهن آگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات و افکار بازنگری ،تمرین بازنگری تکليف
خانگی ،آماده شدن برای اتمام دوره

جلسه هفتم

 40دقيقه مراقبه نشسته ،آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها و سپس افکار بازنگری تمرین ها ،برنامه ریزی فعاليت :تعيين و تهيه ی فهرستی
از فعاليت های لذت بخش و تسلط برانگيز ،بازنگری تکليف خانگی ،تمرین مشاهده ارتباط بين فعاليت و خلق

جلسه هشتم

بازنگری مطالب گذشته و جمع بندی

یافته ها:
به بیماری معیار عروق کرونر به تفکیک گروهها و

در رابطه با مشخصات جمعیت شناختی بیماران،

مراحل آن در جدول شماره  2نشان داده شده است.

همهی آنان در دامنهی سنی  20-40سال قرار داشتند،
میانگین سنی بیماران  30/76±5/61بود؛ همچنین ،هر دو

از آنجا که کسب نمره بیشتر در این متغیر ،نشان

گروه آزمایش و گواه از نظر ویژگیهای جمعیت

از اختالل دارد ،مالحظه شد که میانگین نمرات گروه

شناختی همتا شده بودند .پس از اجرای درمان شناختی

آزمایش در مرحله پسآزمون و پیگیری نسبت به گروه

مبتنی بر حضور ذهن ،پسآزمون و پیگیری از هر دو

گواه کاهش معنی داری داشت .بهعالوه ،بعد از گذشت

گروه آزمایش و گواه به عمل آمد و دادههای

یک ماه از اجرای مداخله ،مشخص شد که کاهش این

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری استخراج شد .میانگین

متغیر در اعضای گروه آزمایش ،در مرحله پیگیری نیز

و انحراف معیار نمرات اضطراب مرگ را در افراد مبتال

بهصورت معنی داری ادامه داشته است (.)P>0/001
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درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و کاهش میزان اضطراب

جدول شماره  :2ميانگين و انحراف معيار نمرات اضطراب مرگ به تفکيک گروه ها
اضطراب مرگ

گروه

معنی داری

آزمایش

گواه

پيشآزمون

60/69±3/95

59/91±3/12

P>0/001

پسآزمون

51/42±4/02

58/64±3/92

P>0/001

پيگيری

50/53±4/31

56/85±3/32

P>0/001

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند.

برای مشخص شدن معنی داری تفاوت بین

اضطراب مرگ برقرار میباشد ،با توجه به این امر دلیلی

متغیرهای فوق از تحلیل کوواریانس استفاده شد و برای

برای ناهمگن فرض کردن واریانسها وجود ندارد .بررسی

بررسی تفاوت های مشاهده شده در اضطراب مرگ ،ابتدا

همگنی رگرسیون نیز نشان داد که شرایط و پیشآزمون

مفروضه های الزم جهت انجام تحلیل کوواریانس بررسی

معنی دار نبودند .همچنین قبل از انجام آزمون کوواریانس

شد .بررسی همگنی واریانسها نشان میدهد که با توجه به

با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف ،نرمال بودن

عدم سطوح معنی داری مشاهده شده ( .)P>0/05میتوان

توزیع نمونهها مورد بررسی قرار گرفت ،بنابراین از تحلیل

نتیجه گرفت که همگنی واریانسها دربارهی متغیر

کوواریانس برای تحلیل آماری استفاده شد.

جدول شماره  :3نتایج تحليل کوواریانس تک متغيره و ميانگين تعدیل شده مربوط به تأثير درمان شناختی
مبتنی بر حضور ذهن بر ميزان اضطراب مرگ در زنان مبتال به بيماری عروق کرونر
متغير

ميانگين تعدیل شده

اضطراب مرگ

تحليل کوواریانس

F

معنی داری

ضریب تأثير

1

246/71

33/94

0/001

0/557

1

460/72

63/39

0/001

0/701

1

25/07

0/001

0/497

1

44/32

0/001

0/621

1

ميانگين مجذورات

درجه آزادی

مراحل

منابع

پسآزمون

پيشآزمون

246/71

عضویت گروهی

460/72

1

پيشآزمون

199/84

1

199/84

عضویت گروهی

353/25

1

353/25

پيگيری

پسآزمون

گروه آزمایش
گروه گواه

پيگيری

گروه آزمایش
گروه گواه

ميانگين

خطای استاندارد

51/08
58/96
50/23
57/14

0/698
0/698
0/731
0/731

جدول شماره  ،3نتایج مربوط به تحلیل

اضطراب مرگ  %70بوده و در مرحله پیگیری نیز

کوواریانس و میانگین تعدیل شده یافته های پژوهش

میزان تأثیر  %62بوده است .همچنین ،توان آماری

را نشان می دهد .با توجه به یافته های فوق و بعد از

 %100هم حاکی از دقت آماری بسیار باال و کفایت

کنترل نمره پیش آزمون ،نمره  Fبرای اضطراب مرگ

حجم نمونه می باشد.

معنی دار بوده است ( .)P>0/001در مرحله پسآزمون

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده

میزان تأثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر

میشود ،با حذف اثر متغیرهای کنترل ،میانگین
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تعدیلشده نمرات اضطراب مرگ آزمودنیهای گروه

تنها زمانی متوجه بیماری خود میشوند که عالئم

آزمایش در مرحله پسآزمون و پیگیری نسبت به گروه

بیماری از حد معمول خود گذشته و عملکرد آن ها را

گواه کمتر میباشد .لذا این موضوع نشان میدهد که

دچار اختالل کرده است.

درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن باعث کاهش میزان

در این راستا ،حضور ذهن و آموزش آن

اضطراب مرگ در افراد مبتال به بیماری عروق کرونر

از طریق کنترل توجه مؤثر واقع میشود و به فرد بیمار

میشود و این تأثیر بعد از گذشت یک ماه نیز معنی دار

کمک میکند ،عالوه بر هوشیاری کامل از افکار و

بوده است (.)P<0/05

احساساتش و پذیرش آنها بدون داوری در یک
وضعیت آرامش و تمرکز قرار گیرد و توانایی کنترل

بحث:

افکار و اضطراب مرگ خود را به دست آورد .کسب
هدف پژوهش حاضر ،تأثیر درمان شناختی

این توانایی باعث شده که فرد احساس کنترل بیشتری در

مبتنی بر حضور ذهن در کاهش میزان اضطراب مرگ

تمام امور زندگی خود داشته باشد و بهجای دادن

زنان مبتال به بیماری عروق کرونر بود .با مروری بر

پاسخهای خودکار منفی در موقعیتهای اضطرابآور،

نتایج ،مشاهده میشود که اضطراب مرگ بیماران بعد از

با کنترل ،آرامش و آگاهی بیشتری پاسخ دهد و با

مداخله در گروه آزمایش کاهش قابلتوجهی داشته

مشکالت ،بهتر مقابله نماید.

است که در گروه گواه دیده نمیشود و با نمره

از طرفی ،هم تنفس آگاهانه و کنترل آن که

 F=63/39و در سطح  P>0/001معنی دار میباشد ،یک

در حضور ذهن تأکید میشود ،موجب قوی شدن

ماه بعد از مداخله نیز اضطراب مرگ بیماران تفاوت

ماهیچه های قلب و افزایش توانایی ظرفیت حمل

معنی داری را نشان نداده و در همان سطح بعد از مداخله

اکسیژن در رگ های خونی می شود و در کاهش

P>0/001

اضطراب مرگ که همچون دیگر انواع اضطراب،

باقیمانده است .ازآنجاکه تاکنون پژوهشی تحت عنوان

سالمت روانی را تحت تأثیر خود قرار داده است،

مقالهی مذکور صورت نگرفته است ،لذا در تبیین

نقش مهمی دارد .اضطراب مرگ از مسائل مهمی

فرضیات سعی شد تا به نزدیکترین تحقیقات مرتبط با

است که زیربنای بخشی از مشکالت فرض میشود،

موضوع حاضر اشاره گردد.

از این منظر ،مرگ منبع اولیه اضطراب و بسیاری از

با نمره  F=44/32و در سطح معنی دار

از تحقیقات همسو با این پژوهش میتوان به

اختالالت روان شناختی دیگر است و لذا در روند

مطالعات  Zeidanو همکاران Goldin ،و  Grossو

درمان ،مفهوم بنیادی و با اهمیتی می یابد.

فرهادی و همکاران اشاره نمود ( .)22-24به دلیل اینکه

بااینوجود ،اضطراب مرگ ،اضطرابی نیست

در روش مداخله حضور ذهن ،کنترل و ادارهی

که توسط درمان جویان بهصورت خودآگاه ادراک و

هیجانات ،ابعاد جسمی و ذهنی همزمان مدنظر قرار

بهسادگی مطرح شود و برای درمانگر نیز بهراحتی

میگیرند ،به فرد یاد داده میشود که به افکار و

قابلدسترسی نیست ،این مسئله به استناد نتایج

احساسات خود ،آگاهی و حضور ذهن کامل داشته

پژوهشهای مختلف در نزد زنان بیشتر از مردان

باشد ،همچنین ازآنجاییکه بیماران عروق کرونر کمتر با

مشاهده میشود ،یک تبیین میتواند این باشد که زنان

لحظهی حال در تماس هستند ،نسبت به تغییراتی که در

احساسهای آزارنده مربوط به مرگومیر را بیشتر

عالئم بدنی ازجمله ضربان قلب و تنگی نفس که قبل از

میپذیرند و مردان بیشتر از آن اجتناب میکنند

گسترش حاد بیماری بروز میکند ،آگاه و هوشیار

توجیهی که با بیانگری هیجانی بیشتر زنان در طول عمر

نیستند؛ درنتیجه ،در کنترل این عالئم ناکام میمانند و

هماهنگ است.
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عزتاله قدم پور و همکاران

درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و کاهش میزان اضطراب

توانبخشی در کنار درمان دارویی برای بیماران عروق

 شایان ذکر است که پژوهش حاضر،در انتها

.کرونری قلب انجام پذیرد

، بررسیهای بیشتری را میطلبد،ازنظر تعمیمپذیری
با توجه به محدود شدن نمونه بیماران از شهر خرمآباد و
 لذا در، خود گزارشی بودن متغیرهای پژوهش،همچنین

:نتیجه گیری

 از دیگر.تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد

با توجه به تأثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور

محدودیتها این مطالعه این است که پژوهش حاضر به

ذهن بر کاهش میزان اضطراب مرگ مبتالیان و تداوم

 بنابراین به،بیماران قلبی زن محدود شده است

 بهکارگیری این روش در همه سطوح پیشگیری،اثر آن

پژوهشگران توصیه می گردد که پژوهش حاضر را بر

و درمان مبتالیان به بیماریهای جسمی ضروری به نظر

روی هر دو جنس مردان و زنان و سایر بیماریهای

.میرسد

جسمی انجام دهند و تغییرات هر دو گروه را با هم
 پیشنهاد میشود مقایسه بین رویکردهای.مقایسه کنند

:تشکر و قدردانی

مختلف درمان اضطراب مرگ با حضور درمانگران و

نویسندگان بر خود وظیفه میدانند از کلیه

 با توجه، همچنین.آزمونگران غیر همسان صورت پذیرد

عوامل و به ویژه بیماران عزیزی که صمیمانه همکاری

،به یافتههای پژوهش حاضر و پژوهشهای دیگر

. تقدیر و تشکر به عملآورند،نمودند

پیشنهاد میشود مداخله حضور ذهن بهعنوان دورههای
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Background and aim: Coronary artery patiets face to important issues that mental health
problems such as death anxiety are some of these problems that majority of patient's
experience. Thus, they will cause the reduction of the quality of life and increased risk of
death. The aim of the present study was to investigate the effect of mindfulness-based
cognitive therapy in reducing death anxiety in women suffering coronary artery disease.
Methods: This study was a semi-experimental, two-group, and three-step study that conducted
on 30 women suffering from coronary artery disease that were assigned randomly into 2 groups:
Experimental and control groups. The experimental group received mindfulness-based
cognitive therapy training eight 2-hour sessions and each session in a week. Tool of collecting
data was Templer Death Anxiety Scale (1970) and in order to achieve results in the SPSS
software, analysis of covariance and moderation mean was used.
Results: The findings of the present study showed a significant effect of mindfulness-based
cognitive therapy on the reduction of death anxiety level (P<0.001). These results were
maintained during the follow-up phase.
Conclusion: Due to the effect of mindfulness-based cognitive therapy in reducing of death
anxiety level and continuity its effects, it seems necessary the use of these techniques at all
levels of prevention and treatment of suffering from physical illness.
Keywords: Mindfulness-based Cognitive Therapy, Death anxiety, Coronary artery, Women.
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