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Abstract
Introduction: Understanding the severity of depression, stress and anxiety is essential to ensure
adherence to treatment and achieve appropriate treatment outcomes in patients with hypertension;
therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of rational-emotional-behavioral
therapy on depression and anxiety in patients with hypertension.
Methods: The present study was a Pseudo-experimental pretest-posttest with a control group. From
the statistical population that includes all people with hypertension referred to Dr. Mahmoudi Rad
clinic in the first six months of 2020 in Birjand, 24 eligible people were selected by convenience
sampling method and randomly divided into two groups (12 people tested And 12 controls were
placed. The experimental group participated in eight sessions of Dryden and Newman (2013)
rational-emotional-behavioral therapy, but the control group was on the waiting list. Data collection
tools were Beck Depression Inventory - Second Edition Beck et al. (2000) and Beck et al. (1988)
Anxiety Inventory. Data were analyzed using SPSS software version 24 and analysis of variance with
repeated measures between groups at the significance level of α = 0.05.
Results: The results showed that rational-emotional-behavioral was effective in reducing depression
(p <0.01) and anxiety (p<0.01) in patients with hypertension and these results continued in the followup period (p<0.01).
Conclusions: Considering the effectiveness of rational-emotional-behavioral therapy, the results
of this study can be used for psychiatric nursing processes as well as prevention of psychological
problems in patients with hypertension for health system managers, for proper treatment planning,
promotion of mental health services and related policies. It should be used in the community and they
should pay more attention to non-drug therapies.
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چکیده
مقدمــه :درک شــدت افســردگی ،اســترس و اضطــراب جهــت اطمینــان از پایبنــدی بــه درمــان و دســتیابی بــه نتایــج درمانــی مناســب در
بیمــاران مبتــا بــه فشــارخون ضــروري اســت؛ بنابرایــن هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن تاثیــر درمــان عقالنــی – عاطفــی  -رفتــاری بــر
افســردگی و اضطــراب بیمــاران مبتــا بــه فشــارخون باالبــود.
ش کار :پژوهــش حاضــر شــبه تجربــی از نــوع پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه گــواه بــود .از جامعــه آمــاری کــه شــامل تمامــی
رو 
افــراد مبتالبــه فشــارخون بــاال مراجعهکننــده بــه کلینیــک دکتــر محمــودی در شــش مــاه اول ســال  ۱۳۹9در شــهر بیرجنــد ،تعــداد 24
نفــر از افــراد واجــد شــرایط ،بــه روش نمونهگیــری در دســترس انتخــاب و بهصــورت تصادفــی در دو گــروه ( ۱2نفــر آزمایــش و ۱2
نفــر گــروه گــواه) قــرار گرفتنــد .افــراد گــروه آزمایــش در هشــت جلســه درمــان عقالنــی – عاطفــی  -رفتــاری درایــدن و نیومــن ()2013
شــرکت کردنــد ،امــا گــروه گــواه در لیســت انتظــار قــرار داشــتند .ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامۀ افســردگی بــک ـ ویرایــش دوم
( )2000و اضطــراب بــک و همــکاران ( )1988بــود .دادههــا بــا نرمافــزار  SPSSنســخه  24و آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری
مکــرر بیــن گروهــی در ســطح معنـاداری  α=0/05تحلیــل شــدند.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه درمــان عقالنــی – عاطفــی  -رفتــاری در کاهــش افســردگی ( )p>0/01و اضطــراب ( )p>0/01بیمــاران
مبتــا بــه فشــارخون بــاال مؤثــر بــود و ایــن نتایــج در دوره پیگیری نیــز تــداوم داشــت (.)p>0/01
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه اثربخشــی درمــان عقالنــی – عاطفــی  -رفتــاری ،نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش میتوانــد جهــت
فرآیندهــای روان پرســتاری و همچنیــن پیشــگیری از مشــکالت روانــی در بیمــاران مبتــا بــه فشــارخون بــاال بــرای مدیــران نظــام
ســامت ،جهــت برنامهریــزی مناســب درمانــی ،ارتقــای خدمــات ســامت روانــی و ایجــاد سیاسـتهای مرتبــط بــا آن در جامعــه کاربــرد
داشــته باشــد و توجــه بیشــتری بــه درمانهــای غیــر دارویــی نماینــد.
کلیدواژه ها :درمان عقالنی – عاطفی  -رفتاری ،افسردگی ،اضطراب ،فشارخون باال.
در یــک شــخص گفتــه میشــود و ایــن بــاال رفتــن ممکــن
مقدمه
اســت طــی مرحلــه سیســتولیک یــا در مرحلــه دیاســتولیک
فشــارخون بــاال یکــی از مشــکالت عمــده بهداشــت عمومــی در
(معمــو ًال فشــارخون سیســتولیک  ۱3۰میلیمتــر جیــوه و باالتــر
تمــام کشــورها بــوده اســت ( .)1کــه بــا عنــوان «قاتــل خاموش»
یــا فشــارخون دیاســتولیک  80میلیمتــر جیــوه و باالتــر بهطــور
گ و میــر در جهــان و تقریبــ ًا  13درصــد از
ســومین علــت مــر 
مــداوم ،بــه فشــارخون بــاال داللــت دارد) رخ دهــد ( .)3شــواهد
آمــار مــرگو میــر جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده هســت
نشــاندهنده شــیوع نســبت ًا بــاالی ایــن بیمــاری در ایــران و
( .)2فشــارخون بــاال بــه افزایــش متنــاوب یــا مــداوم فشــارخون
جهــان میباشــند ،بــر اســاس آمارهــا بیــش از یــک میلیــارد
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و  ۱۳۰میلیــون نفــر در دنیــا بــه فشــارخون بــاال مبتــا هســتند
()4؛ و بــر اســاس مطالعــات ارائهشــده ،شــیوع فشــارخون در
ایــران حــدوداً  %18هســت ( .)5پرفشــاری خــون بــا بیماریهایــی
مثــل ســکتهی قلبــی ،ســکتهی مغــزی ،نارســایی احتقانــی قلــب،
بیماریهــای عــروق محیطــی و عــروق کرونــر قلــب ارتبــاط
دارد ()6؛ و در صــورت درمــان نشــدن فشــارخون 50 ،درصــد از
بیمــاران در اثــر بیماریهــای عــروق کرونــر قلــب 33 ،درصــد در
اثــر ســکتههای مغــزی و  10تــا  15درصــد در اثــر نارســایی کلیــه
فــوت خواهنــد کــرد (.)7
عوامــل ژنتیکــی ،محیطــی ،روانــی و اجتماعــی در ایجاد فشــارخون
بــاال نقــش بســزایی دارنــد ،امــا اغلــب علــت واقعــی فشــارخون
مشــخص نیســت ( .)8عالئــم روانشــناختی نظیــر افســردگی
 ،اضطــراب از جملــه همراهــان شــایع فشــارخون بــاال هســتند
کــه ســبب تشــدید و طوالنــی شــدن بیمــاری و تأخیــر در بهبــود
آن میگردنــد ( .)9در همیــن راســتا نتایــج مطالعــه خیرآبــادی و
همــکاران نشــان داد بیــن مدتزمــان بیمــاری و شــدت افســردگی
مبتالیــان بــه فشــارخون رابطــه معنـیدار مســتقیم وجــود داشــت
( .)10همچنیــن پژوهــش فرامــرزی نیــا و بشــارت نشــان داد
کــه بیــن اضطــراب و فشــارخون مزمــن در تمــام شــاخصهای
احساســی ،شــناختی ،رفتــاری و بدنــی رابطــه معن ـیداری وجــود
داشــت ( .)11نتایــج پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد کــه افــراد
دارای فشــارخون بــاال ،بیشــتر دچــار افســردگی میشــوند
میشــوند ( .)12-13همچنیــن ایــوآ و همــکاران نشــان دادنــد
کــه افســردگی و اضطــراب در بیــش از  ۵۰درصــد از بیمــاران بــا
فشــارخون بــاال دیــده میشــود ( .)14ایــن یافتههــا نشــاندهنده
آن اســت کــه احتمــا ًال دو عامــل اضطــراب و افســردگی در فــرد
مبتالبــه فشــارخون ،بهصــورت یــک ســیکل معیــوب عمــل کــرده،
هرکــدام بهطــور پیوســته موجــب تشــدید دیگــری شــده کــه خــود
باعــث ناتوانــی بیشــتر فــرد مبتالبــه فشــارخون خواهــد شــد (.)10
بــا توجــه بــه شــیوع نســبت ًا بــاالی اضطــراب و افســردگی در
بیــن مبتالیــان بــه فشــارخون ،طــی ســالهای اخیــر روشهــای
دارویــی و غیــر دارویــی متعــددی بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکالت
معرفیشــدهاند کــه از اثربخشــی نســبت ًا باالیــی برخوردارنــد
( .)15-16مداخــات غیــر دارویــی در کنــار درمانهــای پزشــکی،
مخصوصـ ًا در مــورد افــرادی کــه عالئــم و نشــانهها در اثــر عوامــل
هیجانــی و روانشــناختی شــروع و یــا تشــدید میشــوند ،مؤثــر واقع
میشــوند ( .)17یکــی از مداخــات غیــر دارویــی ،درمــان عقالنــی
– عاطفــی – رفتــاری هســت .درمــان عقالنــی عاطفــی و رفتــاری
یــک نــوع رواندرمانــی شــناختی -رفتــاری اســت کــه توســط
آلبــرت اليــس ابداعشــده اســت ( .)18ایــن نظریــه مبتنــی بــر
ایــن مفهــوم اســت کــه افــراد در درجــه اول بــا افــکار غیرمنطقــی

ن درمانگــر بــا شناســایی آنهــا
بــه خــود آســیب میزننــد و روا 
میتوانــد جهــت کاهــش آســیب کمــک کنــد ،همچنیــن بــه افــراد
کمــک میکنــد تــا زندگــی خــود را تنظیــم و مدیریــت کننــد تــا
بــه یــک حــس کنتــرل مفیــد در زندگــی دســت یابنــد (.)19
اليــس بیــان میکنــد کــه رویدادهــا و اتفاقــات پیرامــون افــراد
( )Aنیســتند کــه بــهطــور مســتقیم احساســات و رفتــار را ایجــاد
میکننــد ،بلکــه اعتقــادات شــخص ( )Bدر مــورد وقایــع منجــر
بــه واکنــش عاطفــی و رفتــاری اســت .در ایــن چارچــوب ABC
گیرنــدگان درمــان عقالنــی عاطفــی و رفتــاری تشــویق میشــوند
کــه واقعــه خــارج ( )Aکــه باعــث احســاس اضطــراب ناکارآمــد
آنهــا میشــود ( )Cدرواقــع عقایــد غیرمنطقــی آنهــا ( )Bاســت،
بنابرایــن باورهــای غیرمنطقــی بــهصــورت هدفمنــد مــورد چالــش
قرارگرفتــه و بــا افــکار منطقــی جایگزیــن میشــوند ( .)20دربــاره
اثربخشــی درمــان عقالنــی – عاطفــی  -رفتــاری بــه نظر میرســد
پژوهــش بــر روی جامعــه بیمــاران مبتالبــه فشــارخون بــاال نادیــده
گرفتهشــده اســت امــا در ســایر گروههــای پژوهشهــای زیــادی
دربــاره اثربخشــی رویکــرد درمانــی عقالنــی عاطفــی و رفتــاری
بــر متغیرهــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت .بهطــور مثــال
پژوهشهــا از اثربخشــی درمــان عقالنــی – عاطفــی – رفتــاری
بــر کاهــش اضطــراب مــرگ ســالمندان ( ،)21در کاهــش اســترس
بیمــاران مبتالبــه دیابــت ( ،)22در کاهــش نشــانههای اضطــراب
اجتماعــی دانشــجویان ( ،)23در کاهــش افســردگی بیمــاران
مالتیپــل اســکلروزیس ( ،)24بــر کاهــش عالئــم اختــال افســرده
خویــی در زنــان ( ،)25بــر کاهــش غمگینــی و افســردگی دختــران
جــوان والدیــن طــاق ()26حکایــت دارنــد.
میــزان شــیوع اضطــراب و افســردگی در بیمــاران گــروه هــای
مختلــف متفــاوت اســت و ایــن میــزان بــه شــیوه هــای مختلــف
بــر ابعــاد بیمــاری و رونــد درمــان آن هــا اثرگــذار اســت ( .)27کــه
ایــن خــود اهمیــت بررســی اضطــراب و افســردگی در جامعــه
بیمــاران مختلــف از جملــه بیمــاران مبتــا بــه فشــار خــون بــاال را
مــی رســاند ،در همیــن راســتا درک شــدت افســردگی ،اســترس و
اضطــراب جهــت اطمینــان از پایبنــدی بــه درمــان و دســتیابی بــه
نتایــج درمانــی مناســب در بیمــاران مبتــا بــه فشــارخون ضــروري
اســت ( .)28از ســویی درمــان هــای روانشــناختی بــه همــراه
درمــان هــای دارویــی در جهــت کاهــش اضطــراب و افســردگی
دارای اهمیــت مــی باشــند ،همچنیــن پیشــینه تحقیقــات مختلــف
حاکــی از ایــن اســت کــه مداخــات رفتــاری  -شــناختي باألخــص
شــیوه عقالنــی -عاطفــی -رفتــاری الیــس میتوانــد بــه تغییــرات
معنــاداری در وضعیــت روانشــناختی افــراد مختلــف منجــر شــود و
نــوآوری مطالعــه حاضــر در ایــن هســت کــه ایــن شــیوه درمــان
در ایــران و بهطورکلــی در بیمــاران مزمــن از جملــه مبتالیــان بــه
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فشــارخون کمتــر مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت ،ازایـنرو در ایــن
زمینــه خــأ پژوهشــی احســاس میشــود ،لــذا هــدف پژوهــش
حاضــر تعییــن تاثیــر درمــان عقالنــی – عاطفــی  -رفتــاری بــر
افســردگی و اضطــراب بیمــاران مبتالبــه فشــارخون باالبــود؛
بنابرایــن بــه دنبــال بررســی فرضیــه زیــر مــی باشــد ،درمــان
عقالنــی – عاطفــی  -رفتــاری بــر افســردگی و اضطــراب بیمــاران
مبتالبــه فشــارخون اثربخــش هســت.

کــه آزمودنــی داری نمــره  ۰تــا  ۱۳ســالم بــا داری افســردگی
جزئــی (تقریبــ ًا غیــر افســرده) و آزمودنــی  ۱۴تــا  ۶۳مبتــا بــه
افســردگی خفیــف تــا شــدید تلقــی میشــود .بــک و همــکاران،
روایــی ســازه آن را تأییــد و ثبــات درونــی ایــن ابــزار را  0/73تــا
 0/92میانگیــن  0/86و ضریــب آلفــا بــرای گــروه بیمــار  0/86و
غیــر بیمــار  0/81گــزارش کردهانــد ( .)30همچنیــن دابســون و
محمدخانــی ،روایــی ســازه و تحلیــل عاملــی آن را تأییــد و ضریــب
پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ  0/92را بــرای بیمــاران ســرپایی،
 0/93را بــرای دانشــجویان و ضریــب بــاز آزمایــی بــه فاصل ـهی
یــک هفتــه را  0/93بــه دســت آوردهانــد ( .)31پایایــی بــه روش
همبســتگی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ  0/81بــه
دســت آمــد.
پرســشنامه اضطــراب بــک (:)Beck Anxiety Inventory (BAI
ایــن پرسشــنامه خــود گزارشــی  21ســؤالی توســط بــک و
همکارانــش در  1988طراحــی گردیــد اســت که بهطــور اختصاصی
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  ۳نمرهگــذاری میشــود.
نمــرات در دامنــه  ۹تــا  ۶۳قــرار میگیرنــد کــه نمــره  ۰تــا ۷
هیــچ یــا کمتریــن اضطــراب ،نمــره  ۸تــا  ۱۵اضطــراب خفیــف،
 ۱۶تــا  ۲۵اضطــراب متوســط و  ۲۶تــا  ۶۳اضطــراب شــدید را
نشــان میدهــد؛ و نمــرات باالتــر نشــاندهنده اضطــراب بیشــتر
هســت .بــک و همــکاران روایــی محتوایــی ایــن آزمــون را مطلوب
و پایایــی بــه روش ضریــب همســانی درونــی آن (ضریــب آلفــا)
 0/92گــزارش کردنــد .همچنیــن پایایــی آن بــا روش بــاز آزمایــی
بــه فاصلــه یــک هفتــه  0/75گــزارش شــد ( .)32در ایــران مطالعــه
کاویانــی و موســوی نشــان داد کــه آزمــون موردنظــر دارای روایــی
( ،)r=0/72پایایــی ( )r=0/83و ثبــات درونــی ()Alpha=0/92
مناســبی اســت ( .)33پایایــی بــه روش همبســتگی درونــی بــا
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ  0/78بــه دســت آمــد.
رونــد انجــام پژوهــش بدیــن گونــه بــود کــه پــس از گرفتــن
مجوزهــای الزم (کــد اخــاق بــه شــماره IR.BUMS.
 REC.1398.362از دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد) بــا
همــکاری کلینیــک دکتــر محمــودی راد در شــهر بیرجنــد ،از
بیمــاران مبتالبــه فشــارخون باالبــر اســاس پرونــده پزشــکی
بهصــورت فراخوان(تمــاس تلفنــی بــا افــراد) ،دعــوت بــه
شــرکت در یــک جلســه توجیهــی شــد .در ایــن جلســه در مــورد
بیمــاری فشــارخون بــاال ،طــرح کلــی پژوهــش حاضــر ،اهــداف و
مدتزمــان آن ،محرمانــه مانــدن اطالعــات شــخصی افــراد ،حــق
خــروج از پژوهــش در هرزمانــی کــه میخواهنــد و زمــان و مــکان

روشکار
روش پژوهــش حاضــر ،شــبه تجربــی از نــوع پیشآزمــون-
پسآزمــون بــا گــروه گــواه بــه همــراه دوره پیگیــری بــود .جامعــه
آمــاری شــامل تمامــی افــراد مبتالبــه فشــارخون بــاال در شــش
مــاه نخســت ســال  ۱۳۹9در شــهر بیرجنــد بودنــد کــه جهــت
درمــان بــه کلینیــک دکتــر محمــودی راد مراجعــه کــرده بودنــد ،از
آنجایــی کــه متخصصــان بــرای طرحهــای تجربــی حجــم نمونــه
 4تــا  12نفــر را پیشــنهاد داده و آن را کافــی میداننــد ( ،)29از
افــراد واجــد شــرایط  24نفــر بــه روش نمونهگیــری در دســترس
انتخــاب و بهصــورت تصادفــی در دو گــروه ( ۱2نفــر آزمایــش
و  ۱2نفــر گــروه گــواه) جــایداده شــدند ،مالکهــای ورود
شــامل داشــتن حداقــل ســواد خوانــدن و نوشــتن جهــت تکمیــل
پرسشــنامهها ،ابتــا بــه فشــارخون باالبــر اســاس نظــر متخصــص
داخلــی و پرونــده پزشــکی ،رضایــت آگاهانــه دربــاره شــرکت در
پژوهــش ،نداشــتن اختــال روانشــناختی (بــر اســاس بررســی
پرونــده پزشــکی) ،دریافــت نکــردن درمــان روانشــناختی دیگــر
(خــود اظهــاری شــرکتکننده) بودنــد؛ و مالکهــای خــروج
شــامل غیبــت بیــش از دو جلســه در درمــان ،عــدم تمایــل بــه
ادامــه درمــان و عــدم تکمیــل پرس ـشنامه بــود .ابــزار گــردآوری
اطالعــات شــامل پرســشنامههای زیــر بودنــد:
پرسشــنامۀ افســردگی بــک ـ ویرایــش دوم (Beck depression
 :)inventory second edition (BDI-IIپرسشــنامه افســردگی
بــک ـ ویرایــش دوم ،یــک ویرایــش از پرسشــنامه افســردگی و
یــک شــاخص خود-گزارشــی بــرای اندازهگیــری نشــانههای
افســردگی در جمعیتهــای مختلــف بالینــی و غیــر بالینــی اســت
کــه توســط بــک ،اســتیر و بــراون در ســال  2000ســاختهشــده
اســت .ایــن آزمــون یــک ابــزار غربالگــری  21ســؤالی اســت کــه
قابلیــت اجــرا بــهصــورت گروهــی و فــردی را داراســت .هر ســؤال
دارای  ۴گزینــه اســت کــه بــر مبنــای صفرتــا  ۳نمرهگــذاری
میشــود کــه نمــره کل از جمــع نمــرات ســؤاالت بــه دســت
میآیــد ،لــذا حداکثــر نمــره در ایــن پرسشــنامه  ۶۳و حداقــل آن
صفــر اســت کــه نمــرات باالتــر نشــاندهنده افســردگی بیشــتر
هســت .در ایــن آزمــون نقطــه بــرش  ۱۳هســت بــه ایــن معنــی
64

مینو میری و همکاران

تشــکیل جلســات توضیــح داده شــد .ســپس افــرادی کــه واجــد
شــرایط و تمایــل بــه شــرکت در ایــن طــرح را داشــتند ،تعــداد ۲4
نفــر انتخــاب شــدند .ســپس ایــن افراد بــهصــورت تصادفــی در دو
گــروه مســاوی آزمایــش و گــواه تقســیم شــدند؛ روش تخصیــص
تصادفــی بدیــن صــورت بــود کــه نمونــه هــا بــه صــورت تصادفــی
از طریــق برداشــتن گــوی زوج و یــا فــرد داخــل کیســه بــه دو
گــروه  12نفــره تقســیم شــدند ،بــه ایــن شــیوه کــه اگــر نمونــه
گــوی زوج را بــردارد در گــروه آزمایــش و اگــر گــوی فــرد را بــردارد
در گــروه گــواه قــرار داده مــی شــود .و هــر دو گــروه فــرم رضایــت
آگاهانــه مبتنــی بــر داوطلبانــه بــودن شــرکت در جلســات و
همچنیــن پرسشــنامه افســردگی بــک  -ویرایــش دوم و اضطــراب
بــک را بهعنــوان پیشآزمــون تکمیــل کردنــد .ســپس جلســات
درمــان عقالنــی – عاطفــی – رفتــاری بــه صــورت گروهــی بــرای
 )1بــود.

گــروه آزمایــش بــه مــدت  ۸جلسـهی  90دقیقــه در  4هفتــه و در
طــول یــک مــاه در محــل ســالن کنفرانــس دانشــگاه فرهنگیــان
پردیــس امــام ســجاد بیرجنــد برگــزار شــد .پــس از خاتمه جلســات
درمانــی ،پرسشــنامههای ذکــر شــده بــهعنــوان پسآزمــون
مجــدداً در هــر دو گــروه اجــرا شــد .دوره پیگیــری دو مــاه بعــد
از پایــان جلســات آموزشــی وپــس آزمــون توســط محقــق در طــی
یــک فراخــوان عمومــی از  24بیمــاری برگــزار شــد .پــس از پایــان
دوره پیگیــری ،ب ـ ه منظــور رعایــت اصــول اخالقــی ،دو جلس ـهی
درمانــی هــم بــرای گــروه گــواه در مــدت یــک هفتــه برگــزار
شــد .روش درمانــی بــه کار گرفتــهشــده در ایــن طــرح پژوهشــی
بــر مبنــای پروتــکل درمانــی طراحــیشــده مبتنــی بــر درمــان
عقالنــی – عاطفــی – رفتــاری درایــدن و نیومــن ( )34توســط
محقــق برگــزار شــد .خالصــه جلســات درمانــی مطابــق (جــدول

جدول  .1خالصه جلسات درمان عقالنی – عاطفی – رفتاری
محتوی

جلسه

هدف

1

معارفه رهبر گروه و افراد به
همدیگر ،ایجاد انگیزه و معرفی
روش درمان عقالنی – عاطفی –
رفتاری

2

آشنایی بیشتر اعضا با رویکرد
عقالنی -عاطفی و رفتاری ،آموزش بررسی تکلیف جلسه قبلی و بیان مشکالت اعضا راجع به مشکالت
بیماران فشارخون باال ،ایجاد انگیزه برای مشاوره و درمان
مدل ( )A-B-Cتکمیل جدول
فکر ،عمل ،احساس

تکلیف

توضیح اهداف و تعداد جلسات ،توضیح درباره اهداف و مقررات
توسط رهبر گروه ایجاد انگیزه ،معرفی روش مشاوره رازداری ،تعهد
نظم و حضور در جلسه ،آموزش اساس روش این رویکرد که شامل
اتفاق  -گروهی با رویکرد عقالنی عاطفی و افکار احساس و رفتار نمودن اتفاقات مهم و بحث درباره آنها
در جلسه بعدی و پیشآزمون
است
نوشتن مسائل عمده و مهم زندگی و
مشخص رفتاری

فکر کردن و نوشتن ده مورد از بدترین
حوادث زندگی با استفاده از روش
A-B-C

3

آموزش روانشناختی ،معرفی باورهای
غیرمنطقی ،بایدها و نبایدها

بررسی تکلیف جلسه قبل ،بیان نمونههایی از بایدها و نبایدها در
موقعیتهای مختلف زندگی و بحث گروهی در زمینه چگونگی
تأثیر باورها در واکنشهای افراد و بحث اعضای گروه باهم در
مورد اینکه شیوه اندیشیدن آنها باعث واکنش آنها در برابر
حوادث میشود

ذكر نمونههایی بایدونبایدها از حوادث
زندگی

4

بازسازی شناختی با جایگزینی افکار
منطقی بهجای افکار غیرمنطقی،
روشهای تغییر شناختی

بررسی تکلیف جلسه قبل ،بررسی نمونههایی از افکار غیرمنطقی و
تأثیر آن بر روابط بین فردی ،تمرین شناسایی افکار غیرمنطقی و
بحث گروهی درباره آن،

کاربرد بازسازی شناختی و پیدا
کردن افکار جایگزین و تأثیر آن در
موفقیتهای روزمره

5

آموزش روانشناختی :آموزش روش
حل مسئله (تعریف مسئله ،ارائه
راهحل جایگزین ،تصمیمگیری و
اجرای)

بحث گروهی درباره اضطراب و افسردگی ،بیان یک مشکل ،تعریف
دقیق آن ،بارش فکری راهحلهای ممکن ،بررسی راهحلها

استفاده از روش حل مسئله برای یکی
از مشکالت روزمره و ارائه گزارش در
جلسه بعدی

6

تعیین پیشایندها و پیامدهای
رفتارهای ناکارآمد ،یافتن رفتارهای
جایگزین ،الگودهی و تمرین

بررسی تکلیف جلسه قبل ،بحث گروهی یافتن راههای حل مسئله
و یافتن رفتارهای جایگزین.

آزمودن الگوهای رفتاری مناسب و
مهارتهای اجتماعی در موقعیتهای
واقعی

7

آموزش مهارتهای مقابلهای
در برابر موانع رفتار مؤثر و افکار
غیرمنطقی

بررسی تکلیف جلسه قبل ،بررسی الگوهای رفتاری و نقاط قوت و
ضعف رفتارها ،بررسی موانع ایجاد رفتار مؤثر و کارآمد

بررسی و نوشتن موارد و نکاتی که در
طول همه جلسات تا جلسه بعد مهم و
بارز بوده و اثرگذار بوده است

8

جمعبندی و ارزیابی

بررسی تکلیف جلسه قبل ،ارائه بازخورد ،جمعبندی و توضیح
مختصر راجع بهکل جلسات ،بیان احساسات اعضاء ،تقدیر و تشکر

پسآزمون
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در ایــن پژوهــش تمامــی اصــول اخالقــی مرتبــط ازجملــه
محرمانــه بــودن پرسشــنامهها ،رضایــت آگاهانــه شــرکتکنندگان
در پژوهــش و اختیــار خــروج از پژوهــش رعایــت شــده اســت و
دارای کــد اخــاق بــه شــماره  IR.BUMS.REC.1398.362از
دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد هســت .جهــت تحلیــل دادههــا
از نرمافــزار  SPSSنســخه  24و آزمــون تحلیــل واریانــس بــا
اندازهگیــری مکــرر بیــن گروهــی در ســطح معنــاداری α=0/05
اســتفاده شــد.

یافتهها
نتایــج نشــان داد کــه در گــروه آزمایــش  7نفــر زن ( 58/3درصــد)
و  5نفــر مــرد ( 41/7درصــد) ،امــا در گــروه گــواه  8زن (66/66
درصــد) و  4مــرد ( 33/33درصــد) بودنــد .دامنــه ســنی آزمودنیهــا
بیــن  40تــا  70ســال با میانگیــن و انحــراف معیــار ،55/66± 9/05
بــود .از مجمــوع افــراد شــرکتکننده  9نفــر ( 37/5درصــد) شــغل
دولتــی 10 ،نفــر ( 41/66درصــد) آزاد و  5نفــر ( 20/84درصــد)
بازنشســته بودنــد .در (جــدول .)2یافتههــای توصیفــی متغیرهــای
پژوهــش گــزارششــده اســت.

جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای افسردگی و اضطراب در گروههای پژوهش
گروه

پیشآزمون

متغیر

گواه
درمان عقالنی – عاطفی  -رفتاری

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

افسردگی

20.14

6.893

20.29

4.497

21.71

5.622

اضطراب

17.43

2.533

17.71

6.044

17.14

6.037

افسردگی

17

3.552

11

1.468

12.14

1.791

اضطراب

16.57

2.533

8

2.660

9.29

2.644

پیشفــرض یکنواختــی کوواریانسهــا یــا برابــری کوواریانسهــا
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 عــد م تأیید از
آزمــون محافظهکارانــه گرینهاوس-گیســر بــرای تحلیــل واریانــس
اندازههــای تکــراری اســتفاده میشــود .در ایــن پژوهــش نتایــج
آزمــون ماچلــی بــرای همــه متغیرهــای پژوهــش برقــرار بــود
( .)p<0/05نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس اندازههــای تکــراری
بــرای مقایســه دو گــروه در متغیرهــای افســردگی و اضطــراب در
ســه مرحلــه پیشآزمــون -پسآزمــون و پیگیــری در (جــدول .)3
گــزارششــده اســت.

بــر اســاس نتایــج (جــدول  .)2نمــرات میانگیــن نمــرات متغیرهــای
افســردگی و اضطــراب در گــروه درمــان عقالنــی – عاطفــی -
رفتــاری نســبت بــه گــروه گــواه در مراحــل پسآزمــون و پیگیــری
نســبت بــه مرحلــه پیشآزمــون کاهــشیافتــه 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 مشــاهدهشــده بیــن توزیــع نمــرات گــروه نمونــه و توزیــع
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 بـ ه منظــور بررســی

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازههای تکراری جهت بررسی تفاوت گروهها در متغیرهای افسردگی و اضطراب در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

افسردگی

اضطراب

منبع تغییر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

میزان تأثیر

مراحل

120.667

2

60.333

15.379

0.001

0.372

گروهها

1129.333

1

1129.333

22.225

0.001

0.461

مراحل * گروه

184.667

2

92.333

23.536

0.001

0.475

مراحل

295.143

2

147.571

11.361

0.001

0.304

گروهها

792.429

1

792.429

33.078

0.001

0.560

مراحل * گروه

305.429

2

152.714

11.757

0.001

0.311
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مینو میری و همکاران

پژوهــش در ســه مرحلــه از پژوهــش در دو گــروه معنـیدار اســت،
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه درمــان عقالنــی – عاطفــی
 رفتــاری در کاهــش افســردگی و اضطــراب بیمــاران مبتالبــهفشــارخون بــاال مؤثــر بــوده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج بــه
دســتآمــده در جــدول بــاال ،تفــاوت بیــن مراحــل پیشآزمــون،
پسآزمــون و پیگیــری در متغیرهــای پژوهــش معنــیدار اســت؛
بنابرایــن نتایــج مقایســههای زوجــی میانگینهــای ســه مرحلــه
پژوهــش بــا اســتفاده از آزمــون بونفرونــی در (جــدول  .)4گــزارش
شــده اســت.

بــر اســاس نتایــج جــدول  .3تفــاوت بیــن نمــرات متغیرهــای
افســردگی ( )P>0/01و متغیــر اضطــراب ( )P>0/01در ســه
مرحلــه از پژوهــش معن ـیدار اســت .همچنیــن میانگیــن نمــرات
متغیرهــای پژوهــش در دو گــروه آزمایــش و گــواه معنــیدار
بهدســتآمده اســت ( .)P>0/01نتایــج نشــان میدهــد کــه بــه
ترتیــب نزدیــک بــه  47/5و  31/1درصــد از تفاوتهــای فــردی
در متغیرهــای افســردگی و اضطــراب بــه تفــاوت بیــن دو گــروه
مربــوط اســت .عــاوه بــر ایــن تعامــل بیــن مراحــل پژوهــش و
عضویــت گروهــی نیــز در همــه متغیرهــای پژوهــش معنــیدار
اســت ()P>0/01؛ بهعبارتدیگــر تفــاوت بیــن نمــرات متغیرهــای

جدول  .4مقایسه زوجی میانگین گروههای درمان عقالنی – عاطفی  -رفتاری و گواه در سه مرحله پژوهش در متغیرهای افسردگی و اضطراب
گروه

متغیر وابسته

افسردگی
گواه
اضطراب

افسردگی
درمان عقالنی عاطفی الیس
اضطراب

مرحله

اختالف میانگین

خطای استاندارد

سطح معنی داری

پیشآزمون-پسآزمون

-0.143

0.886

1

پیشآزمون-پیگیری

-1.571

0.758

0.145

پسآزمون-پیگیری

-1.429

0.567

0.055

پیشآزمون-پسآزمون

-0.286

1.492

1

پیشآزمون-پیگیری

0.286

1.542

1

پسآزمون-پیگیری

0.571

0.981

1

پیشآزمون-پسآزمون

6

0.886

0.001

پیشآزمون-پیگیری

4.857

0.758

0.001

پسآزمون-پیگیری

-1.143

0.567

0.163

پیشآزمون-پسآزمون

8.571

1.492

0.001

پیشآزمون-پیگیری

7.286

1.542

0.001

پسآزمون-پیگیری

-1.286

0.981

0.604

نتایــج (جــدول .)4نشــان میدهــد کــه تفــاوت مرحلــه پیشآزمــون
بــا دو مرحلــه پسآزمــون و پیگیــری در گــروه درمــان عقالنــی
– عاطفــی  -رفتــاری معنـیدار بــهدســتآمــده اســت ()p>0/01
امــا در گــروه گــواه تفــاوت بیــن نمــرات مرحلــه پیشآزمــون
بــا مراحــل پسآزمــون و پیگیــری و همچنیــن تفــاوت بیــن
نمــرات مرحلــه پسآزمــون بــا نمــرات پیگیــری معن ـیدار نیســت
(.)p<0/05

بنابرایــن میتــوان گفــت کــه درمــان عقالنــی – عاطفــی -
رفتــاری موجــب کاهــش اضطــراب بیمــاران مبتالبــه فشــارخون
بــاال شــد .همچنیــن نتایــج دوره پیگیــری در گــروه آزمایــش
نشــان داد تفــاوت بیــن نمــرات مرحلــه پسآزمــون بــا نمــرات
پیگیــری معنـیدار بــود ،امــا در گــروه تفــاوت بیــن نمــرات مرحلــه
پسآزمــون بــا نمــرات پیگیــری معنـیدار نبــود .در زمینــه نتیجه به
دســتآمــده بــا نتایــج مطالعــات پیشــین در جامعــه بیمــاران مبتــا
بــه فشــارخون بــاال ،پژوهشــی بــهطــور مســتقیم انجــامنشــده
اســت ،امــا بــا مطالعــات تقریب ـ ًا مشــابه و نزدیــک در ایــن زمینــه
کــه بــر روی دیگــر جوامــع انجامشــده اســت ،همســو اســت ،بــه
طــور مثــال پژوهــش مــردی و همــکاران ،نشــان داد کــه درمــان
عقالنی-عاطفــی و رفتــاری در کاهــش اضطــراب مرگ ســالمندان
اثربخــش بــود ( .)21یافتههــای پژوهــش زهــراکار ،حاکــی از
ن گــروه آزمایــش و کنتــرل
وجــود تفــاوت معنــادار بیــن میانگی ـ 
در تمــام نشــانگان اســترس شــامل جســمانی ،هیجانــی ،شــناختی

بحث
هــدف مطالعــه حاضــر تعییــن تاثیــر درمــان عقالنــی – عاطفــی
 رفتــاری بــر افســردگی و اضطــراب بیمــاران مبتالبــه فشــارخونباالبــود .نتایــج نشــان داد کــه بیــن گــروه آزمایــش و گــواه در
میــزان اضطــراب مبتالیــان بــه فشــارخون باال تفــاوت معنـیداری
وجــود دارد .نتایــج بررســی میانگینهــا نشــان داد کــه میانگیــن
گــروه آزمایــش در اضطــراب کمتــر از میانگیــن گــروه گــواه بــود؛
67

نشریه پژوهش پرستاری ،دوره  ،16شماره  ،4مهر و آبان 1400

و رفتــاری بیمــاران مبتالبــه دیابــت بــود ( .)22همچنیــن مهــدی
یــار و همــکاران ،در مطالعــه خــود دریافتنــد کــه درمــان عقالنــی-
عاطفــی در کاهــش نشــانههای اضطــراب اجتماعــی دانشــجویان
تأثیــر معنــاداری داشــت ( .)23در تبییــن نتیجــه بهدســتآمده
میتــوان گفــت کــه اليــس اضطــراب و اختــاالت عاطفــی را
نتیجــه طــرز تفکــر غیرعقالنــی میدانــد ،بــه نظــر او افــکار و
عواطــف کنشهــای متفــاوت و جداگانــهای نیســتند ،از ایــنرو
تــا زمانــی کــه تفکــر غیرعقالنــی ادامــه دارد اختــاالت عاطفــی
نیــز بــه قــوت خــود باقــی خواهنــد بــود ،در واقــع اتفاقــات و وقایــع
آســیبزا نیســتند کــه باعــث اضطــراب میشــود بلکــه دیدگاههــا و
باورهــای افــراد از رویدادهــا و اتفاقــات اســت کــه منجــر بــه تنــش
و اضطــراب میشــود وزندگــی را بــا مشــکل مواجــه میســازد
( ،)35ازنظــر اليــس تفکــر منطقــی منجــر بــه فعالیــت بیشــتر در
زندگــی میشــود ،فــرد از پایــگاه روشــنی بــه حــوادث مینگــرد
و بــه فــرد امیــد ،شــهامت و تــوان عمــل میدهــد ( .)36کرومــب،
بیــان میکنــد کــه ایــن روش درمانــی از شــناخت و رفتــار نشــأت
میگیــرد ،تمرینــات ایــن روش درمانــی مراجــع را بــه تفکــر،
قضــاوت ،تصمیمگیــری ،تجزیهوتحلیــل و عمــل در درمــان
ترغیــب میکنــد و از فنــون متنوعــی ماننــد چالــش باورهــای
بنیــادی ،وظایــف رفتــاری ،آمــوزش روانــی و تمرینــات تصویــری
بــرای ایجــاد تغییــرات مثبــت اســتفاده میکنــد (.)37
دیگــر یافتــه پژوهــش نشــان داد کــه بیــن گــروه آزمایــش و
گــواه در میــزان افســردگی مبتالیــان بــه فشــارخون بــاال تفــاوت
معنـیداری وجــود دارد .نتایــج بررســی میانگینهــا نشــان داد کــه
میانگیــن گــروه آزمایــش در افســردگی کمتــر از میانگیــن گــروه
گــواه بــود؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه درمــان عقالنــی –
عاطفــی  -رفتــاری موجــب کاهــش افســردگی بیمــاران مبتالبــه
فشــارخون بــاال شــد .همچنیــن نتایــج دوره پیگیــری در گــروه
آزمایــش نشــان داد تفــاوت بیــن نمــرات مرحلــه پسآزمــون بــا
نمــرات پیگیــری معنـیدار بــود ،امــا در گــروه تفــاوت بیــن نمــرات
مرحلــه پسآزمــون بــا نمــرات پیگیــری معنـیدار نبــود .مطالعــات
پیشــین از اثربخشــی درمــان عقالنی-عاطفــی و رفتــاری در درمان
اختــال افســردگی حمایــت میکننــد ،بــهعنــوانمثــال مطالعــه
رضایــی نشــان داد کــه درمــان عقالنــی -عاطفــی -رفتــاری در
کاهــش افســردگی بیمــاران مالتیپــل اســکلروزیس و مانــدگاری
ایــن نتیجــه پــس از ســه مــاه بــود ( .)24پژوهــش اســدیان و
همــکاران نشــان داد کــه درمــان عقالنــی -هیجانــی بــر کاهــش
عالئــم افســرده خویــی زنــان ،تأثیــر معن ـیداری داشــت ( .)25در
تبییــن نتیجــه فــوق تورتــر و دیویــس ،بیــان کردهانــد کــه دیــدگاه
عقالنــی -عاطفــی و رفتــاری ،در پاســخ بــه مشــکالت تنهــا

شــرایط نامطلــوب نیســت کــه باعــث واکنــش عاطفــی و رفتــاری
میشــود بلکــه ایــن اعتقــادات مربــوط بــه شــرایط اســت کــه
منجــر بــه احساســات و رفتــار میشــود ب ـ ه ایــنترتیــب ،اینکــه
تــا چــه انــدازه یــک فــرد بــا نمایــش احســاسها و رفتارهــای
تطبیقــی قــادر بــه مقابلــه بــا مشــکالت اســت ،بــه نقــش میانجــی
اعتقــادات غیرمنطقــی و عقالنــی بســتگی دارد ( .)38همچنیــن
بــر اســاس نظریــه الیــس ،افــراد افســرده تحــت تأثیــر تفکــر
مطلقگرایــی هســتند کــه در آن فــرد تحــت تأثیــر بایدهــا و
نبایدهــا قــرار میگیــرد و انتظاراتــی را بــرای خــود میســازد کــه
بهســختی میتوانــد بــه آنهــا دســت یابــد و بدیــن ترتیــب دچــار
خلــق افســرده میشــود ،لــذا در درمــان عقالنــی  -هیجانــی ،ایــن
بایدهــا و نبایدهــا مــورد چالــش قــرار گرفتــه و حــذف میشــود و
فــرد انتظــارات دســتیافتنــی و منطقیتــری از خــود و دیگــران
پیداکــرده و ســپس احســاس درونــی مثبتــی خواهــد داشــت (.)39
عــاوه بــر ایــن میتــوان گفــت رواندرمانــی عقالنــی  -هیجانــی
بــر ایــن پیــشفــرض اســتوار اســت کــه انســان معمــو ًال از طریــق
کســب افــکار ،فلســفه بــا باورهــای غیرمنطقــی آشــفته میگــردد و
از طرفــی ،وقتــی باورهــای نامعقــول از طریــق درمــان عقالنــی -
هیجانــی بــه باورهــای معقــول و منطقی تبدیــل میشــوند ناراحتی
و غمگینــی افــراد ،ب ـ ه طــور معن ـیداری کــم شــده و خوشبینــی
و امیــدواری افزایــش مییابــد (.)40
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه اثربخشــی درمــان عقالنــی – عاطفــی  -رفتــاری،
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش میتوانــد جهــت فرآیندهــای روان
پرســتاری و همچنیــن پیشــگیری از مشــکالت روانــی در بیمــاران
مبتالبــه فشــارخون بــاال بــرای مدیــران نظــام ســامت ،جهــت
برنامهریــزی مناســب درمانــی ،ارتقــای خدمــات ســامت روانــی و
ایجــاد سیاسـتهای مرتبــط بــا آن در جامعــه کاربــرد داشــته باشــد
و توجــه بیشــتری بــه درمانهــای غیــر دارویــی نماینــد.
ایــن پژوهــش بــا محدودیتهایــی از جملــه خــود گزارشــی بــودن
ابــزار پژوهــش ،عــدم امــکان انتخــاب شــرکتکنندگان بیشــتر
جهــت تعمیــم بیشــتر و بهتــر نتایــج بــر جامعــه موردپژوهــش
همــراه بــود .لــذا پیشــنهاد میشــود پژوهشــی در دامنــه گســتردهتر
و در جامعــه آمــاری بزرگتــر انجــام شــود .همچنیــن پیشــنهاد
میگــردد کــه اثربخشــی درمــان عقالنــی – عاطفــی  -رفتــاری
در ســایر مســائل و مشــکالت روانــی بیمــاران مبتالبــه فشــارخون
بــاال بررســی شــود و بــه مقایســه روش مداخلــه پژوهــش حاضــر
بــا ســایر روشهــای مداخل ـهای در بیمــاران مبتالبــه فشــارخون
بــاال صــورت گیــرد.
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،کــه بــا حضــور خــود در ایــن پژوهــش مــا را یــاری کردنــد
.سپاســگزاری بــه عمــل میآیــد

سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتری نویســنده اول مقاله در رشــته
روانشناســی بالینــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بیرجنــد هســت و
 ازIR.BUMS.REC.1398.362 دارای کــد اخــاق بــه شــماره
 و بــا هزینــه شــخصی.دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد هســت
 بدیــنوســیله از تمامــی افــرادی.نویســنده اول انجــامشــده اســت

تضاد منافع
نویســندگان اعــام مــی کننــد کــه هیچگونــه تعــارض منافــع بیــن
.نویســندگان وجود نداشــته اســت
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