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Abstract
Introduction: The current study aimed at investigating the impact of dialectical behavior therapy
on interpersonal conflict resolution in patients with coronary heart disease.
Methods: The current experimental study was conducted with control group and pretest posttest
design. A total of 32 male and female patients with coronary heart disease with least highschool
education referring to Isfahan Cardiovascular Research Institute were selected and randomly
allocated to two groups of control and intervention each with 16 subjects. Pretest was done for both
groups by conflict resolution questionnaire (CRQ). The intervention group received eight 2-hour
sessions once a week for the dialectical behavior therapy. Afterwards, the posttest was done for both
groups. The obtained data were analyzed with SPSS version 24 and multivariate analysis of
covariance (MANCOVA) was used.
Results: The findings showed that DBT can affect interpersonal conflict resolution in patients with
coronary heart disease with effect size of 0.81%.
Conclusions: On the basis of results, dialectical behavior therapy intervention can positively affect
interpersonal conflict resolution in patients with coronary heart disease.
Keywords: Coronary Heart Disease, Dialectical Behavior Therapy, Interpersonal Conflict
Resolution
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چکیده
مقدمه :هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر حل تعارض بین فردی بیماران عروق کرونر قلبی بود.
روش کار :این پژوهش از نوع نیمه مداخلهای پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد بود که در سال  1931انجام شد .محیط پژوهش
در اصفهان و جامعه پژوهش شامل بیماران مبتال به کرونر قلب مراجعه کننده به پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بود 92 .زن و مرد
مبتال به بیماری عروق کرونر قلب با تحصیالت حداقل دیپلم ،از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان ،به صورت نمونه گیری در دسترس
انتخاب و بعد از همتا سازی از نظر سن و جنس ،به طور تصادفی در دو گروه آزمون ( 11نفر) و شاهد ( 11نفر) قرار گرفتند .از هر دو
گروه با استفاده از پرسش نامهی "حل تعارض ( ،")CRQمرحلهی پیش آزمون به عمل آمد .گروه آزمون به مدت  8جلسهی  2ساعته
(هفتهای یک بار) تحت آموزش رفتار درمانی دیالکتیک قرار گرفت .سپس از هر دو گروه ،پس آزمون به عمل آمد .دادههای به دست
آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  21به روش تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد  DBTبر حل تعارض بین فردی بیماران عروق کرونر قلب با اندازه اثر  %7/81تأثیر داشته است.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج ،میتوان گفت که رفتار درمانی دیالکتیک میتواند بر حل تعارض بین فردی بیماران عروق کرونر قلبی،
تأثیر مثبت داشته باشد.
واژگان کلیدی :عروق کرونر قلب ،رفتار درمانی دیالکتیک ،حل تعارض بین فردی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اختالل قلبی -عروقی و یک مشکل بهداشتی در کشورهای در حال
توسعه و توسعه یافته و از بیماریهای مزمنی است که نه تنها شمار
مرگ و میر باالیی دارد ،بلکه در دراز مدت باعث ایجاد محدودیت در
زندگی فرد میشود ( .)1طیف بالینی بیماری عروق کرونر از ایسکمی
بدون عالمت تا آنژین مزمن پایدار ،آنژین ناپایدار ،انفارکتوس حاد
میوکارد ،کاردیو میوپاتی ایسکمیک و مرگ ناگهانی قلبی ،متفاوت بوده
و شایعترین علت بستری در بیمارستانها است ( .)2بیماریهای قلب و
عروق 27 ،درصد از علل مرگ در دنیا و  91درصد مرگ و میر در ایران
را به خود اختصاص میدهد و در حال حاضر ،بیماری رگهای کرونر،
اولین علت مرگ و میر در افراد باالی  91ساله در ایران میباشد (.)9
متخصصان قلب و عروق ،عوامل جسمانی شناخته شدهای از جمله

توسعه زندگی شهری در جهان صنعتی ،تغییر در ساختار سنتی جوامع
به سوی پیر شدن و کنترل بیماریهای واگیر ،جهان را هر چه بیشتر با
افزایش بروز و شیوع بیماریهای غیر واگیر مانند بیماریهای قلبی-
عروقی ،دیابت و سرطانها رو به رو کرده است .در این بین ،بیماریهای
قلبی -عروقی مانند عروق کرونر قلب بر جسم ،روان و عملکرد فردی و
اجتماعی اثرهای گسترده میگذارد و درمانهای پزشکی هرچند عالیم
را کاهش میدهند ولی خود باعث اختالل در الگوی زندگی میشوند.
بین این بیماری و مشکلهای روان شناختی ارتباط متقابلی وجود دارد؛
از طرفی بیماریهای قلبی عروقی ،یک منبع استرس برای افراد مبتال
به بیماری است .استرس ناشی از این بیماریها ،عالوه بر اثرهای سوء
جسمی ،اثر منفی روانی نیز دارد .بیماری عروق کرونر قلب ،مهمترین
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و پیشگیری از عود بیماری قلبی داشته باشد .یکی از نوآوریها در
درمانهای روان شناختی که هم بر مهارت آموزی و هم بر مهارتهای
تنظیم هیجان تاکید دارد ،رفتار درمانی دیالکتیکی میباشد .شایان ذکر
است که پزشکی ذهن -بدن حوزهای است که بر تعامل بین مغز ،ذهن،
بدن ،رفتار و روشهای نیرومندی که از طریق آنها عوامل هیجانی،
روانی ،اجتماعی ،معنوی و رفتار ،به طور مستقیم بر سالمت جسمانی
و روانی اثر میگذارند ،تأکید میکند ( .)3رفتار درمانی دیالکتیک ،یکی
از فنون مؤثر دیدگاه ذهن -بدن به شمار میرود که آثار مثبت درمانی
آن بر انواع بیماریهای مزمن ،چه بر بیماران ( )17و چه حتی بر
مراقبانشان ( )11به تأیید رسیده است .رفتاردرمانی دیالکتیکی یک
رویکرد شناختی -رفتاری است که بر جنبههای روانی -اجتماعی درمان
تاکید میکند .این رویکرد ،مداخالت مربوط به درمانهای شناختی
رفتاری را که مبتنی بر اصل تغییر میباشند با آموزهها و فنون فلسفه
شرقی ذهن که مبتنی بر اصل پذیرش میباشند در آمیخته ( )12و
عالوه بر تأثیرات مثبت بر بهزیستی ذهنی ،موجب بهبودی سالمت
جسمانی میشود ( .)19رفتار درمانی دیالکتیکی ،چهار مؤلفه
مداخلهای را در شیوه درمانی خود مطرح میکند :هوشیاری فراگیر
بنیادی و تحمل پریشانی به عنوان مؤلفههای پذیرش؛ و تنظیم هیجانی
و کارایی بین فردی به عنوان مؤلفههای تغییر ( .)11رفتار درمانی
دیالکتیکی ،میتواند عوامل روان شناختی را که نقش مهمی در
پیشگیری از عود بیماری دارد بهبود بخشد ( .)11این روش به
بیمار مهارتهای الزم برای مقابله با رفتارهای نا سالم و تغییر آنها را
میآموزد ( .)11مساله اصلی این پژوهش از آنجا نشات میگیرد که به
رغم آثار مفید رفتار درمانی دیالکتیک که نوع خاصی از روان درمانی
شناختی -رفتاری است ،با مرور پژوهشهای انجام شده در ایران ،جای
خالی این قبیل مطالعات بر بیماریهای مزمنی همچون بیماران عروق
کرونر قلب بسیار مشهود است .بدیهی است که رفتار درمانی دیالکتیک،
کمک موثری در این زمینه است .لذا در پژوهش حاضر مساله اصلی،
بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر حل تعارض بین فردی
بیماران عروق کرونر قلبی است .بر این اساس تاکید تحقیق حاضر بر اثر
بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر متغیر فوق و ابعاد آن در بیماران
عروق کرونر قلبی میباشد .با توجه به آن چه بیان شد ،سؤال این است
که آیا رفتار درمانی دیالکتیک میتواند بر ابعاد حل تعارض بین فردی
بیماران عروق کرونر قلبی تأثیر داشته باشد؟

فشارخون باال ،سطح باالی کلسترول مضر ،بیماری دیابت ،کمبود
فعالیت بدنی ،چاقی و وراثت را با بروز بیماری عروق مرتبط میدانند.
با وجود این ،شواهد حاکی از آن است که این موارد حداکثر  17درصد
از بروز این بیماری را پیش بینی میکنند و عوامل جسمانی فوق به
تنهایی قادر به تبیین بروز و نیز تداوم بیماری کرونر قلب نیستند.
پیشرفتهای نوین پزشکی -رفتاری ،توجه متخصصان روان شناسی
تندرستی را به نقش کلیدی عوامل غیر زیستی در بیماری کرونر قلب
معطوف ساخته است و پژوهش درباره این بیماری مدتی است که
متوجه عوامل روان شناختی و عوامل روانی -اجتماعی شده است (.)1
از جمله مهمترین عوامل روان شناختی ،تعارضهای بین فردی میباشد
که میتواند تأثیر به سزایی در بیماریهای روان تنی داشته باشد .وجود
تعارض در زندگی شخصی و اجتماعی ،بخش اجتناب نا پذیر هستی
انسان است .تعارض میتواند به صورت مثبت به کیفیت روابط و هم به
رشد تعارض بینجامد ( .)1به طور کلی ،تعارض به دو نوع سازنده و غیر
سازنده تقسیم میشود ؛ تعارض سازنده بر مصامحه و راه حلهای
مناسب و مثبت استوار است و تعارض غیر سازنده بر تهدید و راه
حلهای استبدادی و نا مناسب .اگر شیوههای مناسبی برای حل تعارض
به کار رود ،پیامدهای کارآمد و سود مندی به وجود خواهد آمد .تعارض
بین فردی و نحوه مدیریت آن میتواند تأثیر مهمی بر فعالیتهای
مختلف و در نهایت مهمتر از همه بر سالمتی افراد داشته باشد (.)1
برخی اوقات مشاهده شده است که تعارض ،بعضی از رفتارهای سازش
نا یافته را در افرادی که سعی در مقابله با آن دارند ایجاد کرده است
( .)0این گونه تعارض ،نه تنها بر علکرد فرد تأثیر میگذارد بلکه
اختالالت روان تنی را نیز به دنبال دارد و از این طریق سالمتی فرد را
به مخاطره میاندازد .به طور کلی ،افراد ،واکنشهای مختلفی به
موقعیتهای تعارضی از خود نشان میدهند از قبیل :پاسخهای روان
شناختی مانند اضطراب ،بی عالقگی ،نا رضایتی ،انزوا و ناکامی؛
پاسخهای رفتاری مانند مصرف الکل و مواد مخدر ،کم خوری و
پرخوری ،پرخاشگری و خرابکاری؛ پاسخهای فیزیولوژیکی مانند
مشکالت عروقی ،فشار خون باال ،مشکالت تنفسی ،زخم معده و انواع
سر درد؛ واکنش بیوشیمیایی بدن از قبیل اتساع مردمکها ،بازداری
ترشح بزاق ،افزایش تپش قلب ،بازداری ترشح مایعات هضمی ،ترشح
آدرنالین و نورآدرنالین و تبدیل گلیکوژن به صفرا (.)8
حل مؤثر تعارض بین فردی از طریق مهارتهای حل مساله ،تصمیم
گیری صحیح ،ارتباط و شیوه مقابلهای مناسب ،امکان پذیر است (.)1
بدین ترتیب داشتن شیوههای حل تعارض منطقی ،میتواند مانع موثری
در برابر تعارضهای بین فردیِ منحل کنندهی بیماران باشد و حتی
میتواند به حل بهتر مسائل پیش روی بیماران ،کمک کند .با توجه به
رابطه کیفیت زندگی و سالمت روان و نیز شیوع باالی مسائل روان
شناختی در بیماران عروق کرونر قلبی ،انجام مداخالت مؤثر به منظور
بهبود وضعیت سالمت روانی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران امری
ضروری به نظر میرسد .در پژوهش حاضر ،رفتار درمانی دیالکتیک
( )DBTبه منظور حل تعارض بین فردی و در نتیجه کاهش عوارض
بیماری کرونر قلبی به کار گرفته شده است .با در نظر گرفتن نقش
تعارضهای بین فردی در ایجاد و تداوم بیماریهای قلبی ،درمانهایی
که بر بهبود تعارضها و تضادها در جهت حل تعارض بین فردی و
کسب حمایت اجتماعی تأکید دارند ،میتوانند نقش مهمی در درمان

روش کار
پژوهش حاضر ،با توجه به ماهیت موضوع و هدفهای پژوهش ،روش
تحقیق از نوع نیمه مداخلهای پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد
است که در سال  1931انجام شد .محیط پژوهش در اصفهان و جامعه
پژوهش شامل بیماران مبتال به کرونر قلب مراجعه کننده به پژوهشکده
قلب اصفهان است .گروه آزمون در معرض متغیر مستقل قرار گرفته
است .در گروه شاهد هیچ متغیری اعمال نشده است .در پژوهش نیمه
مداخلهای تعداد نمونه باید طوری تعیین شود که با استفاده از آن بتوان
به سؤاالت تحقیق پاسخ معتبر و علمی داد .با توجه به این که پژوهش
حاضر یک پژوهش کمی و از نوع تجربی نیمه مداخلهای بود و در
پژوهش کمی ،تعداد حجم نمونه ،حداقل  11نفر است؛ در این پژوهش،
 27نفر به عنوان حجم نمونه برای گروه آزمون و  27نفر به عنوان حجم
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فیشر و اوری ( )1331برای اندازه گیری ایدههای حل تعارض و توانایی
شخص در خلق و ارائه راه حلهای برنده -برنده تدوین شده است .عالوه
بر آن عبارات این پرسشنامه ،ادراک و برداشت پاسخ دهندگان را بر
مبنای اینکه معموالً در رفتارهای خاص مرتبط با تعارض وارد میشوند
و میزان آگاهی آنها از موضوع تعارض را میسنجد .پرسشنامه حاضر
به عنوان وسیلهای برای ارتقا و بهبود درک افراد از تعارض طراحی شده
و به عنوان ابزاری آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است .این
پرسشنامه شامل  17گویه و  17خرده مقیاس میباشد .خرده
مقیاسهای آن عبارتند از :دیدن طبیعی تعارض ،فضا و موقعیت ،شفاف
سازی ،توجه به نیازها به جای خواستهها ،ایجاد رابطه همکاری ،تمرکز
بر آینده با یاد گیری از گذشته ،ارائه گزینههایی برای سود متقابل ،هدف
گذا ری ،ایجاد توافق مبتنی بر سود متقابل ،مالحظه کاری و مراعات.
گویه های این پرسشنامه در طیف لیکرت  1گزینهای ( = 1تقریباً هرگز،
 = 2گاهی = 9 ،نیمی از = 1 ،معموالً = 1 ،تقریباً) نمره گذاری میشوند.
نمرات عبارات  1و  9و  19و  18و  22و  21و  21و  20و  91و  92و
 99و  91به صورت معکوس نمره گذاری میشوند ( 1تا  )1و بقیه
عبارات به همان ترتیب ( 1تا  )1باقی میماند .نمرات کل از جمع نمرات
زیر مقیاسها به دست میآید و دامنه نمرات کل ،بین  17تا 277
میباشد .جمع نمرات هر چه باالتر باشد نشان دهنده کارایی و اثر بخشی
بیشتر افراد در حل تعارض است .باالترین و پائین ترین نمرات به ترتیب
نشان دهنده اثر بخش ترین و ضعیفترین تواناییهای افراد در ارائه راه
حل برای تعارض است .هن اینگ ( )2779آلفای کرونباخ این پرسشنامه
را  7/00و ضریب پایایی آن را  7/13بدست آورد .اعتبار سازه با روش
تحلیل عوامل وجود  17زیر مقیاس پرسشنامه را تأیید کرد؛ آلفای
کرونباخ  7/81و  .)10( 7/82تست روایی سازه خوبی داشته و درمقایسه
با تست  ROCI-Iاز روایی همزمان خوبی برخوردار است.

نمونه برای گروه آزمون (با احتساب ریزش) به طور هدفمند انتخاب شد.
بدین منظور  17نفر بیمار مبتال به کرونر قلب مراجعه کننده به
پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به روش نمونه گیری در دسترس برای
شرک ت در پژوهش انتخاب شدند و پس از ارزیابی اولیه ،به صورت
تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند .پس از بررسی حدود
چهارصد پرونده در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان ،حدود  87نفر واجد
شرایط ،انتخاب شدند و با آنها تماس گرفته شد .در ابتدا  17نفر به
صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس افراد نمونه ،پس از
ارزیابی اولیه ،به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند.
در نهایت با وجود ریزش 92 ،نفر به عنوان افراد نمونه در دو گروه 11
نفره قرار گرفتند .در این ارزیابی ،مالکهای ورود عبارت بودند از
تحصیالت حداقل دیپلم ،سن باالتر از  27سال ،عضویت در پژوهشکده
قلب و عروق اصفهان و عدم دریافت هر گونه برنامه آموزشی دیگر قبل
و در حین انجام رفتار درمانی دیالکتیک؛ و مالکهای خروج عبارت
بودند از :ابتال به بیماری روان پزشکی شدید همزمان با ابتال به بیماری
کرونری قلبی ،داشتن بیماریهای مزمن دیگر از جمله دیابت .همان
طور که گفته شد افراد واجد شرایط را به طور تصادفی در دو گروه شاهد
و آزمون جایگزین کرده و در مرحله پیش آزمون برای هر دو گروه
پرسشنامهی حل تعارض ( ،)CRQاجرا شد .سپس به مدت  8جلسه
( 2ماه و هفتهای یک جلسهی  2ساعته) مداخله رفتار درمانی دیالکتیک
برای گروه آزمایش ،اجرا شد .در مرحله پس آزمون نیز ،مجدداً
پرسشنامهی ذکر شده برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید و
دادههای حاصل ،مورد بررسی قرار گرفتند.
روش گردآوری اطالعات پژوهش حاضر ،تجربی -میدانی است .در
پژوهش حاضر پس از انجام مقدمات کار یعنی مشخص و معین شدن
جامعه مورد مطالعه و تنظیم فرضیهها با استفاده از تکنیکهای خاصی،
اطالعات و ارقام الزم از اعضای هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و
پس آزمون جمع آوری شد .ابزار به کار رفته در پژوهش حاضر،
"پرسشنامه حل تعارض" ( )CRQو "پرسشنامه جمعیت شناختی
محقق ساخته" بوده است .پرسشنامه حل تعارض ( )CRQتوسط ویکز،

مالحظات اخالقی
برای رعایت اخالق پژوهشی ،پس از اتمام جلسات و بعد از اجرای مرحله
پس آزمون ،حدود چهار الی پنج جلسه مداخله  ،DBTبر روی گروه
کنترل نیز اجرا گردید.

جدول  :1شرح مختصر جلسات  DBTبر اساس دستورالعمل مارشا لینهان
جلسات
جلسه اول (ذهن آگاهی )1
جلسه دوم (ذهن آگاهی )2

جلسه سوم (تحمل پریشانی )1
جلسه چهارم (تحمل پریشانی )2

شرح مختصر
آشنایی با مفهوم ذهن آگاهی و سه حالت ذهنی (ذهن منطقی ،ذهن هیجانی و ذهن خرد گرا).
آموزش دو دسته مهارت برای دست یابی به ذهن آگاهی؛ دسته اول مهارتهای "چه چیز" (شامل مشاهده ،توصیف و شرکت
کردن) و دسته دوم مهارتهای "چگونه" (شامل موضع غیر قضاوتی ،خود هشیاری فراگیر و کارآمد عمل کردن).
آموزش راهبردهای پرت کردن حواس و منحرف کردن ذهن با مهارتهای ( ACCEPTS: Activities,
( )Contributing, Comparisons, Emotions, Pushing away, Thoughts & Sensationفعالیتها،
مشارکت ،مقایسهها ،هیجانها ،دور کردن ،افکار و حسها).
آموزش خودآرام سازی با حواس پنج گانه.

جلسه پنجم (تنظیم هیجان )1

آموزش الگوی شناسایی هیجانها و برچسب زدن به آنها که منجر به افزایش کنترل هیجانها میشود.

جلسه ششم (تنظیم هیجان )2

آموزش ایجاد تجارب هیجانی مثبت از طریق ایجاد تجارب هیجانی مثبت کوتاه مدت.

جلسه هفتم (ارتباط مؤثر و
کارآمدی بین فردی )1
جلسه هشتم (ارتباط مؤثر و
کارآمدی بین فردی )2

موقعیتهایی برای ارتباط مؤثر و کارآمدی بین فردی (تناسب بین خواستههای خود با خواستههای دیگران؛ نسبت
خواستهها و بایدها).
هدفهای ارتباط مؤثر و کارآمدی بین فردی (به دست آوردن اهداف در یک موقعیت و مقابله با مقاومت و تعارض).

()27-18
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برای استفاده از تحلیل کواریانس باید دو پیش فرض نرمال بودن دادهها
و یکنواختی واریانسها بررسی شود .جدول  9نتایج آزمون
کولموگوروف -اسمیرنوف را جهت بررسی نرمال بودن دادهها در مؤلفه
حل تعارض بین فردی و خرده مقیاسهای آن در دو گروه آزمون و
شاهد نشان میدهد.
همان طور که مشاهده میشود ،مقدار  Pبرای متغیرها در جدول ،9
بزرگتر از  7/71است ،بنابراین فرض نرمال بودن دادهها تأیید میشود.
جدول  ، 1نتایج آزمون لوین را جهت بررسی همسانی واریانسها در
مؤلفه حل تعارض بین فردی و زیر مقیاسهای آن در دو گروه آزمون و
شاهد نشان میدهد.

یافتهها
یافتههای توصیفی این پژوهش شامل شاخصهای آماری میانگین و
انحراف معیار است .هم چنین جهت بررسی فرضیهها از روش آماری
تحلیل کواریانس با کنترل پیش آزمون استفاده گردیده است .برای
بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف و برای
بررسی همسانی واریانسها از آزمون لوین در مورد هر خرده مقیاس
استفاده شده است .در زیر فرضیههای پژوهشی مطرح میشود و نتایج
مربوط به هر کدام ارائه میگردد .یافتههای توصیفی مربوط به متغیر
اصلی پژوهش و زیر مقیاسهای آن در جدول  2آمده است.

جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون ()N = 11
گروه

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

حل تعارض بین فردی
آزمون
شاهد

)29/21( 173/90
)21/03( 171/21

)18/17( 111/18
)21/37( 172/01

دیدن طبیعی تعارض
آزمون
شاهد

)2/18( 11
)2/12( 17/19

)1/82( 11/81
)2/17( 17/81

)2/99( 11
)1/31( 17/11

)1/88( 11/18
)2/90( 17/18

)2/11( 17/18
)2/78( 3/39

)2/11( 11/17
)2/27( 17/71

فضا و موقعیت
آزمون
شاهد
شفاف سازی
آزمون
شاهد
توجه به نیازها به جای خواستهها
آزمون
شاهد

)2/07( 17/11
)2/93( 17/12

)1/81( 11/91
)2/13( 3/18

ایجاد رابطه همکاری
آزمون
شاهد

)2/10( 11/90
)2/91( 11/71

)2/72( 11/90
)1/33( 17/91

)2/10( 17/19
)2/19( 17/81

)1/39( 11/17
)2/21( 3/81

)2/21( 11/90
)2/13( 11/18

)1/01( 11/11
)2/12( 17/80

تمرکز بر آینده با یادگیری از گذشته
آزمون
شاهد
ارائه گزینه برای سود متقابل
آزمون
شاهد
هدف گذاری
آزمون
شاهد

)2/11( 11/12
)2/11( 17/12

)1/11( 11/81
)2/20( 17/19

ایجاد توافق مبتنی بر سود متقابل
آزمون
شاهد

)2/17( 17/17
)2/11( 17/12

)2/72( 11/80
)2/92( 3/01

)2/11( 17/39
)2/93( 17/80

)2/12( 11/17
)2/28( 17/81

مالحظه کاری و مراعات
آزمون
شاهد
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توکلی و همکاران

جدول  :3نتایج آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف در دو گروه آزمون و شاهد
سطح معناداری

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حل تعارض بین فردی

123/99

99/11

K-S-Z
7/1

7/8

دیدن طبیعی تعارض

19/11

9/11

7/8

7/1

فضا و موقعیت

12/18

9/28

7/3

7/9

شفاف سازی

12/08

9/13

7/3

7/2

توجه به نیازها به جای خواستهها

12/08

9/10

7/3

7/9

ایجاد رابطه همکاری

12/81

9/21

1/71

7/2

تمرکز بر آینده با یادگیری از گذشته

12/11

9/11

1/79

7/2

ارائه گزینه برای سود متقابل

19/21

9/27

7/8

7/1

هدف گذاری

19/12

9/91

1/13

7/1

ایجاد توافق مبتنی بر سود متقابل

12/81

9/00

1

7/2

مالحظه کاری و مراعات

19/11

2/92

7/1

7/0

جدول  :4نتایج آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانسها در دو گروه آزمون و شاهد
حل تعارض بین فردی

F
1/21

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنی داری

1

97

7/723

متغیر
دیدن طبیعی تعارض

2/72

1

97

7/738

فضا و موقعیت

7/12

1

97

7/10

شفاف سازی

1/19

1

97

7/71

توجه به نیازها به جای خواستهها

7/18

1

97

7/13

ایجاد رابطه همکاری

2/71

1

97

7/11

تمرکز بر آینده با یادگیری از گذشته

2/81

1

97

7/1

ارائه گزینه برای سود متقابل

1/20

1

97

7/23

هدف گذاری

2/81

1

97

7/17

ایجاد توافق مبتنی بر سود متقابل

9/10

1

97

7/711

مالحظه کاری و مراعات

1/03

1

97

7/28

جدول  :5نتایج تحلیل کواریانس در دو گروه آزمون و شاهد در پس آزمون
منبع تغییرات

مجموع

سطح معنا داری

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

0170/78
13318/11

1
1

0170/78
13318/11

93/81
111/13

7/777
7/777

پیش آزمون
گروه

08/80
139/31

1
1

08/80
139/31

91/71
81/11

7/777
7/777

7/11
7/01

پیش آزمون
گروه

10/10
101/13

1
1

10/10
101/13

23/27
01/23

7/777
7/777

7/17
7/02

7/33
7/333

پیش آزمون
گروه

82/10
181/11

1
1

82/10
181/11

93/11
83/28

7/777
7/777

7/10
7/01

7/333
7/333

01/82
220/12

1
1

01/82
220/12

92/03
38/91

7/777
7/777

7/19
7/00

7/333
7/333

11/00
131/11

1
1

11/00
131/11

11/33
02/13

7/777
7/777

7/91
7/01

7/333
7/333

مجذورات

P

مجذور اتا

توان آماری

7/10
7/03

7/333
7/333
7/333
7/333

حل تعارض بین فردی
پیش آزمون
گروه
دیدن طبیعی تعارض

فضا و موقعیت

شفاف سازی

توجه به نیازها به جای خواستهها
پیش آزمون
گروه
ایجاد رابطه همکاری
پیش آزمون
گروه
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همان طور که در جدول  1مشاهده میشود ،در متغیر اصلی ،مقدار P
کوچکتر از  7/71است ،اما به دلیل آن که حجم نمونه برابر استF،
نسبت به تخطی از پیش فرضهای پارامتریک مقاوم است .همچنین در
زیر مقیاسها ،مقدار  Pبزرگتر از  7/71است ،بنابراین فرض همسانی
واریانسها تأیید میشود .برای بررسی استنباطی متغیر اصلی و زیر
مقیاسهای آن از تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول
 1آمده است.
همان طور که در جدول  1نشان داده شده است ،پس از حذف تأثیر
پیش آزمون بر روی متغیر وابسته و با توجه به ضریب  Fمحاسبه شده،
مشاهده می شود که بین میانگین های تعدیل شده نمرات شرکت
کنندگان بر حسب عضویت گروهی در مرحله پس آزمون تفاوت وجود
دارد ( .)P > 7/7771لذا فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی پژوهش نیز،
تائید گردید.

میرسد بیماری کرونری قلب روی حالتهای روانی افراد تأثیر گذاشته
و باعث ایجاد مشکلهایی در توانایی حل تعارض بین فردی افراد شده
است .از جمله این مشکلها ،عدم توانایی در ابراز باورها و نیازها ،نا توانی
در چاره اندیشی ،نداشتن مهارتهای حل مساله ،عدم تصمیم گیری
صحیح ،نداشتن ارتباط و شیوه مقابلهای مناسب در مشکالت بین فردی
میباشد .کاهش پذیرش ،تمرکز و دیدگاه پذیری نیز در این بیماران
گزارش شد DBT .به گونهای طراحی شده است که میتواند با آموزش
چهار دسته مهارت (تحمل آشفتگی ،توجه آگاهی ،نظم بخشی هیجانی
و ارتباط مؤثر) ،شدت هیجانها را کاهش دهد و در مواقع بحرانی ،تعادل
هیجانی را حفظ کند .از آنجا که بخشی از رفتار درمانی دیالکتیکی به
تمرین مهارتهای ذهن آگاهی مربوط میشود انجام تمرینهای ذهن
آگاهی میتواند با افزایش فعالیت بخش پیشانی مغز (که با عواطف مثبت
همراه است) و کاستن از فعالیت پایۀ مغز (که با رفتار غیر ارادی ناشی
از هیجانات همراه است) ،آسیب پذیری زیستی نسبت به محرکهای
هیجانی منفی را کاهش دهد ( .)20تمرینهای ذهن آگاهی در ،DBT
با افزایش آگاهی افراد نسبت به لحظه حال ،از طریق تکنیکهایی مثل
توجه به تنفس و بدن و معطوف کردن آگاهی به اینجا و اکنون ،بر نظام
شناختی و پردازش اطالعات مؤثر است .به این ترتیب این روش میتواند
موجب بهبود در راهبردهای تنظیم هیجان و حل تعارض بین فردی
شود .تمرینهای تحمل پریشانی ،به افراد کمک میکند تا با انجام برخی
ازفعالیت ها ،مشارکت در برخی از کارها ،مقایسهی خود با کسانی که
وضع بدتری دارند ،ایجاد تعمدی هیجانهای مثبت ،فرونشانی موقتی
شرایط دردناک ،جایگزین کردن افکار و تقویت سایر حسها ،حواس
برگردانی کرده و قدرت تحمل پریشانی و رنج و اندوه را در خود در
مواقع تعارض ،باال ببرد در نتیجه چنین به نظر میرسد که این مهارت
تأثیر خود را روی بخشی از حل تعارض بین فردی بیماران کرونر قلبی
گذاشته است.
یکی از راهبردهای اساسی و ارکان اصلی در رفتار درمانی دیالکتیکی،
تنظیم هیجان میباشد ؛ مشغول نمودن خود (مانند تلفن زدن به یک
دوست صمیمی یا حتی مرتب کردن اتاق) ،مشارکت در برخی از کارها
(مانند کمک کردن به دیگری ،غافلگیر کردن یک دوست از طریق خرید
هدیه) ،مقایسه خود با کسانی که وضعیت بدتری دارند ،ایجاد تعمدی
هیجانهای مثبت (مانند دیدن فیلم) ،فرو نشانی موقتی شرایط دردناک
(مانند کشیدن یک دیوار خیالی بین خود و مشکالت) ،جایگزین کردن
افکار و تقویت سایر حسها (مانند فشردن قطعههای یخ یا شنیدن
موسیقی با صدای بلند) تکنیکهایی هستند که در تنظیم هیجان به
کار گرفته میشود که همه این تکنیکها میتواند هیجانهای منفی را
در جهت هیجانهای مثبت مدیریت نماید .از طرفی دیگر تنظیم هیجان
میتواند بر مهارتهای فرد در کنترل هیجانات منفی در روابط بین
فردی بیافزاید ،و در نهایت آموزش مهارتهای بین فردی توانایی حل
تعارضهای بین فردی را افزایش میدهد و اعتماد به نفس را نیز بهبود
میبخشد که همه این موارد میتواند موجب گردد کیفیت روابط
اجتماعی بیماران ارتقاء یابد و در نتیجه بیماران در روابط خود با
اطرافیان حمایت اجتماعی بیشتری را دریافت نمایند .همچنین به نظر
میرسد که مهارتهای تنظیم هیجانی ،با تنطیم حاالت هیجانی آشفته
ساز ،باعث شده تا افراد در تعارضهای بین فردیشان ،احساسهای خود
را بدون این که واکنش منفی و مخربی از خود نشان دهند ،تعدیل کرده

بحث
با توجه به بررسیهای انجام شده و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل دادهها ،مداخلهی رفتار درمانی دیالکتیک بیماران مبتال
به کرونر قلبی ،بر حل تعار بین فردی آنها تأثیر داشت .هدف این
فرضیه مشخص شدن و تعیین ارتباط رفتار درمانی دیالکتیک بیماران
کرونر قلبی ،بر ابعاد مختلف حل تعارض بین فردی آنها بود .در این
فرضیه منظور از حل تعارض بین فردی ،مهارتهای حل مساله ،تصمیم
گیری صحیح ،ارتباط و شیوه مقابلهای مناسب بود .بدین ترتیب داشتن
شیوههای حل تعارض منطقی ،میتواند مانع موثری در برابر تعارضهای
بین فردیِ منحل کنندهی بیماران باشد و حتی میتواند به حل بهتر
مسائل پیش روی بیماران ،کمک کند .از جمله این شیوههای حل
تعارض منطقی و راهبردهای مقابلهای میتوان به دیدن طبیعی تعارض،
در نظر گرفتن فضا و موقعیت ،شفاف سازی ،توجه به نیازها به جای
خواستهها ،ایجاد رابطه همکاری ،تمرکز بر آینده با یاد گیری از گذشته،
ارائه گزینههایی برای سود متقابل ،هدف گذاری ،ایجاد توافق مبتنی بر
سود متقابل ،مالحظه کاری و مراعات اشاره نمود که هر کدام پیامدهای
خاص خود را دارند .بنابراین ،این نتایج با نتایج روزنزویگ و همکاران
( ،)2717مرکز ( ،)2717الولر و همکاران ( ،)2779مک لیوی و
همکاران ( ،)1331بابایی و همکاران ( ،)1931گل پرور و همکاران
( )1931و صالحی و همکاران ( )1937هم سو است (.)21-21 ,11

نتیجه گیری
با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج به دست آمده از آنها ،چنین
به نظر میرسد که مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی ،عامل محرک خوبی
بر روی حل تعارض بین فردی بیماران مبتال به کرونر قلبی بوده است.
در تبیین نتیجه فوق میتوان گفت که مداخله  ،DBTباعث شده است
که بیمار با نگاه و دید متفاوتی به ارزیابی رویدادها و وقایع منفی بپردازد،
هیجانهای منفی را با شدت کمتری تجربه کند ،شدت واکنشهای
هیجانی نسبت به آن ها را تغییر دهد و در نتیجه ناراحتی و تنیدگی
کمتری را تجربه کند .بیماری کرونری قلب میتواند روی روابط و
تعارضهای بین فردی افراد تأثیر بگذارد و نتایج حاصل از پیش آزمون
گروه کنترل و آزمایش در این پژوهش حاکی از وجود مشکلهایی در
ابعاد مختلف روابط بین فردی و وجود تعارض در این روابط بود .به نظر
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دنبال تسکین فوری پریشانیشان و یا اجتناب و یا تحمل موقعیت که
باعث پریشانیشان میشود ،نیستند و اگرچه بیمار نمیتواند شرایط
زندگی خود را تغییر دهد ولی میتواند شدت پریشانی خود را نسبت به
موقعیتهای تنش زا ،رویدادهای زندگی و تعارضهای بین فردی تغییر
دهد .در کل ،با توجه به نتایج به دست آمده ،مشاهده شد که مداخله
 ،DBTبر ابعاد "حل تعارضهای بین فردی" و تنظیم هیجان تأثیر
معنادار داشته است .در پی انجام این پژوهش و با توجه به نتایجی که
از تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده به دست آمده است میتوان
از مداخلهی  DBTبرای بهبود سالمت روان و رفع مشکلهای روان
شناختی بیمارهای مبتال به کرونر قلب استفاده کرد؛ متخصصان قلب و
عروق با همکاری روان شناس های بالینی ،میتوانند به بیمارها کمک
کنند تا از این رهگذر با کاهش میزان مصرف برخی داروها ،عوارض
جانبی داروها کمتر گریبان گیر این بیمارها شود .الزم به ذکر است که
این پژوهش در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سال  1931انجام
شده است ،لذا در تعمیم نتایج آن به سایر کلینیکها و پژوهشکدههای
مشابه بهتر است جانب احتیاط رعایت شود؛ همچنین واکنش افراد
نسبت به برخی تکنیکهای  ،DBTنه تنها در جوامع مختلف باهم
تفاوت دارد ،بلکه در بین گروههای مختلف یک جامعه هم فرق میکند.

و با کمک تمرینها و مهارتهای کار آمدی بین فردی و ارتباط مؤثر،
به حل تعارضهای بین فردی بپردازند به گونهای که روابط بین فردی
آنها آسیب نبیند و با دیگران بر اساس اصل احترام متقابل رفتار کنند.
همچنین ممکن است باعث شده باشد که بیماران ،از جرات مندی
بیشتری برخوردار شده و در روابط بین فردی خود چیزی را که
میخواستهاند به دست آورده و قدرت نه گفتن در آنها تقویت شده
باشد ،با تعارضها مقابله کرده ،توانایی استمرار روابط بین فردی و حفظ
احترام به خویشتن در آنها باالتر رفته باشد .این چنین به نظر میرسد
که تکنیک ذهن خردمند ،بتواند روی تصمیم گیری و پذیرش بنیادین
بیماران تأثیر خوبی بگذارد زیرا این تکنیک باعث میشود که افراد قبل
از آن که درباره مسائلی از قبیل تعارضهای بین فردی در زندگی دست
به تصمیم گیری بزنند ،تصمیمی که قصد گرفتن آن را دارند ،با مرکز
ذهن خرمند ،ارزیابی کنند در نتیجه و این باعث افزایش صبر و انعطاف
پذیری در دیدگاه بیماران و افزایش پذیرش در آنها میشود.
چنین به نظر میرسد که در تکنیک "قضاوت کردن یا بودن در زمان
حال" و پذیرش بنیادین ،با برداشتن زاویه توجه و تمرکز ،از گذشته و
متمایل کردن آن به سمت آینده ،در هدفگذاری و تعیین اولویتهای
فردی و حل تعارضهای بین فردی درمانجو ،مؤثر خواهد بود و به نظر
میرسد این باعث بهبود در "تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و حل تعارض"
و همچنین "ارزیابی مجدد مثبت" در بیماران میشود .به عبارت دیگر
این بیماران جهت کنترل استرسور ها ،تعارضها و پریشانیهای موجود،
در مداخله طی تکنیکهای  ،DBTضمن پذیرش آن موقعیتها ،به

سپاسگزاری
با تشکر فراوان از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان که بنده را در اجرای
این پژوهش یاری نمودند.
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