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تأثیر مداخلة خانواده درمانی شناختی– رفتاری بر عالیم روانشناختی و رضایت
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Abstract
The goal of the present study was to assess
the effectiveness of cognitive behavioral
family therapy on psychological symptoms
and marital satisfaction in cardiac patients.
Using purposeful sampling, our sample
included 216 cardiac patients who referred
to Tehran Heart Hospital for rehabilitation
program. Subsequently, they were divided
into two groups of 108 (control and
experimental) with the test group receiving
CBT intervention while the other group
received no CBT intervention And the
witness group did not receive any training.
Data
were gathered by
DASS-21
questionnaire
and
Enrich's
marital
satisfaction questionnaire 47 in two stages of
pre-test and post-test and were analyzed by
using independent t-test, paired t-test,
descriptive statistics and covariance (using
spss-24 software). Our findings showed that
cognitive-behavioral family therapy can not
only improve the status of psychological
symptoms and marital satisfaction of cardiac
patients, but also can reduce stress,
depression, anxiety and augment marital
satisfaction in the experimental group
compared to those of the control group.
Therefore, As a result, it can be said that
psychological interventions are effective on
improving the mental status as well as
marital relationship of cardiac patients And
as a result, they can be used as
complementary therapies along with drug
therapy, which will greatly increase the
effectiveness of the treatment.
Keywords: Cognitive-behavioral family,
Psychological
symptoms,
Marital
satisfaction, Heart disease.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی خانواده درمانی شناختی
رفتاری بر عالیم روانشناختی و رضایت زناشویی بیماران
 نفر که216  نمونه این پژوهش شامل.قلبی اجرا شد
بهصورت نمونهگیری هدفمند از بین بیماران قلبی که برای
شرکت در برنامه بازتوانی بهبیمارستان قلب تهران مراجعه
 نفره گروه108  نمونه در دو گروه،کرده بودند انتخاب شدند
CBT  گروه آزمایش آموزش،کنترل و آزمایش قرار گرفتند
را دریافت میکردند و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت
 وDASS- 21 دادهها بهوسیلهی پرسشنامه.نمیکرد
- در دو مرحله پیش47 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
آزمون و پسآزمون جمعآوری و بعد بهوسیله آزمون تی
 تی زوجی و آمار توصیفی و کوواریانس و با استفاده،مستقل
.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت-24 SPSSاز نرم افزار
نتایج نشان میدهد که مداخله خانوادهدرمانی شناختی
رفتاری منجر بهبهبود وضعیت عالئم روانی همچون
 اضطراب و استرس و رضایت زناشویی بیماران،افسردگی
،قلبی شده است و این مداخله منجر بهکاهش استرس
 اضطراب و افزایش رضایت زناشویی در گروه،افسردگی
 قابل ذکر است که بین گروه آزمایش و.آزمایش شده است
 در نتیجه میتوان.گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد
گفت مداخالت روانشناختی بر بهبود وضعیت روانی و
همچنین ارتباطات زناشویی بیماران قلبی موثر هستند و
درنتیجه میتوانند بهعنوان مکمل درمانی در کنار دارو
 که موجب اثرگذارتر بودن درمان،درمانی استفاده شوند
.خواهد شد

، رفتاری- خانواده درمانی شناختی:کلمات کلیدی
. بیماری قلبی، رضایت زناشویی،عالیم روانشناختی
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مقدمه
بیماری قلبی عروقی بهعنوان شایعترین علت مرگومیر در سراسر جهان شناخته شده است
) ،etal,. 2012که در جوامع غربی و ایران گسترش یافته و یکی از عوامل عمده از کار افتادگی و مرگ
محسوب میشود (سرحدی و دیگران .)2013 ،آمارهای رسمی نشانمیدهد میزان مرگ ناشی از این پدیده
در ایران هم رو بهافزایش است (سرحدی و دیگران .)2012 ،جراحی ،یکی از مداخالت درمانی شایع برای این
بیماری محسوب میشود .ساالنه ،هزاران بیمار در سراسر جهان تحت این عمل جراحی قرار میگیرند
(شفیعپور .)2013 ،درکنار مزایای عمل جراحی بای پس عروق کرونر ( 1)CABGکه باعث بقا و بهبود عملکرد
بطنی میشود ،خطراتی همانند :آزادی آنژین صدری و تنگی مجدد در عروق کرونر (Mitchell, et al,.
) ،2005افسردگی و اضطراب (در  %30جراحیهای قلبی که در آمریکا صورت گرفته بالفاصله اتفاق میافتد)،
وجود دارد .در یک نمای کلی از تحقیقات مستند از تأثیرات مخرب جراحی بای پس بهعوامل روانی-
اجتماعی ،کارکرد قلب و اعصاب در زمان محدود و در بلندمدت اشاره شده است (طالیی زاده ،بختیارپور،
 ،)2016دراین میان نقش استرس را نمیتوان نادیده گرفت ،استرس ممکن است بهتوسعه  CVDکمک کند و
باعث تنگ شدن شریانها شود ،که همین محدود شدن میتواند فشارخون را افزایش و خطر ابتال بهحمله
قلبی را افزایش دهد ( .)Rachel, 2012بههمین دلیل این بیماران نیاز بهبازتوانی دارند ( ،)Yu, etal,. 2004که
دریافت بازتوانی میتواند مرگومیر ناشی از بیماری قلبی-عروقی مرتبط با سن را تا حدود 50درصد کاهش
دهد ( ،)Lie, et al,. 2010در زمینهی درمان مشکالتروانشناختی ،بیماران قلبی از رویکردهای مختلف از
جمله دارو درمانی ،رواندرمانی و درمانهای ترکیبی استفاده میشود .یکی از درمانهای حوزه رواندرمانی که
جز معتبرترین درمانها شناخته شده است ،درمان شناختی-رفتاری ()CBTاست ( Papageorgio, Wells,
 ،)2004که سودمندی آن در چندین پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است (.)Garnefski, et al,. 2010
شکلگیری این درمان از دهه  1970بوده است ( ،)Papageorgio, Wells, 2004در این روش درمانگر
بهبیمار کمک میکند تا افکار منفی و احساسی که بهسبب این افکار شکل میگیرد را شناسایی کند و آنها را با
شیوههای مثبت بازسازی کند (خدایی و دیگران .)2012 ،روشهای مختلف بهکار برده شده در رویکرد
شناختی-رفتاری شامل ،آرامسازی عضالنی ،بازسازی شناختی ،حساسیتزدایی منظم ،توقف فکر جراتورزی
است (خدایی و دیگران .)2012 ،رویکرد شناختی -رفتاری عالوه بر عوامل روانی (استرس ،افسردگی،
اضطراب) در حوزه مشاوره خانواده نیز کارایی دارد.
از آنجاییکه رویکرد شناختی -رفتاری علت اصلی مشکالتو تعارضات زناشویی را تعامالت منفی و
نارسایی ارتباطی زوجین میداند ،برروی نگرش و فکر زوجین تمرکز میکند .در مشاوره با رویکرد شناختی-
رفتاری ،بهمراجعان مهارتهایی برای تغییر رفتار ،تغییر ارتباطات ،تغییرباورها و نگرشها آموزش داده میشود
( .)Beck, 2004در تأیید کاربرد مداخله ،CBTرامبرزینی و همکاران ( )1394تأثیر درمان شناختی -رفتاری را
در کاهش اضطراب و افسردگی مردان دچار بیماری قلبی مورد بررسی قرار دادند ،نتیجه این پژوهش اینگونه
بیان شد که اجرای درمان شناختی -رفتاری بهصورت گروهی باعث کاهش افسردگی و اضطراب در مردان
مبتال بهبیماری قلبی میشود (رامبرزینی و دیگران .)2016 ،در تحقیقی دیگر آمده است که مداخله شناختی-
(Wiener,
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رفتاری باعث کاهش میانگین افسردگی و اضطراب شده و بهکارگیری این مداخله بر بهبود بیماران قلبی موثر
بوده است ( .)Dao, et al,. 2011در تحقیق دیگری که توسط بیاضی و همکاران ( )1391بر روی بیماران
قلبی انجام شده ،این نتیجه بهدست آمده که آموزش شناختی -رفتاری منجر بهکاهش تنش و افسردگی شده
است (بیاضی .)2012 ،تحقیق دیگری توسط خطیبیان و همکارانش ( )1391در مورد تأثیر رویکرد شناختی –
رفتاری بر اضطراب ،افسردگی ،استرس بیماران سرطانی اجرا شده که نتیجه اینگونه گزارش شده که این
رویکرد باعث کاهش معناداری در سطح اضطراب ،افسردگی و استرس شده است)صفرزاده ،روشن ،شمس،
 .)2012نتایج بدست آمده از تحقیق انجام شده توسط حسین پور و همکاران ( )1389در زمینه تأثیر خانواده
درمانی شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی موثر بودن این مداخله بر افزایش رضایت زناشویی را گزارنشان
داده است (حسین پور ،شهرویی ،عبادی .)2009 ،در تحقیق چانگ ( )2008نیز تأثیر خانواده درمانی شناختی
رفتاری در افزایش رضایت زناشویی موثر گزارش شده است ( .)Chang, 2008با توجّه بهاهمیّت نقش خانواده
بخصوص همسر در بهبود بیماران قلبی و باال بودن میزان افسردگی ،اضطراب و استرس در بیماران قلبی و
اینکه باال بودن عالئم روانشناختی موجب حملهی قلبی میشود و نبود پژوهشی در این زمینه بر آن شدیم تا
بهآموزش رویکرد شناختی -رفتاری پرداخته شود .این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی مداخله خانواده
درمانی شناختی -رفتاری بر عالیم روانشناختی و رضایت زناشویی در بیماران قلبی صورت گرفت و فرضیهی
اصلی این پژوهش این است که بین میزان عالیم روانشناختی و رضایت زناشویی بیماران قلبی در قبل و بعد
از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد.
ابزار پژوهش
این پژوهش ازنوع نیمه آزمایشی است ،که با مدل پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد.
جامعه این پژوهش شامل کلیهی بیماران قلبی CABG1شده که برای شرکت در برنامه بازتوانی قلبی در سال
 1395بهبیمارستان قلب تهران مراجعه کرده بودند میشدند ،حجم نمونه شامل  216بیمار که در دوگروه 108
نفره (گروه کنترل و آزمایش) قرار گرفتند (شش گروه  18نفره) که بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شده
بودند ،در گروه آزمایش آموزش رویکرد شناختی -رفتاری 12جلسه  2/5ساعته داده شد که بهصورت جلسات
هفتگی و درمدت  3ماه اجرا شد .هر جلسه شامل  .1بررسی تکالیف خانگی ،مرور جلسهی قبل ،تمرین و
پذیرایی ،استراحت .2 .تمرین و جمعبندی جلسه و ارایه تکالیف خانگی جلسه بعد میشد ،گروه کنترل از
افرادی انتخاب شدند که در برنامههای بازتوانی شرکت نمیکردند و فقط در جلسات دورهای (جلسات دورهای
معموالًهر یکماه برگزار میشود و معموالًبیمارانی در این جلسات شرکت داشتند که شرایط شرکت در جلسات
بازتوانی را نداشتند) شرکت میکردند .شرایط ورود پژوهش :عدم اختالل شناختی و تمایل داشتن برای شرکت
در پژوهش بود .پرسشنامههایی که در این پژوهش بهعنوان پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده بود شامل:
پرسشنامه رضایت زناشویی  47مادهای انریچ و اضطراب ،استرس ،افسردگی  DASS-21بود .پرسشنامه
 DASS-21در ایران اعتباریابی شده است .این پرسشنامه شامل  21سئوال در زمینه افسردگی ،اضطراب و
استرس است .نحوه نمرهگذاری (درمورد من صدق نمیکند= صفر تا کامال صدق میکند= یک) کسب نمره
 9-0برای افسردگی 7-0 ،برای اضطراب و  14-0برای استرس ،نشانه نداشتن هر یک از این مشکالتدر
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فرد است .کسب نمره  13-10برای افسردگی 8-9 ،برای اضطراب و  18-15برای استرس نشانه داشتن هر
یک از مشکالتدر سطح خفیف است .کسب نمره  20-14برای افسردگی 14-10 ،برای اضطراب و 25-19
برای استرس نشانه داشتن مشکالتدر سطح متوسط است .کسب نمره  27-21برای افسردگی 19-15 ،برای
اضطراب و  33-26برای استرس نشانه داشتن هر یک از این مشکالتدر سطح شدید است و کسب نمره 28
و باالتر برای افسردگی 20 ،و باالتر برای اضطراب و  34و باالتر برای استرس نشانه داشتن مشکالتدر
سطح خیلی شدید است (صاحبی ،اصغری ،ساالری.)2005 ،
پرسشنامهی رضایتمندی زناشویی انریچ ،توسط اولسون ،دراکمـن ( )1978و فـورنیر ( )1987سـاخته
شـــده اســـت .ایــن پرسشنامه ،دارای  115سئوال و  12مقیــاس شــامل پاســـخ قـــراردادی،
رضـــایت زناشـویی ،موضوعهای شخصیّتی ،ارتباط زناشـویی ،حـل تعـارض ،نظارت مالی ،فعالیتهای
مربـوط بهاوقات فراغت ،روابط جنسی ،ازدواج و فرزندان ،بستگان و دوستان ،نقشهـای مساواتطلبی و
جهـتگیری عقیدتی است که روی مقیاس  5درجهای لیکرت از  1-5نمرهگذاری میشود .فـرم  47سئوالی
این پرسشنامه توسط سلیمانیان ( )1373تهیه شـده و پایـایی آن بــا اســتفاده از روش آلفــای
کرونبــاخ 0.95گزارش شده است .در تحقیق حاضر ،برای تعیین پایایی پرسشنامهی رضـایت زناشـویی از
روش آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای کل پرسشنامه برابربا  0.83بود (امیری مجد ،زری مقدم.)2010 ،
جلسات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جدول  .1محتوای جلسات مداخلهای شناخت درمانی بیماران قلبی
محتوا
آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،معرفی برنامه ،آشنایی با بیماری عروق کرونر قلب
آگاهی دادن درمورد عوامل خطرزای بیماری کرونری قلب و راههای پیشگیری و کنترل آن
آموزش در مورد رژیم غذایی و فعالیت بدنی
شناخت نشانههای تنش و موقعیتهای تنشزا و تأثیر تنش بر بیماران قلبی
روشهای مقابله با تنش ،شناخت روشهای مقابلهای مساله مدار ،هیجانمدار و ناسازگارانه
روشهای مقابله با تنش ،شناخت فنون عملی مدیریت تنش ،آرامسازی عضالنی
آشنا کردن بیماران با تیپ شخصیّتیشان و تأثیر آن بر بیماری
شناساندن مدل  A-B-Cو نقش افکار منفی در ایجاد خشم ،شناخت خطاهای شناختی شایع و راههای کاهشی آنها
شناساندن نشانههای افسردگی ،اضطراب ،استرس و رضایت زناشویی و تأثیر آن بر بیماری
آموزش راههای شناختی کاهش عالیم روانشناختی و افزایش رضایت زناشویی از طریق بکارگیری مدل شناختی
آموزش راههای رفتاری برای کاهش عالیم روانشناختی و افزایش رضایت زناشویی از طریق آموزش آرمیدگی
عضالنی ،توقف فکر ،حمایت اجتماعی ،شوخ طبعی
جمعبندی و مرور برنامه ،دریافت بازخورد از بیماران ،تعیین جلسات پیگیری و اجرای پس آزمون

بعد از اتمام دوره آموزشی ،یک هفته بعد ،مجددا آزمونها اجرا شدند و برای تحلیل نتایج پژوهش از
تحلیل کواریانس ،تی مستقل و تی زوجی وآمار توصیفی و همچنین از نرم افزار  SPSS-24استفاده شد.
یافتهها
طبق یافتههای بدست آمده دراین پژوهش میانگین سنی گروه آزمایش  65سال و انحراف معیار 4/63
است و میانگین سنی گروه کنترل  64سال و انحراف  6/44بود.
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جدول  .2نتایج آزمون خی دو درمورد جنسیت و تحصیالت درخط پایه (پیش آزمون)
متغییر
جنسیت

تحصیالت

مرد
زن
بیسواد
ابتدایی
دیپلم
لیسانس

آزمایش

شاهد

(درصد)n

(درصد)n

(58 )53/7

)56(51/9

)50(46/3

)52(48/1

)16(14/8

)19(17/6

)27(25

)29(26/9

)41(38

)39(36/1

)24(22/2

)21(19/4

P

0/82

0/85

Value

0/92

4/77

براساس یافتههای جدول ( 53/7 ،)2درصد شرکتکنندگان گروه آزمایش مرد و  46/3درصد خانم بودند و
در گروه کنترل  51/9درصد آقا و  48/1درصد خانم بودند ،میزان تحصیالت افراد گروه آزمایش  %14/1بی-
سواد %25 ،ابتدایی %38 ،دیپلم %22/2 ،لیسانس بودند و گروه کنترل  %17/6بیسواد %26/9 ،ابتدایی36/1 ،
 %دیپلم %19/4 ،لیسانس بودند .بر طبق جدول بین جنسیت با ( ) va= 0.92،p= 0.82با گروه درمانی هیچ
ارتباطی وجود ندارد و همچنین با تحصیالت نیز با ( )p =0.85p ،va= 4.27ارتباطی پیدا نشد (آزمون خی دو
پیرسون گزارش شده است).
جدول  .3نتایج آزمون تی در مورد متغییرهای بالینی در خط پایه پیش آزمون
متغییر آزمون شاهد
x )sd( (sd) x
افسردگی (0/26 17/5)0/50( 17/41 )0/59
استرس (0/91 17 )2( 16/64 )1/99
اضطراب (0/62 17/50)1/50( 17/39 )1/5
رضایت زناشویی (0/76 115/63 )15/45( 116/25)14/46
p

برطبق نتایج جدول 3بین متغیّرهای بالینی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد ،یعنی
هر دو گروه از نظرمیزان افسردگی و استرس ،اضطراب و رضایت زناشویی همگن هستند.
جدول  .4نتایج آزمون تی زوجی در مورد متغیّرهای بالینی
گروهها مرحله افسردگی اضطراب استرس رضایت
)X(sd) x(sd) x(sd) x(sd

آزمایش 116/25)14/46( 16/81 )1/99( 17/39 )1/54( 17/41)0/59( pri
153 )1/42( 9/21 )1/47( 9/22 )1/37( 10/39 )0/49( pos
0/005 0/005 0/005 0/005 P
26/28 41/82 31/62 92/89 T
کنترل 115/63 )14/67( 17 )2( 17/5 )1/5( 17/5 )0/5( pri
116/05 )15/28( 16/87 )1/96( 17/34 )1/57( 17/3( 0/63( pos
0/023 0/006 0/002 0/01 P
2/30 2/80 3/09 2/47 t
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براساس جدول  4میانگین نمرات وضعیت روانی گروه آزمایش که  CBTرا دریافت کرده بودند کاهش
قابل توجّهی یافته ،بهگونهای که افسردگی در گروه آزمایش از  17.41به 10.39و درگروه کنترل از 17.5
به 17.37کاهش یافته و استرس گروه آزمایش از  16.81به 9.21در حالی که در گروه کنترل از  17به16.87
کاهش یافته است و همچنین در سایر متغیّرها یعنی میزان اضطراب کاهش یافته درگروه آزمایش بیشتر از
گروه کنترل بوده است و رضایت زناشویی گروه آزمایش نیز نسبت بهگروه کنترل افزایش چشمگیری داشته
است .با توجّه بهیافتههای جدول بین شرایط قبل از مداخله و بعد از مداخله در هر دو گروه تفاوت معناداری
وجود دارد (.)P<0.0005
جدول  .5میانﮕیﻦ تﻌدیﻞ یافته انحراﻑ اﺳتاندارد و نتایج تحلیﻞ کوواریانﺲ متغیرهای وابسته اضﻄراﺏ و
افسردﮔی ،اﺳترس ،رضایت زناشویی

گروه آزمایش کنترل کواریانس
متغییر s- x s- x f p Eta
افسردگی 0/97 0/005 9030/46 17/38 0/51 10/38 0/51
استرس 0/88 0/005 1557/86 16/83 0/13 9/25 0/13
اضطراب 0/91 0/005 2281/56 17/3 0/11 9/25 0/18
رضایت زناشویی0/85 0/005 1192/81 116/31 0/73 152 0/73

در جدول فوق میانگینهای تعدیل یافته متغیرهای وابسته قابل مشاهده است و تأثیر متغیرهای تصادفی
کمکی حذف شده است .این میانگینها نشان میدهند که میانگین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در
وضعیت بهتری قرار دارند ،همانطور که از نتایج کواریانس در جدول  5پیداست بین میانگینهای تعدیل شده
دوگروه در کاهش متغیّر اضطراب ،استرس ،افسردگی و افزایش رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .6تحلیﻞ کواریانﺲ چند متغیره برای اندازهﮔیری متغیر ترکیبی اضﻄراﺏ ،افسردﮔی ،اﺳترس ،رضایت
زناشویی
متغییر ارزش ) f(4, 207سطح معنیداری Eta

اضطراب ،استرس0/98 0/005 3645 /73 0/014 ،
افسردگی ،رضایت زناشویی
طبق یافتههای جدول  6بین گروه آزمایش که تحت آموزش  CBTقرار گرفته بودند و گروه کنترل (0.98
=(F=3645.73 ،P<0.05 ،ETتفاوت معنادار وجود دارد ،این بهاین معنی است که مداخله شناختی رفتاری به
شکل موثری باعث کاهش افسردگی ،استرس ،اضطراب و افزایش رضایت زناشویی بیماران قلبی در گروه
آزمایش شده است.
بحث ونتیجهﮔیری
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر بهبود عالیم روانشناختی و رضایت زناشویی
بیماران قلبی اجرا شد .نتایج پژوهش حاضر موثر بودن مداخله شناختی رفتاری بر کاهش استرس ،اضطراب،

99

تأثیر مداخله خانواده درمانی شناختی-رفتاری...
افسردگی و افزایش رضایت زناشویی بیماران قلبی را تأیید کرد و در این زمینه با تحقیقاتی که در گذشته
صورت گرفته بود مانند تحقیق رامبرزینی و خطیبیان ( )1394در مورد تأثیر  CBTبر کاهش افسردگی،
استرس و اضطراب همسو بود ،ولی با پژوهش بیاضی و همکاران ( )2012که  CBTتأثیر چشمگیری بر
افسردگی و اضطراب ندارد ،ناهماهنگ است .همچنین با پژوهش حسینپور و همکاران ( )2009و چانگ
( )2008در مورد افزایش رضایت زناشویی با آموزش شناختی رفتاری همسو است .پژوهشهای متعدد دیگر
نیز بهبررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری پرداختهاند و کارآمد بودن این مداخله را در مرحله پیشگیری ثانویه
موثر میدانند ،با توسعه تدریجی رویکرد کلنگر در درمان بیماران و پذیرش نسبی و مقبولیت این دیدگاه در
نزد متخصصان ،شیوههای متناسب با آن نیز در مداخالت درمانی گسترش یافته است (خیام نکویی و دیگران،
.)2010
امروزه استفاده از روشهای روانشناختی بهعنوان یکی از روشهای مکمل در کنار درمان پزشکی ،بویژه
در درمان بیماریهای مزمن ،درحال گسترش است .از این رو ،نتایج این پژوهش در ایران و بسیاری از
پژوهشهای انجام شده در سطح جهانی موجب خواهد شد تا بهرهگیری از آموزشهای شناختی رفتاری
تدریجا بهبخشی جدایی ناپذیر از پروتکل درمانی بیماران مزمن و از جمله بیماران قلبی -عروقی تبدیل شود.
در تبیین اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر کاهش افسردگی ،دابسون و همکاران ( )2008معتقدند که
وجود مؤلّفههای فعالسازی رفتاری همراه با درمانهای شناختی ،عامل کاهنده افسردگی در ابتدای درمان و نیز
عامل تداومدهنده اثرات این درمانها در کاهش خلق افسرده بعد از درمان است؛ بنابراین میتوان استدالل
نمود که توجّه بههیجانات و نگرشهای منفی راهانداز خلق افسرده ،منجر بهافزایش خودکارآمدی و تغییر
شناختهای ناکارآمد و در نهایت باعث تغییر خلق افسرده بهخلق متعادل میگردد (.)Dobson, et al,. 2008
در کارآزمایی کنترل شدهای که توسط کرونک و سویندل( )2007برروی 31بیمار باهدف کاهش عالیم
جسمانی انجام گرفت ،نشان داده شدکه بیماران درمان شده با روش شناختی -رفتاری در  %0/71از موارد
بیشتر از گروه کنترل بهبود یافتند .ضمن اینکه اثرات درمان عالوه بر کاهش مشکالتروانشناختی ،در زمینه
بهبود عالیم جسمانی نیز تا حدود 12ماه پس از مداخله ،تداوم یافت (بحرینیان ،داوودی.)2008 ،
همچنین بررسی پژوهشها تأییدکرد که اجرای مداخالت روانشناختی بر روی بیماران در جهت فواید
فیزیولوژیکی و تغییر رفتارهای سالمت تأثیر بهسزایی دارد ( .)Skala, Freedland, Carney, 2006در
مداخالت انجام شده ،بخصوص در نوع شناختی ،اثرات درمانی ناشی از یادگیری بیماران درعدم توجّه بهبرخی
افکار منفی است ،که از بدتر شدن اوضاع پیشگیری میکند (بحرینیان ،داوودی .)2008 ،از طرفی درمانهای
روانشناختی نسبت بهسایر درمانها چه از نظر زمانی (طول مدت درمان) ،اقتصادی و چه عوارض دارویی
بهصرفهتر است .بررسی بیشتر تحقیقات ،موثر بودن مداخله شناختی رفتاری تأیید میشود که این نکته در
نتایج پژوهش حاضر بهوضوح دیده میشود.
این تحقیق نشاندهنده ارزش خانواده دربهبود بیماری است و امتیاز رویکرد خانواده درمانی شناختی
رفتاری این است که عالوه بر آموزش فرد بیمار ،بهخانواده نیز اهمیّت میدهد .از آنجاییکه در تحقیقات فرا
تحلیلی در مورد مداخالت برنامههای آموزش روانی ،برای بیماران کرونر قلبی تأییدکردهاند که ،مداخالت
خانوادهمحور و برنامههای آموزش روانی ،برای بهبود وضعیت خانوادهها ،بهبهبودی این دسته از بیماران منجر
میشود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که رفع فشار روانی زناشویی به کمک مداخالت روانشناختی برای
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حفظ و ارتقا سالمت قلب ضروی و مهم است (بوگر و دیگران .)2013 ،بنابراین خانواده درمانی شناختی
رفتاری ،بهعنوان سپر محافظ در مقابل استرس ،افسردگی ،اضطراب و رضایت زناشویی بیماران قلبی در کنار
درمانهای زیستی ،جزء مهم پروتکل درمانی بیماران قلبی در کشورهای پیشرفته محسوب میشوند.
تقدیر و تشکر
با تشکر و قدردانی از تمامی پرسنل مرکز قلب تهران و بیماران قلبی که در انجام تحقیق مساعدت و
همکاری داشتند.
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