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چکيده
مقدمه :فشار خون يک مشکل سالمت عمومي است که در دنيا شايع است .بر اساس مطالعات پيشين ،فشار خون اساسي يک عامل خطر
مهم براي بيماري هاي مزمن محسوب مي گردد .هدف اساسي مطالعه حاضر مقايسه درمان مبتني بر تعهد و پذيرش و مصاحبه انگيزشي در
اضطراب ،افسردگي ،فشار روانشناختي و اميد در بيماران مبتال به فشار خون اساسي بود.
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و خروج غربال شدند ،سپس 93 ،بيمار مبت ال به فشار خون در بيمارستان ولي عصر شهرستان رشت انتخاب شدند و به طور تصادفي در سه
گروه آزمايش و کنترل جاي گرفتند ( 39بيمار در هر گروه) .افراد در گروه مصاحبه انگيزشي ،طي  5جلسه و در گروه درمان مبتني بر تعهد و
پذيرش در 8جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هيچ درماني را دريافت ننمود .ابزارهاي پژوهش مقياس استرس ،اضطراب و
افسردگي و مقياس اميد بودند که در هر سه مرحله بر روي آزمودنيها اجرا شدند.
يافته ها :تحليل داده ها با استفاده از تحليل کواريانس چندمتغيره و آزمون هاي تعقيبي نشان داد که درمان مبتني بر تعهد و پذيرش و
مصاحبه انگيزشي نسبت به گروه کنترل ،ميانگين اضطراب ،افسردگي و فشار روانشناختي به طور معناداري پايين تر و اميد باالتري داشتند.
همچنين اين نتايج حاصل گرديد که درمان مبتني بر تعهد و پذيرش نسبت به مصاحبه انگيزشي به طور معناداري در مؤلفه هاي اضطراب و
فشار روانشناختي پايين تر و اميد باالتري داشتند.
نتيجه گيري :بر اساس يافته ها ،درمان مبتني بر تعهد و پذيرش و مصاحبه انگيزشي مداخالتي مؤثر در بيماران مبتال به فشار خون مي
باشند.
واژههاي کليدي :درمان مبتني بر تعهد و پذيرش ،مصاحبه انگيزشي ،فشار خون ،اضطراب ،افسردگي و فشار روانشناختي و اميد
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مقدمه
شيوع باالي فشار خون 3و پيامدهاي منفي آن ،اين بيماري
را به مشکل عمده بهداشتي -درماني اغلب کشورها تبديل
نموده است .اين بيماري ،سال ها بدون هيچ گونه عالمت
قابل توجهي ،گسترش مييابد و به تدريج سالمت مبتاليان
را تحت تأثير خود قرار مي دهد .تجارب باليني نشان مي
دهند که بهبودي بيماران مبتال به فشار خون اساسي تقريباً
غير ممکن است و افراد مبتال ،عليرغم دريافت درمان هاي
دارويي تا پايان عمر ،از عوارض بيماري در امان نيستند [.]3
نتايج پژوهش هاي عبداللهي و همکاران( )3985در ايران
نشان مي دهد که ساليانه حدود  31هزار نفر به علت
بيماري هاي ناشي از پرفشاري خون ،جان خود را از دست
مي دهند و اين روند متأسفانه تا حد زيادي نگران کننده
است[ .]3نتايج پژوهش کرني ،ولتون ،رينولد ،ولتون و
هي )3004(3نشان داد که در افراد داراي پرفشاري خون
درمان نشده ،احتمال ايجاد سکته مغزي  7برابر ،نارسايي
قلبي  1برابر و سکته قلبي  9برابر افراد ديگر است و چنانچه
در مراحل اوليه تشخيص داده شده و کنترل گردد ،از
پيامدهاي نامطلوب آن کاسته مي شود[ .]9نکته بسيار مهم
اين است که هر چند مرگ و مير ناشي از اين بيماري ها ،با
اجراي برنامه هاي مداخله اي رو به کاهش است ،اما درمان
هاي کل نگر و جنبه هاي روان شناختي اين بيماران ،کمتر
در نظر گرفته شده است .شيد )3030(9با طرح اين سؤال که
چرا فشار خون در پيشگيري سطح دوم به خوبي کنترل نمي
شود ،به اين موضوع مهم تأکيد نمود که فشار خون باال از
همه رويدادهاي مهم زندگي اثر مي پذيرند و بر اين اصل
مهم تأکيد نمود که هر گونه درمان موفقيت آميز در فشار
خون باال ،مي بايست عالوه بر دارو درماني ،بر نقش عوامل
روانشناختي و جامعه شناختي نيز توجه جدي داشته باشند و
از اين عوامل براي درمان موفق ييماران استفاده نمايند[.]4
لذا استفاده از درمان هاي روان شناختي در اين جهت از
جايگاه ارزشمندي برخوردار مي باشد .امروزه درمان هاي
جديد در روانشناسي که تحت عنوان موج سوم روان درماني
از آن ياد مي گردد بر نقش منابع روانشناختي فرد در
رويارويي با عوامل فشارزا تأکيد دارد ،زيرا از اين طريق مي

توان تدابير درماني مناسب را براي کمک به فرد تحت فشار
فراهم نمود [.]5
از جمله درمان هايي که در اين راستا مطرح مي باشد،
درمان مبتني بر تعهد و پذيرش 4ميباشد ،يک مداخله
روانشناختي است که راهبردهاي مبتني بر آگاهي و پذيرش
را همراه با راهبردهاي تعهد و تغيير رفتار به منظور افزايش
انعطافپذيري روانشناختي به کار مي گيرد[ .]1هدف درمان
تعهد و پذيرش ايجاد تغيير مستقيم در مراجع نيست ،بلکه
هدف آن ،کمک به مراجع است تا بتواند به روش هاي
متفاوتي با تجاربش ارتباط برقرار کند و قادر گردد تا به طور
کامل با زندگي معنادار و مبتني بر ارزش درگير گردد .هدف
 ACTافزايش انعطاف پذيري روانشناختي و رفتاري در
زمينه هايي است که اجتناب تجربه اي غلبه دارد و فرد را از
زندگي اساسي باز مي دارد .انعطاف پذيري روانشناختي،
توانايي فرد در انتخاب عملي در بين گزينه هاي مختلف که
مناسب تر است را افزايش مي دهد نه انتخاب عملي که
صرفاً براي اجتناب از افکار ،احساسات يا خاطره هاي آشفته
ساز انجام مي شود را بر فرد تحميل نمايد .همچنين توانايي
براي ارتباط کامل با زمان حال و تغيير يا حفظ رفتار در
خدمت اهداف ارزشمند و مهم زندگي است [.]7
پژوهش هاي اخير که بر اساس درمان مبتني بر تعهد و
پذيرش صورت گرفته اند نشان داده اند که اين درمان مي
تواند به عنوان يک درمان مناسب براي افسردگي [ 8و ،]3
اختالل استرس پس از سانحه[ 30و  ،]33اختالل هراس
[ ،]33درد مزمن [ ،]39-35کاهش استرس شغلي [ 31و
 ،]37اختالل وسواس[ ،]38سرطان سينه[ 33و  ،]30ام
اس[ ،]33ديابت [ ]33و سوگ نابهنجار []39باشد.
يکي ديگر از روان درماني هاي کاربردي ،مصاحبه
انگيزشي 5مي باشد .اين درمان ،مداخله اي نويد بخش
براي تغيير رفتار بهداشتي مثبت در حوزه پزشکي ،بهداشت
و روانپزشکي است .عالوه بر انعطاف پذيري و قابليت
کاربرد آن در حيطه هاي مختلف رفتاري ،به صورت فردي
و گروهي قابل اجرا مي باشد ،به صورت درمان مستقل يا به
همراه ساير درمان ها و به اشکال مختلف حضوري ،تلفني و
اينترنتي مورد استفاده قرار مي گيرد و از نظر زماني و

1- Hypertention
2-Kearney, Whelton, Reynolds, Whelton&He
3- Shead

)4- Acceptance and Commitment Therapy (ACT
)5- Motivational Interviewing (MI

59

مجيد برادران و همکاران

مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش و مصاحبه...

انتظار پيوند قلب ،نشان داد که بين رفتارهاي خودمراقبتي با
اميد و حمايت اجتماعي بيماران همبستگي مثبت معناداري
وجود دارد [.]98
امروزه از مهم ترين موضوعات و مفاهيم روان شناختي که
کارکرد فرد در قلمرو اجتماعي ،روانشناختي و جسماني يا
فيزيولوژيک را دچار اختالل مي کند ،استرس است.
فشارهاي روان شناختي ،واکنش هاي جسماني گوناگوني را
در دستگاه گردش خون منجر مي گردد که در صورت
تداوم ،احتمال وقوع بيماري هاي جسمي مزمن از جمله
بيماري قلبي افزايش مي يابد .اگر چه در سطح مفهومي،
افسردگي و اضطراب از يکديگر مستقل هستند ولي
همپوشي باليني بين اين دو مفهوم همواره مورد توجه
متخصصان بوده است .کالرک و واتسون (3330؛ به نقل از
اصغري مقدم ،ساعد ،ديباج نيا و زنگنه )3987 ،پس از
بررسي شواهد پژوهشي پيرامون اين دو سازه ،به اين نتيجه
رسيدند که بين اين دو سازه ،همبستگي بااليي وجود دارد،
از سوي ديگر استرس نيز در ارتباط با دو سازه فوق ،نقش
قابل توجهي ايفا مي کند .زيرا استرس مي تواند واکنش
هاي اختصاصي و غيراختصاصي به وجود آورد و به
برانگيختگي مزمن و آسيب در عملکرد منجر گردد [.]93
مطالعات متعددي نيز در اين راستا نشان داده اند افرادي که
سطوح باالي استرس ،اضطراب و افسردگي را تجربه مي
نمايند ،احتمال ابتال به فشارخون در آنها افزايش مييابد
[.]40-41
تداوم استرس در زندگي روزمره منجر به احساس نگراني،
ترس و عدم کنترل بر زندگي مي گردد که به نوبه خود
افسردگي ،اضطراب و سرانجام نااميدي را براي فرد به
ارمغان مي آورد و کيفيت زندگي فرد را مختل مي نمايد.
نظر به اينکه از يکسو پژوهشها نشان داده اند که
رويدادهاي فشارزاي مزمن جزء جدايي ناپذير اين بيماري به
شمار مي آيد و از سوي ديگر عوارض جانبي مصرف
داروهاي شيميايي ،مشکالت ثانوي را براي بيماران ايجاد
نموده و هزينه هاي درماني نيز به صورت مضاعف به اين
دسته از افراد فشار وارد مي آورد ،لذا مطالعه حاضر قصد
دارد تا به بررسي دو درمان مبتني بر تعهد و پذيرش و
مصاحبه انگيزشي در کاهش اضطراب ،افسردگي و فشار

اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد [ .]34مصاحبه انگيزشي
يک تکنيک مؤثر براي تسهيل تصميم گيري در زمينه تغيير
رفتار نظير توقف سيگار [ ،]35مديريت دابت [ 31و ،]37
مديريت بيماري قلبي [ ]38-90و افزايش فعاليت فيزيکي
[ ]93-99نقش دارد.
در يک مطالعه اسجالينگ ،الندبرگ ،انگالند ،وستمن و
جانگ )3033( 3به بررسي اثربخشي مصاحبه انگيزشي در
افرادي که از فشار خون خفيف تا متوسط رنج مي بردند،
پرداختند .در اين مطالعه  93بيمار در ابتدا با شاخص هاي
فشار خون ،شاخص توده بدني و  HbA1Cمورد ارزيابي
قرار گرفتند و در يک مطالعه  35ماهه شرکت نمودند .نتايج
حاکي از اين بود که بعد از مدت مذکور ،اين شاخص ها
نسبت به خط پايه تفاوت معناداري داشتند[.]94
به طور يقين ،توجه به ابعاد و مشخصه هاي روانشناختي در
مبتاليان به فشار خون ،که به عنوان عوارض بيماري ظاهر
مي گردند ،مي توانند شناخت بهتري از اين بيماري را براي
همگان به ارمغان آورد .ارتقاء سالمت ،فرايندي است که
هدف آن توانمند سازي افراد براي افزايش کنترل آنها بر
سالمت خويش و در نهايت بهبود مستمر و سالمت خويش
و جامعه اي است که در آن زندگي مي کنند[ .]95شايسته
است مطرح نماييم که مداخله هاي مطرح شده فوق ،تنها
در زمينه درمان اختالالت به کار بسته نشده است ،بلکه در
حوزه روان شناسي مثبت گرا نيز کاربردهاي عمده اي
داشته است که يکي از اين حوزه هاي روانشناسي مثبت
گرا ،اميد مي باشد .به لحاظ پزشکي ،اهميت اميد در درمان
هاي پزشکي با دانستههاي مربوط به دارونماها شروع
گرديد .اميد در بردارنده تصورات و توجه افراد به آينده است
و با اين تصور که احتمال دارد نتايج مثبت حاصل گردد،
باعث تالش بيمار ميشود .هر نوع مفهومسازي از اميد،
ويژگيهاي چندبعدي ،پويايي ،آيندهنگري و فرايندنگري آن
را منعکس ميکند [ .]91يافته هاي فلدمن و اشنايدر3
( )3005نشان دادند که داشتن معنا در زندگي در تعامل با
اميد به افزايش شادي ،رضايت از زندگي ،عواطف مثبت و
کاهش افسردگي مي گردد [ .]97نتايج پژوهش وانگ،
چانگ ،شي ،سان و جنگ )3001(9در تايوان با  45بيمار در
1- Sjöling, Lundberg, Englund, Westman & Jong
2- Feldman & Snyder
3- Wang, Chang, Shih, Sun & Jeng
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روانشناختي و افزايش اميد افراد مبتال به فشار خون اساسي
بپردازد.
روش

ابزار
 -3مقياس استرس ،اضطراب و افسردگي :اين مقياس
توسط الويبوند در سال  3335در  33عبارت طراحي گرديده
که توانايي تشخيص و غربالگري نشانه هاي افسردگي،
اضطراب و استرس را طي يک هفته گذشته دارد و بر
اساس مقياس  4درجه اي ليکرت تنظيم گرديده است .در
مطالعه اصغري مقدم ،ساعد ،ديباج نيا و زنگنه()3983
ضرايب دروني زيرمقياس هاي استرس ،اضطراب و
افسردگي به ترتيب  0/30 ،0/33و  0/39و ضرايب
بازآزمايي به فاصله سه هفته به ترتيب  0/83 ،0/30و 0/84
گزارش گرديد [.]93
 -3مقياس اميد :اين مقياس که توسط اشنايدر و همکاران
در سال  3333براي سنجش اميد ساخته شد داراي 33
عبارت است که داراي دو زير مقياس تفکر عامل و
راهبردي مي باشد و به صورت  8گزينه اي ليکرت تنظيم
شده است .کرماني ،خداپناهي و حيدري( )3930اعتبار و
روايي اين مقياس را در  973دانشجوي دانشگاه شهيد
بهشتي مورد بررسي قرار داد و مشخص گرديد که ضريب
آلفاي کرونباخ براي کل مقياس  0/81و براي خرده مقياس
هاي فوق به ترتيب  0/77و  0/73مي باشد و ضرايب
بازآزمايي براي کل مقياس  0/83و براي زير مقياس ها به
ترتيب  0/78و  0/15محاسبه گرديد .همچنين همبستگي
منفي بين مقياس اميد با مقياس افکار خودکشي و
همبستگي مثبت با مقياس حمايت اجتماعي ادراک شده و
حس معنا در زندگي ،نشانگر روايي همزمان مقياس
بود[.]47
روند اجراي پژوهش :بعد از انتخاب نمونه ،ابتدا در
خصوص مداخله توضيحاتي به گروه آزمايش داده شد و از
آنها خواسته شد تا در تمامي جلسات حضور فعاالنه اي
داشته باشند ،سپس پرسشنامه ها به عنوان پيش آزمون در
اختيار شرکت کنندگان قرار گرفت و همچنين از افراد گروه
کنترل نيز خواسته شد به پرسشنامه ها پاسخ دهند .جلسه
هاي مداخله از نيمه دي ماه در مرکز مشاوره بيمارستان
آغاز گرديد .چيدمان صندليها به صورت نيم دايره بود تا
مشارکت گروهي تسهيل گردد .درمان مبتني بر تعهد و
پذيرش طي هشت جلسه به صورت گروهي به انجام رسيد
که هر جلسه حدود  300دقيقه به طول انجاميد .در ساختار

طرح پژوهش :پژوهش حاضر ،آزمايشي از نوع پيش
آزمون -پس آزمون با گروه کنترل به همراه دوره پيگيري
مي باشد.
آزمودنيها :جامعه آماري مطالعه حاضر را تمامي افراد
مبتال به فشار خون اساسي که در سال  3934به بيمارستان
ولي عصر شهرستان رشت مراجعه نمودند ،تشکيل مي
دهند .با هماهنگي معاونت پژوهشي بيمارستان ،غربالگري
از مبتالياني که طي آذر لغايت بهمن ماه  3934مراجعه
نموده بودند ،آغاز گرديد .براي غربالگري بيماران از مالک
هاي ورود و خروج به پژوهش استفاده گرديد .مالک هاي
ورود عبارتند از :مرد بودن ،سن باالي  30سال ،پرفشاري
خون از نوع اوليه باشد ،از حداقل سواد خواندن و نوشتن
جهت تکميل پرسشنامه ها برخوردار باشند .مالک هاي
خروج عبارتند از :سابقه شرکت در کالس هاي آموزشي و
درمان هاي روانشناختي ،دارا بودن يکي از تشخيص هاي
اختالالت محور يک ،به تشخيص روانپزشک و روانشناس
بر پايه مصاحبه باليني ساختاريافته در .DSM-IV-TRالبته
بعد از انتخاب افراد ،چنانچه هر فرد در مداخله  ،بيش از يک
جلسه غيبت داشته باشد ،از گروه خارج خواهد گرديد .روش
نمونه گيري پژوهش حاضر به صورت نمونه گيري در
دسترس بود .با توجه به اينکه در پژوهش هاي آزمايشي
حداقل حجم نمونه  35نفر براي هر گروه توصيه گرديده
است ،در اين راستا ،متخصص قلب و عروق بيمارستان طي
ماههاي مذکور ،بيماران مبتال را به پژوهشگر ارجاع داده و
بر اساس مالک هاي ورود و اعالم رضايت از جانب بيماران
در مطالعه شرکت نمودند ،بر اين اساس  45نفر انتخاب و
به صورت تصادفي ،در سه گروه ( 35نفر در مصاحبه
انگيزشي 35 ،نفر در درمان مبتني بر تعهد و پذيرش و 35
نفر در گروه کنترل) جاي داده شدند .با توجه به آزمايشي
بودن طرح ،بايد اينجا مطرح نماييم که در گروه آزمايش و
کنترل دو نفر حاضر به ادامه همکاري با پژوهشگر نشدند و
نتايج حاصل از  93نفر از شرکت کنندگان تحليل گرديد.
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 8جلسه اي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش ،از پروتکل
اجرايي جلسات  ACTهيز ،استروسال و ويلسون ()3333
استفاده شد که به صورت دو جلسه در يک هفته و طي
چهار هفته متوالي انجام گرفت[ .]48مصاحبه انگيزشي طي
پنج جلسه به صورت گروهي انجام شد .مدت زمان هر
جلسه حدود  30دقيقه به طول انجاميد .ساختار جلسات از
کتاب کار مداخله گروهي مصاحبه انگيزشي با ساختار پنج
جلسه اي ميلر و رولينک ( )3003استفاده گرديد و به
صورت هفته اي يک جلسه انجام گرفت[ .]43در طول
جلسات ،يک نفر به عنوان دستيار پژوهش جهت توزيع فرم
جلسه
اول

هاي الزم در مداخله ها بين بيماران و کمک به آنها حضور
داشت .پس از اتمام جلسه هاي مداخله ،پرسشنامه ها به
طور مجدد به افراد داده شد و با افراد گروه کنترل تماس
گرفته شد و از آنها دعوت گرديد تا جهت پاسخ به
پرسشنامه ها تا يک هفته آتي به بيمارستان مراجعه نمايند.
در نهايت يک ماه بعد از اجراي پس آزمون ،جهت انجام
مرحله پيگيري ،بار ديگر همه موارد فوق اجرا گرديد.
محتواي جلسات هر يک از اين مداخله ها به تفکيک در
جدول  3و  3ارائه گرديده است.

جدول  )1ساختار و محتواي جلسات مصاحبه انگيزشي
محتوا
آشنايي ،يادگيري مدل مراحل تغيير انجام تمرين

دوم

مرور جلسه پيشين و شناسايي احساسات و تمرين هاي مربوط به آن

سوم

جنبه هاي مثبت و منفي کنترل و عدم کنترل عوامل خطرزا

چهارم

شناسايي و اولويت بندي ارزش ها

پنجم

چشم انداز و سنجش پاياني و شناسايي موقعيت هاي وسوسه انگيز ،خالصه و جمع بندي

جلسه
اول

جدول  )2ساختار محتواي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش
محتوا
آشنايي گروه با يکديگر ،برقراري رابطه درماني و سنجش کلي

دوم

درماندگي خالق ،بررسي دنياي درون و بيرون و درک اين که کنترل ،مسأله است نه راه حل

سوم

شناسايي ارزش هاي فرد ،تصريح ارزش ها ،اعمال و موانع

چهارم

بررسي ارزش هاي افراد و به کار گيري استعاره هاي مربوطه

پنجم

بررسي همجوشي و گسلش و انجام تمرين هايي براي گسلش با استفاده از استعاره

ششم

توضيح مفاهيم نقش و زمينه ،مشاهده خويشتن به عنوان يک بستر

هفتم

تأکيد بر زمان حال بودن

هشتم

آموزش تعهد ،بررسي داستان زندگي ،شناسايي طرح هاي رفتاري مطابق ارزش ها و جمع بندي

يافته ها
در مطالعه حاضر گروههاي آزمايش و کنترل از نظر
جنسبت ،سن و سطح تحصيالت همتا شدند .ميانگين و
انحراف معيار سن در سه گروه درمان مبتني بر تعهد و
پذيرش ،مصاحبه انگيزشي و کنترل به ترتيب برابر با
( 93/98)4/19( ،93/13)4/53و ( 40)5/39بود .جدول ،9
ميانگين و انحراف معيار پيش آزمون و پس آزمون و نيز

پيگيري را در گروههاي آزمايش و کنترل نشان مي دهد .بر
اين اساس ميانگين نمره اضطراب ،افسردگي و استرس در
مرحله پس آزمون و پيگيري کاهش يافته است .همچنين
ميانگين نمره تفکر عامل و راهبردها در گروههاي آزمايش
در مرحله پس آزمون و پيگيري در مقايسه با گروه کنترل
افزايش يافته است.
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مجله روانشناسي باليني

جدول  )3ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش در سه گروه در مراحل پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيري
کنترل
متغير
MI
ACT
پيش آزمون

پس آزمون

پيگيري

پيش آزمون

پس آزمون

پيگيري

پيش آزمون

پس آزمون

پيگيري

اضطراب

(30/1)3/1

(1/3)3/4

(7/5)3/5

(33)3/5

(8/3)3/4

(8/3)3/5

(30/7)3/8

(30/5)3/7

(30/8)3/4

افسردگي

(30/3)3/9

(7/5)3/5

(7/3)3/9

(30/5)3/9

(8/3)3/4

(8/4)3/9

(30/3)3/1

(3/8)3/5

(3/3)3/7

استرس

(30/3)3/5

(7/5)3/5

(8)3/7

(33/3)3/1

(8/7)3/4

(3)3/5

(30/7)3/8

(30/1)3/3

(30/3)3/8

تفکر عامل

(33/3)3/4

(34/5)3/1

(39/8)3/4

(30/1)3/5

(39/3)3/4

(33/3)3/5

(33)3/4

(33/9)3/4

(33/4)3/4

راهبردها

(33/3)3/9

(35/4)3/4

(34/1)3/9

(33/3)3/7

(34/3)3/8

(34/3)3/3

(33/7)3/4

(33/5)3/5

(33/7)3/4

ادمه ،خطي بودن رابطه بين متغير وابسته مورد بررسي و
متغيرکمکي )همپراش) مورد بررسي قرار گرفت .در اين
پژوهش ،پيش آزمونهاي متغير افسردگي ،اضطراب،
استرس تفکر عامل و راهبردها به عنوان متغيرهاي
همپراش و پس آزمون هاي آن ها به عنوان متغيرهاي
وابسته در نظر گرفته شدند .ضرايب همبستگي بين پيش
آزمون و پس آزمون متغيرها در دامنه  0/50تا 0/70
محاسبه گرديد .با توجه به همبستگي به دست آمده،
مفروضه خطي بودن روابط بين متغيرهاي همپراش و
وابسته محقق گرديد.
همچنين ضرايب همبستگي بين پيش آزمون هاي
متغيرهاي مذکور از  0/93تا  0/18به دست آمدند ،لذا مي
توان گفت از مفروضه هم خطي چندگانه بين متغيرهاي
کمکي اجتناب گرديده است.
با توجه به برقراري مفروضه هاي فوق ،مجاز به استفاده از
آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيره مي باشيم که نتايج آن
در جدول  ،4ارائه گرديده است..
بر اساس نتايج جدول  ،4بين ميانگين نمرات پس آزمون و
پيگيري همه مؤلفه هاي مطالعه حاضر بعد از حذف اثر
پيش آزمون تفاوت معناداري وجود دارد.

در ادامه جهت بررسي مقايسه درمان مبتني بر تعهد و
پذيرش و مصاحبه انگيزشي در کاهش اضطراب ،افسردگي
و فشار روانشناختي و افزايش اميد در بيماران مبتال به فشار
خون اساسي از آزمون تحليل کواريانس چندمتغيره استفاده
گرديد .اين آزمون پيش از اجرا داراي مفروضه هايي است
که مي بايست رعايت نمود تا بتوان به نتايج اطمينان نمود.
در اين راستا جهت بررسي همساني ماتريس هاي واريانس-
کوواريانس از آزمون باکس استفاده گرديد که در اين بخش
ارائه مي گردد{ پيش آزمون اضطراب ،افسردگي و استرس
( )Box's M=33/34,F= 0/87, P=0/57و پسآزمون
()Box's M=5/33, F=0/98, P=0/37؛ پيشآزمون اميد
( )Box's M=4/31, F=0/14, P=0/70پسآزمون (, 0/33
= )Box's M=3/39, F=0/94Pمحاسبه شد.
با توجه به اين که معناداري آزمون باکس در همه مقياس
ها باالتر از  0/05مي باشد ،لذا مي توان گفت ماتريسهاي
واريانس -کوواريانس همگن ميباشد .همچنين جهت
بررسي همساني واريانسهاي دو گروه پس آزمون و
پيگيري از آزمون لوين استفاده گرديد .در اين جهت ،در
پسآزمون براي متغير اضطراب (3/34 df=, 3, P=0/39
= ،)Fمتغير افسردگي ( ،)F=0/30, df=3, P=0/33استرس
( ،)F=3/39, df=3, P=0/31زير مقياس تفکر عامل
( )F=0/90, df=3, P=0/74و زير مقياس راهبردها (, 0/85
= )F=0/37, df=3 Pو در مرحله پيگيري متغير اضطراب
( ،)F=0/19, P=3, df=0/54افسردگي (P=, df = 0/75
 ،)F=0/33, 3استرس ( ،)F=0/39, P=3, df=0/88زير
مقياس تفکر عامل ( )F=0/50, P=3, df=0/13و براي زير
مقياس راهبردها ( ،)F=3/83, P=3, df=0/38حاصل
گرديد .نتايج نشان از عدم معناداري مؤلفهها داشت ،بنابراين
مفروضه همگوني واريانس ها نيز مورد تأييد قرار گرفت .در
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جدول )4مقايسه متغيرهاي پژوهش در سه گروه در مراحل پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيري
متغير

پيگيري

پس آزمون
SS

df

F

Sig

Eta

SS

df

F

Sig

Eta

اضطراب

84/39

3

83/93

0/03

0/89

70/83

3

309/70

0/03

0/81

افسردگي

44/95

3

43/03

0/03

0/73

91/03

3

17/57

0/03

0/80

استرس

11/33

3

73/11

0/03

0/89

13/37

3

390/01

0/03

0/83

تفکر عامل

13/83

3

43/38

0/03

0/73

94/11

3

34/34

0/03

0/53

راهبردها

80/03

3

14/41

0/03

0/73

50/38

3

91/04

0/03

0/18

پيگيري اثربخش بود .همچنين ،درمان مبتني بر تعهد و
پذيرش نسبت به مصاحبه انگيزشي در تمامي مؤلفه ها به
غير از افسردگي در مرحله پس آزمون اثرگذارتر بود.

در راستاي تفاوت بين گروهها و مقايسه دو به دوي ميانگين
ها از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد .بر اساس نتايج
جدول  ،5درمان مبتني بر تعهد و پذيرش و مصاحبه
انگيزشي در تمامي مؤلفه ها در مرحله پس آزمون و

جدول )5آزمون بونفروني براي مقايسه ميانگين سه گروه در متغيرهاي پژوهش
متغير

اضطراب

افسردگي

استرس

تفکر عامل

راهبردها

گروه

تعهد و پذيرش

کنترل

مصاحبه انگيزشي

تفاوت ميانگين

معناداري

تفاوت ميانگين

معناداري

تفاوت ميانگين

معناداري

تعهد و پذيرش

-

-

-3/008

0/004

-9/593

0/003

مصاحبه انگيزشي

3/008

0/004

-

-

-3/534

0/003

کنترل

9/593

0/003

3/534

0/003

-

-

تعهد و پذيرش

-

-

-0/407

0/434

-3/414

0/003

مصاحبه انگيزشي

0/407

0/434

-

-

-3/058

0/003

کنترل

3/414

0/003

3/058

0/003

-

-

تعهد و پذيرش

-

-

-0/330

0/009

-9/395

0/003

مصاحبه انگيزشي

0/330

0/009

-

-

-3/335

0/003

کنترل

9/395

0/003

3/335

0/003

-

-

تعهد و پذيرش

-

-

3/391

0/001

9/034

0/003

مصاحبه انگيزشي

-3/391

0/001

-

-

3/358

0/003

کنترل

-9/034

0/003

-3/358

0/003

-

-

تعهد و پذيرش

-

-

3/034

0/008

9/470

0/003

مصاحبه انگيزشي

-3/034

0/008

-

-

3/451

0/003

کنترل

-9/470

0/003

-3/451

0/003

-

-

دشوار و چالش برانگيز از نظر درماني محسوب مي شود
[ .]50نتايج مطالعه حاضر نشان داد که که اضطراب،
افسردگي و فشار روانشناختي در گروههاي آزمايش نسبت
به گروه کنترل به طور معناداري کاهش يافته است .البته
شايان ذکر است که درمان مبتني بر تعهد و پذيرش در ابعاد
اضطراب و استرس نسبت به مصاحبه انگيزشي اثرگذارتر

بحث
پرفشاري خون از جمله بيماري هاي شايع ،مزمن ،عودکننده
و زمينه ساز ساير بيماري ها و در عين حال ،قابل پيشگيري
در عصر حاضر بوده و به علت ايجاد تغييرات وسيع و
طوالني مدت در رفتارهاي مربوط به سبک زندگي ،اختاللي
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بوده است .همان گونه که پيشتر مطرح گرديد ،پژوهشهاي
بسياري نشان داده اند افرادي که استرس ،اضطراب و
افسردگي باالتري دارند ،احتمال ابتال به فشارخون در آنها
افزايش مييابد [ .]40-41يافتههاي حاصل شده در اين
مطالعه با نتايج پژوهش هاي زتل ( )3035و برينکبورگ،
ميچانک ،هسر و برگالند ( )3033همسو است ،که نشان
دادند افسردگي و استرس مبتاليان به فشار خون در اثر
درمان مبتني بر تعهد و پذيرش نسبت به گروه کنترل
کاهش معناداري را نشان مي دهد.
هرچه افراد کنترل و تسلطشان بر محيط زندگي و به
خصوص شرايط استرس آفرين زندگي بيشتر باشد ،احساس
رضايت دروني ،خودکارآمدي و خودباوري آنها بيشتر و از
بهزيستي رواني مطلوبتري برخوردار ميشوند و برعکس
افرادي که از فشارخون اساسي يا فشارخون ناشي از
موقعيتهاي استرس آفرين زندگي رنج ميبرند ،از آنجا که
فاقد مهارتهاي شناختي و رفتاري در کنترل رويدادهاي
فشارزاي محيطي مي باشند ،معموالً به ديده ترديد به
توانايي خود مينگرند و همواره نگران ارزيابي هاي منفي
ديگران در مورد خود و رفتارهاي خويش ميباشند .لذا
کاهش استرس ،اضطراب و افسردگي اين بيماران در ابعاد
جسمي ،رواني و اجتماعي ،به عنوان يکي از مهمترين
اهداف درمان مي باشد .در واقع مي توان گفت که استرس
يکي از مهمترين عواملي است که با افزايش احتمال ابتال به
فشار خون همراه است .بيماري فشار خون ،يک بيماري
طوالني مدت و زمينه ساز بسياري از اختالل هاي جسمي
مزمن است و از طرفي خود منبع استرس است .درمان
مبتني بر تعهد و پذيرش به افراد کمک مي نمايد تا در
موقعيت هايي که افراد استرس زيادي داشته اند را به
کمک استعاره به آنها نشان دهند و بتوانند در طول فرايند
درمان ،راههاي مقابله با آن را آموزش ببينند .در درمان
مبتني بر تعهد و پذيرش ،تمام تالش درمانگر ،ايجاد و
پرورش زندگي مبتني بر ارزش است که طبق آن به مراجع
کمک مي نمايد تا شيوه مطلوب زندگي کردن را بيابد و به
انجام آن شيوه بپردازد[ .]53هريس )3003( 3در مورد
پايداري درمان مبتني بر تعهد و پذيرش معتقد است که
شفاف سازي ارزش ها طي اين درمان ،به اعضاي گروه

انگيزه کافي براي ادامه درمان مي دهد و عمل متعهدانه
زماني صورت مي گيرد که ارزش ها روشن گردند .عالوه بر
اين ،دو فرايند مهم درمان پذيرش و تعهد تحت عنوان
تماس با زمان حال و خود به عنوان زمينه سبب مي گردند
تا آگاهي مراجع از خودش و نيازهاي فعلي افزايش يابد و
اين آگاهي به تداوم رفتارهاي خود مراقبتي در بيماران
کمک مي نمايد[ .]53وايت و ميلر )3007(3معتقدند که در
مصاحبه انگيزشي فرض بر اين است که مراجع در جهت
تغيير دچار ترديد مي گردد و درمانگر از وي در چالش با
تغيير رفتار ،حمايت مي نمايد .پس مصاحبه انگيزشي به
مراجع اجازه مي دهد تا به طور آشکار دوسوگرايي اش را
بيان نمايد و انگيزه هاي متعارض خود را شناسايي و به طور
رضايت بخشي حل نمايد ،در اين صورت فشارهاي
روانشناختي که فرد تجربه مي نمايد و مي توانند به
اختالالت جسماني و روانشناختي منجر گردند را کنترل
نمايد [.]59
همچنين نتايج نشان داد که ميزان اميد در گروههاي
آزمايش نسبت به گروه کنترل به طور معناداري افزايش
يافته است .البته شايان ذکر است که درمان مبتني بر تعهد
و پذيرش نسبت به مصاحبه انگيزشي اثرگذارتر بوده است،
که با نتايج پژوهش هاي نويديان و همکاران ( )3030و
ازپوالت و ازتاس ( )3035همسو مي باشد .شايسته است
مطرح نماييم که اميد فرايندي شناختي است ولي تبعاتي
هيجاني دارد ،بنابراين طبق نظريه اشنايدر ،اميد يک هيجان
انفعالي نيست که تنها در لحظه هاي تاريک زندگي پديدار
شود؛ بلکه فرايندي شناختي است که افراد به وسيله آن به
صورت فعال براي دست يافتن به هدفهايشان تالش مي
کنند .لذا ،اميد فرايندي است که طي آن ،فرد هدفهاي
خود را تعيين ميکند ،راهکارهايي براي رسيدن به آنها مي-
سازد و انگيزه الزم را براي اجراي اين راهکارها ايجاد و در
طول مسير حفظ ميکند [ .]54بايد دانست بيماران اميدوار
به بهبود سالمتي ،به دليل باور مثبت با سرعت بيشتري
بهبود مييابند و منجر به تغييرات فيزيولوژي مثبت در
انسان مي گردد .درمان مبتني بر تعهد و پذيرش موجب مي
گردد تا فرد زندگي خود را غني ،بامحتوا و بامعنا بيابد که
اين امر به ارتقاء کارکرد روزانه ،سالمت جسماني و

1- Harris

2- White & Miller
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تعميم نتايج مي بايست اين نکته را در نظر داشت .دوم اين
که ،اين مطالعه تنها روي مردان انجام گرفته است و در
مطالعات آتي مطلوب تر است که در هر دو جنس انجام
پذيرد .در نهايت اين که ،فاصله بين پس آزمون و پيگيري
در پژوهش حاضر ،کوتاه است که در ديگر مطالعات مي
تواند در دوره هاي متوالي پس از مداخله اين امر صورت
پذيرد .در پايان از رياست محترم بيمارستان ولي عصر( عج)
شهرستان رشت جناب آقاي دکتر عرب و تمامي بيماراني
که در مطالعه حاضر مشارکت داشتند ،تشکر و قدرداني مي
گردد.
منابع

روانشناختي مي انجامد .در فرايند درمان تعهد و پذيرش،
انعطاف پذيري روانشناختي به عنوان اساس سالمت
روانشناختي شناخته مي گردد .فرايند درمان تعهد و پذيرش
به افراد کمک مي نمايد تا مسئوليت تغييرات رفتاري را
بپذيرد و هر زمان که الزم بود تغيير يا پافشاري نمايد و در
واقع اين درمان به دنبال متعادل کردن شيوه هاي متناسب
با موقعيت است .در حوزه هايي که قابل تغيير مثل رفتار
آشکار مي باشد ،بر تغيير متمرکز است و در حوزه هايي که
تغيير امکان پذير نيست نظير فشار خون ،بر پذيرش و
تمرين هاي ذهن آگاهي تمرکز دارد[ .]55همين افزايش
انعطاف پذيري بيمار در سايه آموزش هاي ذهن آگاهي
يکي ديگر از علل تداوم درمان است که در اين مطالعه هم
اين نتيجه حاصل گرديد .شخصي که انعطاف پذيري
روانشناختي دارد ،از رويدادهاي ناخواسته اجتناب نمي نمايد
و سعي در کنترل و تغيير آنها ندارد ،لذا انرژي خود را به
جاي مقابله با اجتناب از رويدادهاي ناخواسته ،صرف ارزش
ها و کيفيت زندگي مي نمايد(هيز و همکاران.)3033 ،
مزيت عمده اين روش نسبت به روان درماني هاي ديگر ،در
نظر گرفتن جنبه هاي انگيزشي به همراه جنبه هاي
شناختي به جهت تأثير و تداوم بيشتر اثربخشي درمان است
(هيز و همکاران.)3001 ،
البته بايد دانست اغلب افراد مبتال به بيماري مزمن نيازمند
تغييرات رفتاري و سبک زندگي در حد بسيار وسيعي هستند
تا بتوانند سالمتي خود را حفظ نمايند ،که تحليل ها نشان
مي دهد مصاحبه انگيزشي نسبت به درمان هاي سنتي در
دامنه بسيار وسيعي از مشکالت روانشناختي و بيماري هاي
جسماني برتري دارد [ ]51که در اين مطالعه نيز اين نکته
آشکار گرديد.
در يک نتيجه گيري نهايي ،بايد گفت که نتايج مطالعه
حاضر دانش ما را در زمينه نقش تغيير رفتار در افراد مبتال
به بيماري هاي مزمن افزايش مي دهد و بار ديگر ما را به
اين واقعيت مي رساند که مداخله هاي روان شناختي نقش
بسيار مهمي در پيشگيري و درمان بيماري هاي جسماني
ايفا مي نمايد.
از جمله محدوديتهاي مطالعه حاضر مي توان به اين موارد
اشاره نمود :اوالً نمونه پايين است و تنها در يکي از
بيمارستان هاي شهرستان رشت انجام گرفته است که در
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Comparison of Effectiveness of Acceptance and Commitment
Therapy and Motivational Interviewing on Decreasing Anxiety,
Depression, Stress and Increasing Hope in Essential Hypertensive
Patients
Baradaran, M. *Ph.D Student., Zare, H. Ph.D., Alipour, A. Ph.D., Farzad, V. Ph.D.

Abstract
Introduction: Essential Hypertension (EH) is general health problem which is prevalent around
worldwide. Based on previous studies, Essential Hypertension is significant risk factor for
Chronic Diseases. The main purpose of this study was to compare acceptance and commitment
therapy (ACT) motivational interviewing (MI) on anxiety, depression, stress and hope in essential
hypertensive patients.
Method: This study was a semi-experimental study with pretest, post-test and follow-up. Subjects
were first screened by using inclusion and exclusion criteria, therefore 39 hypertensive patients
were selected who referred to Valiasr Hospital in Rasht city and randomly were divided into
experimental and control groups (13 patients in each group). The motivational interviewing (MI)
group was treated in 5 sessions and acceptance and commitment therapy (ACT) group was treated
in 8 sessions while the control group did not receive any treatment. Research’s tools were stress,
anxiety and depression and hope scale that in all three phases were completed by subjects.
Results: The data was analyzed by MANCOVA and POST HOC statistical tests showed that
ACT and MI, mean of depression, anxiety and stress was significantly lower than control group
and also had higher hope. It was also found that ACT, was significantly lower in mean of anxiety
and stress than MI group and higher in hope.
Conclusion: Based on research’s findings, ACT and MI are effective interventions in essential
hypertensive patients.
Keywords: Acceptance and commitment therapy, motivational interviewing, hypertension,
anxiety, depression, stress, hope
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