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Article Type:

Background and aim: Cardiovascular diseases have been identified as the leading cause of disability and death
Research Paper
in the world. Many patients who do not respond to medical interventions experience heart surgery, which can
be a major event in a person's life and can cause physical and mental dysfunction. The aim of this study was to
evaluate the effectiveness of a multidimensional spiritual intervention on stress and heart rate variability (HRV)
after bypass surgery in patients with coronary artery disease.
Materials and methods: This quasi-experimental study was conducted with a control group and a pre-testpost-test design with one-month and three-month follow-ups. The statistical population of this study was
patients who had coronary artery bypass graft surgery and were referred to the Rehabilitation Center of Tehran
Heart Hospital. Totally, 30 patients were selected using the convenience sampling method and randomly divided
into experimental and control groups. The instrument of this study was the evaluation of physiological
psychological coordination of heart rate through heart monitoring and the “Depression, Anxiety and Stress
Scale” (DASS-21). The independent variable (multidimensional spiritual intervention) was run in the
experimental group during 10 sessions of 90 minutes. The data were analyzed using repeated-measures ANOVA
and SPSS.
Findings: There was a significant difference between the experimental and control groups in the mean scales
of pre-test, post-test and follow-up, stress (F=251.191, p<0.001) and HRV (F=209.896, p<0.001). Moreover,
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month and three-month follow-up, but it was less in the experimental group than in the control group in terms
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of other variables.
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in preventing the more serious complications of heart disease, and interventions based on the results of the
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نوع مقاله:

سابقه و هدف :بیماریهــای قلبی -عروقــی مهمترین علت ناتوانی و مرگ در جهان معرفی شدهاند .بسیاری از بیمارانی که به مداخالت دارویی

مقاله پژوهشی

پاسخ نمیدهند ،جراحی قلب را تجربه میکنند که به عنوان یک حادثه مهم در زندگی افراد میتواند باعث اختالل در عملکرد جسمانی و روانی فرد شود.
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان چندبعدی معنوی بر میزان استرس و تغییرپذیری ضربان قلب پس از جراحی بای پس در بیماران عروق
کرونری بود.
مواد و روشها :مطالعه از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل و طرح پیشآزمون -پسآزمون با پیگیری یک ماهه و سه ماهه بود .جامعهی آماری این
پژوهش شامل بیمارانی بودند که جراحی پیوند عروق کرونر داشتند و به مرکز بازتوانی بیمارستان قلب تهران مراجعه کردند 03 .نفر به روش در دسترس
انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .ابزار این پژوهش ارزیابی هماهنگی روانی فیزیولوژیک ضربان قلب از طریق
مانیتورینگ قلب و پرسشنامه  DASS-21بود .گروه آزمایش طی  13جلسهی  03دقیقهای در معرض متغیر مستقل (مداخله چندبعدی معنوی) قرار

دریافت:

گرفت .جهت تحلیل دادهها از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر و نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

1044/7/52

یافتهها :بین میانگین مقیاسهای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،استرس ( ،)p>3/331 ،F=151/101تغییرپذیری ضربان قلب (،F=130/601

ویرایش:

 )p>3/331تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و گروه کنترل وجود دارد .همچنین ،اهمیت تأثیر متقابل بین مراحل و گروه آزمایش در متغیر ،HRV
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نشان میدهد که در مراحل پسآزمون و پیگیری یک ماهه و سه ماهه ،میانگین گروه آزمایش بهطور قابل توجهی باالتر از گروه کنترل بود و در سایر

پذیرش:

متغیرها ،کمتر از گروه کنترل است.

1041/5/50

نتیجهگیری :در واقع ،کاهش هیجانات منفی به دنبال آموزش تلقیح استرس ،نقش مهمی در پیشگیری از عوارض وخیمتر بیماری قلبی دارند و انجام
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مداخالت مبتنی بر نتایج این پژوهش برای بیماران قلبی توصیه میشود.
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بیماریهــای قلبی -عروقــی با  11میلیون مرگ در ســال ،مهمترین علت ناتوانی و مرگ در جهان معرفی شدهاند ( .)1در دهــه اخیر میزان مرگ و میر
ناشــی از این بیماریها در ناحیه خاورمیانه ،نسبت به سایر نقاط جهان به جز آفریقا ،افزایش چشــمگیری یافته اســت ( 1و  .)1تعداد بسیار زیادی از بیماریهای
عروق کرونری ( )Coronary Heart Disease= CHDکه به درمانهای داروئی پاسخ نمیدهند ،تحت جراحی پیوند عروق کرونری ( Coronary Artery
 )Bypass Graft Surgery=CABGقرار میگیرند ( .)0جراحی قلب ،بهعنوان یک حادثه مهم در زندگی افراد میتواند باعث اختالل در عملکرد جسمانی و
روانی فرد شود .مطالعـات نشــان میدهنــد کــه دردهــای پــس از عمــل ،دور شــدن از منــزل و کار ،از ســر گرفتــن فعالیتهــای عــادی زندگــی،
پیشــرفت در بهبــودی پــس از عمــل ،احتیــاج بــه کمــک در انجــام فعالیتهــا ،بهبـود شـرایط قلبـی ،برهـم خـوردن خـواب از عوامـل اسـترسزای
پـس از عمـل جراحـی قلـب میباشـد ( 4و  .)5شواهد پژوهشی حاکی از آن است که بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر در مقایسه با افراد سالم جامعه از
سالمت روانشناختی پایینتری برخوردارند ( .)1استرس در این بیماران شیوع باالیی دارد؛ بهطوری که باعث کاهش عملکرد بیماران در امور زندگی میشود (.)1
استرس بهعنوان یک پدیده چندبعدی و چندعلیتی میتواند هم عاملی در ایجاد و هم تشدید بیماری باشد و حتی بعضی اوقات میتواند تهدیدکننده زندگی
بیماران باشد ( .)7اسـترس مزمن در این بیماران ،موجـب افزایـش ضربـان قلـب ،نیـروی انقباضـی قلـب و فشـار خـون میشـود کـه افزایـش نیـاز قلـب بـه
اکسـیژن و مختـل شـدن خـونرسـانی بـه سـلولهای قلبـی را در پـی خواهـد داشـت و از طرفـی ترشــح بیــش از حــد کورتیــزول در پاســخ بــه
اســترس ،موجــب افزایـش چربـی خـون ،چاقـی ،افزایـش التهـاب و افزایـش مقاومـت بـه انسـولین میشـود کـه همـه ایـن عوامـل خطـر حـوادث قلبـی
عروقـی را افزایـش خواهـد داد ( .)4از نظر فیزیولوژیکی ،یک موقعیت استرسزا باعث ترشح هورمونهای استرس و سیستم عصبی خودمختار ( )ANSشده و
در نهایت ،منجر به تنش عضالنی میشود ( .)5فعالسازی افراطی سمپاتیک و متعاقب آن قرار گرفتن بیش از حد در معرض کورتیزول و سایر هورمونهای
استرس ،ابتال به فشارخون ،اختالل در خونرسانی به عضلهی قلب و متابولیسم سلولی را به همراه دارد و به طور مستقیم و غیرمستقیم ،عملکرد قلب را مختل
میکنند (.)7
قلب ما هم مانند دیگر دستگاههای بدن ،تحت تأثیر شرایط سخت دچار نوسانات میشود .بدین معنی که فاصلهی زمانی بین ضربان قلب طی عواملی،
کاهش و یا افزایش مییابد .تغییراتی که ناشی از تعامل مکانیزمهای چندگانهای است که در بازههای زمانی مختلف ،بر قلب تأثیر میگذارد ( .)6آشفتگیهای
هیجانی با کاهش هماهنگی روانی فیزیولوژی قلب ( ،)Heart Rate Variability= HRVرابطه داشته و نیز شدت عالیم را بهعنوان ابزاری برای ارزیابی
در این بیماران ،نشان میدهد ( HRV .)0تحت تأثیر سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک میباشد و برای ارزیابی فعالیت سیستم عصبی  ANSبه کار میرود.
اختالالت هیجانی خصوصا استرس ،از طریق افزایش فعالیت سمپاتیک ،کاهش  HRVرا به دنبال داشته و در دراز مدت در عملکرد قلب اختالل ایجاد میکند.
درحالیکه  HRVباال نشاندهندهی فعالیت بیشتر پاراسمپاتیک و خود تنظیمی بهتر بوده و با کاهش خطر حوادث قلب و عروق ارتباط دارد (.)13
با توجه به نقش تأثیرگذار هیجانات منفی و ادراکات شناختی بر روی سیستم قلبی -عروقی ،درمانی درخور شرایط بیماران الزم است که این فاکتورها را
شامل شود؛ اما درمانهای رایجی که در این اختالل بهطور معمول استفاده میشوند از جمله دارو ،رژیمهای غذایی و فعالیتهای ورزشی ،بیشتر معطوف بر
کاهش عوامل خطرساز سنتی  CHDمیباشد و معموال ویژگیهای ثانویه مربوط به بیماری را هدف قرار میدهند تا خود بیماری .هرچند این نوع مداخالت در
پیشگیری از وخامت بیماری موفقیتآمیز بودهاند؛ اما بهطور خاص بر تعدیل واکنشدهی هیجانی بیماران و یا تقویت هماهنگی روانی -فیزیولوژیک معطوف
نبودهاند .در واقع ،نوع این هیجانات و شکل این ناهماهنگیها هستند که بیثباتی ضربان قلبی را در این بیماران بوجود میآورند و میتوانند هدف مداخالت
روانشناسان سالمت قرار گیرند ( .)11این مداخالت میتوانند از طریق افزایش میزان هماهنگی روانی -فیزیولوژیک ( )HRVبیماران قلبی ،منجر به افزایش
سالمت جسمی و روانی آنان شود ،چیزی که از جمله اهداف روانشناسی سالمت میباشد و به نظر میرسد که به عنوان شاخصی مهم برای سنجش استرس،
اضطراب و افسردگی در سالمت بیماران قلبی میباشد (.)11
بنابراین هر نوع مداخلهای که بتواند هیجانات منفی را در این بیماران کاهش دهد و به دنبال آن تغییرپذیری ضربان قلب ( )HRVرا بهبود ببخشد ،میتواند
به میزان قابل توجهی به بهبودی پس از جراحی بیماران بینجامد و در نهایت از عود بیماری و بستری شدنهای بعدی جلوگیری نماید ( 10و  .)14به نظر میرسد
مداخلهای که به تنظیم هیجانات بیماران کمک میکند ،رواندرمانگری درمان چندبعدی معنوی است که در قالب درمانگری الزاروس عالوه بر بعد ظاهری
شخصیت ،بعد معنوی را نیز مورد توجه قرار میدهد .این درمان همانند بسیاری از درمانهای جدید که تا حد زیادی رویکردی معنوی دارند ازجمله درمان یکپارچه
معنوی پارگمنت ( )15( )Pargamentو درمان یکپارچه الهی ریچاردز و برجین ( )11( )Richards & Berginو حتی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (،)17
محور درمان را فعالسازی بعد معنوی میداند .در این درمان ،صورتبندیِ مشکل مراجع به شکلی متفاوت سازمان مییابد و حوزه عملیاتی درمانگر فعالسازی
عمل معنوی پس از ایجاد بینش است .درمان معنویت چندبعدی شامل :رفتار ( ،)behaviorعاطفه ( ،)affectحس ( ،)senseتجسم یا تصویرپردازی ذهنی
( ،)imageryشناخت یا تفکر ( ،)cognitionروابط بین فردی ( )interpersonal relationshipو بعد بیولوژیک یا سبک زندگی ( drag/ biology or
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 )life styleمیباشد ( .)16جامعنگری این روش نه تنها در ابعاد ظاهری و باطنی صدق میکند؛ بلکه بعد تحول را نیز در نظر میگیرد .در درمان چندبعدی
معنوی فرض بر این است که غیرفعال شدن بعد معنوی باعث ارزیابیهای نادرست از واقعیت شده و فرد را در معرض ابتال به بیماریهای روانشناختی و یا
جسمانی قرار میدهد .در واقع آسیبشناسی انسان ،به فعال و یا غیرفعال بودن این بعد معطوف است .نتایج پژوهشهای مختلف در این زمینه نیز مؤید این
مدعاست :آموزش معنویت باعث کاهش تنیدگی روانی و افزایش تحمل پریشانی و تابآوری گردیده است ( .)10عوامل روانشناختی و استرسها از طریق مسیر
نورواندوکرین و سیستم ایمنی در مبارزه با بیماریها تأثیر میگذارند ( Park .)13و  Delaneyو همکاران نقش معنویت دینداری و رفتارهای دینی مداوم را در
کاهش عالئم اضطراب و افسردگی نشان دادند ( 11و  .)11عقاید معنوی ،پیوندها و حمایتهای اجتماعی میتوانند به افراد کمک کنند که استرسهای فردی
خود را متعاقب وقایع بحرانزا مانند فجایع طبیعی کاهش دهند ( )10و مدیریت هرچه بهتر هیجانات را فراهم آورد که باعث تغییرات نظام روانشناختی فرد و
تعدیل ادراک بیماری شده که پیامد آن کاهش کورتیزول و افزایش تغییرپذیری قلب میشود (.)10
مروری بر متون بیانگر آن است که معنویت با کاهش فشارخون و بهبود بیماری و سالمت روانی ،کاهش اضطراب ،افسردگی و سالمت معنوی ( )14بیماران
قلبی در ارتباط است .نتایج مطالعه  Ai ALو همکاران بر روی  030بیمار قلبی در مرکز پزشکی دانشگاه میشیگان نشان داد افرادی که از مقابلههای معنوی
در زندگی روزانه خود استفاده میکنند ،افسردگی و اضطراب کمتری دارند و سریعتر به بهبودی دست مییابند ( .)15مطالعه دیگر توسط بالچر و همکاران به
منظور بررسی ارتباط دیسترس روانی با سالمت معنوی در  41بیمار قلبی نشاندهنده ارتباط معکوس بین نمره سالمت معنوی ،اضطراب و افسردگی بیمارستانی
میباشد (.)11
ضرورت انجام این پژوهش از این نظر است که درمانهای معنوی که تا بحال انجام شده اکثرا از دو حالت خارج نبودهاند؛ دستهی اول مطالعاتی هستند که
مداخالت طراحیشدهی آنها فقط در برگیرنده یک بعد معنوی که آنهم با تعریفی مبهم و غیر عملیاتی همراه بوده است و بدیهی است که اثربخشی آن در
هالهای از ابهام باشد؛ چون در کنار سایر مداخالت بهکار رفته است .برای مثال مطالعه  Sanchezو  Nappoاز این دسته است ( .)17دسته دوم آنهایی که
مداخله مذهبی -معنوی آنها بر اساس مدیتیشن شرقی استوار بوده نه مداخالت متناسب با فرهنگ ما ،مانند مطالعه  .)16( Behanاین موارد نشانگر آن است
که اینگونه مداخالت برای کاهش مشکالت روانشناختی بیماران؛ مثل استرس ،اضطراب و افسردگی ،بیشتر بر اساس عناصر کلی معنویت مانند دعا ،نیایش با
تمرکز بر درمان شرقی میباشد و همه ابعاد زندگی فرد را در بر نمیگیرد و تنها تکرار مدلها و فنون میباشند ()10؛ بهطوری که تنها یک بعد از زندگی چندبعدی
فرد را پوشش میدهد .لذا به نظر میرسد با محدودیت پژوهشهای انجامشده پیرامون تأثیرات درمان معنوی چندبعدی در حوزهی بیماریهای پزشکی ،بهویژه
بیماران قلبی روبرو هستیم .بر همین اساس مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثربخشی درمان چندبعدی معنوی بر ادراک بیماری و نشانگرهای آزمایشی که در این
پژوهش هماهنگی روانی فیزیولوژیک قلب ( )HRVو کورتیزول بزاقی در بایپس عروق کرونری میباشد.

مواد و روشها
روش كار:

ابزار پژوهش:
سنجش و ارزیابی تغییرپذیری ضربان قلب

مرحله اول در انجام این تحقیق ،تشخیص موج  Rدرسیگنال  ECGمیباشد .پس از مشخص شدن مکان دقیق پیکانهای  ،Rسیگنال ( )HRVبا محاسبه
فواصل زمانی بین هر دو موج  Rمتوالی به دست میآید .برای ارزیابی عملکرد سیستم عصبی اتونوم ،از طریق آنالیز تعداد نوسانات فواصل  R-Rتوسط دستگاه
الکتروکاردیوگرام صورت میگیرد ( .)10با توجه به پارامترهای فرکانس محور  ،HRVامواج با فرکانس باال  HF:3/15- 3/5 HZبهطور عمده منعکسکنندهی
فعالیت عصب پاراسمپاتیک و امواج با فرکانس پایین  LF: 3/34-3/15 HZنیز بهطور عمده نشاندهندهی فعالیت عصب سمپاتیک و همچنین کاهش در
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جامعه پژوهش شامل بیماران قلبی با جراحی عروق کرونر ( )CABGمرکز تحقیقات قلب تهران بودند که بعد از جراحی قلب و در دورهی زمانی حضور
آنها در برنامهی بازتوانی قلبی در این مطالعه قرار گرفتند .نمونه شامل  03نفر از این بیماران بود که به صورت در دسترس و بر اساس معیارهای ورود انتخاب
شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل پیوند کرونر قلب ( ،)CABGسن پایینتر از 73سال ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،فقدان اختالالت شناختی
اولیه یا ثانویه بر اساس پروندهی پزشکی بیمار ،توانایی برقراری ارتباط و معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم تمایل فرد به ادامه همکاری ،بستری شدن در
طول مطالعه و عدم شرکت در جلسه آموزشی بودند .از میان بیماران شرکتکننده در برنامهی بازتوانی قلبی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی
(مداخلهی چندبعدی معنوی) و گروه کنترل (که در صف انتظار بودند) قرار گرفتند.
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فعالیت عصب پاراسمپاتیک و توان کل  TP: 3/34-3/5 HZنشاندهنده فعالیت کلی اعصاب اوتونوم میباشد و نسبت به سایر تستهای رفلکس قلبی کلینیکی،
بهتر و با حساسیت بیشتر میتواند نحوه عملکرد سیستم عصبی اتونوم را شرح دهد (.)11
برای اندازهگیری تغییرپذیری ضربان قلب ،از روش فرکانسمحور فوریه به منظور تشخیص وجود تغییرات در فرکانسهای مختلف استفاده شد .هر
شرکتکننده به یک مانیتور قلبی متصل شد و از او خواسته شد در یک اتاق ساکت با نور کم به مدت  15دقیقه دراز بکشد .سپس به مدت ده دقیقه به وسیله
هولتر ،ضربان قلب استراحتی فرد در حالت طاق باز مانیتور شد .سپس آنالیز طیفی بر روی تغییرات خودبخودی ضربان قلب انجام گرفت و از نتایج آن برای
محاسبه محدودهی فرکانسی پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب با استفاده از نرمافزار استفاده شد .ضمنا از آزمودنیهایی که ریتم غیرسینوسی داشتند مانند
فیبریالسیون از پژوهش خارج شدند (زیرا تغییرپذیری ضربان قلب در این افراد قابل اندازهگیری نیست).
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ()DASS-21
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این آزمون فرم کوتاه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس  41مادهای الویباند و الویباند ( )03( )Lovibond & Lovibondمیباشد که برای
اندازهگیری افسردگی ،اضطراب و استرس بهکار میرود .این آزمون یک فرم کوتاه  11سوالی دارد که روایی و اعتبار فرم کوتاه این آزمون ( )DASS-21بر روی
جمعیت ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته و و نتایج آن نشان میدهد که ابزار مناسبی میباشد ( .)01بشارت ضرایب آلفای کرونباخ این آزمون را در نمونهای از
جمعیت عمومی ( 3/67 ،)176برای افسردگی 3/65 ،برای اضطراب و  3/60برای استرس و  3/01برای مقیاس کل گزارش کرده است .این ضرایب در نمونههای
بالینی 3/60 ،برای افسردگی 3/01 ،برای اضطراب 3/67 ،برای استرس و  3/00برای مقیاس کل میباشد .روایی همزمان ،همگرا و تشخیصی ،از طریق اجرای
همزمان مقیاس افسردگی بک ،مقیاس اضطراب بک ،فهرست عواطف مثبت و منفی و مقیاس سالمت روانی در نمونههای بالینی و عمومی محاسبه شد (.)01
این نتایج روایی همزمان ،همگرا و تشخیصی مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASS-21را تأیید میکند .هر یک از خرده مقیاسهای  DASSشامل7
سوال است که نمره نهایی هر کدام از طریق مجموع نمرات سوالهای مربوط به آن به دست میآید .هر سوال از صفر (اصال در مورد من صدق نمیکند) تا 0
(کامال در مورد من صدق میکند) نمرهگذاری میشود .از آنجا که  DASS-21فرم کوتاه شدهی مقیاس اصلی ( 41سوالی) است ،نمره نهایی هر یک از این
خرده مقیاسها باید  1برابر شود (.)03
روش پژوهش :این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی با گروه کنترل بود که در آن از طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .پس از
جایگزینی تصادفی بیماران در دو گروه آزمون و شاهد ،پیشآزمون اجرا گردید .حجم نمونه مجاز از طریق حجم جامعه و سطح معنیداری ،تخمین نسبت و توان
آزمون  03نفر از بیمارانی که در مرحلهی بازتوانی بودند به صورت انتخابی و بهطور تصادفی در دو گروه جایگزین شدندN= 2(n+1)(1-p) .
پژوهشگر پس از معرفی خود به واحدهای پژوهش ،اهداف مطالعه را برای آنان توضیح داد و در صورت موافقت برای شرکت در پژوهش ،از آنان رضایت
آگاهانه کسب کرد .به شرکتکنندگان در پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات جمعآوریشده محرمانه خواهد بود و اینکه در صورت عدم تمایل به ادامه
همکاری میتوانند در هر زمان که بخواهند از مطالعه خارج شوند.
پس از جایگزینی تصادفی بیماران در دو گروه :گروه آزمایشی (درمان چندبعدی معنوی) و گروه کنترل ،بیماران گروه آزمایش ،تحت مداخله به منظور
تعدیل استرس و هماهنگی روانی فیزیولوژیک (فرکانس رزونانس) قرار گرفتند .بر اساس تحقیقات انجامشده ،داروهایی مثل بازدارندههای بتا ،استاتینها و
داروهای ضد افسردگی  SSRIو آرامبخشها بر افزایش تغییرپذیری ضربان قلب ( )HRVتأثیر دارند ( ،)01در گروهها به نسبت برابر توزیع شدند تا تأثیر عوامل
دارویی مرتبط با هماهنگی روانی فیزولوژی قلب  HRVکنترل شود .قبل از شروع درمان تمامی بیماران از نظر استرس به وسیلهی  DASS-21مورد ارزیابی
قرار گرفتند و تنها آنهایی که در سطح اختالالت شدید قرار داشتند ،انتخاب و در دو گروه به صورت تصادفی جایگزین شدند.
مداخله :این دسته از بیماران نیز در برنامه درمان  13جلسهای مداخله چندبعدی معنوی شرکت داده شدند که اهداف و محتوای این جلسات در جدول 1
آمده است .در شروع درمان مقیاس  DASS-21تکمیل و میزان هماهنگی روانی فیزیولوژیک یا فرکانس رزونانس اندازهگیری شد و به عنوان ارزیابی خط پایه
ثبت گردید .جلسات به شکل گروهی و به صورت دیالوگی ،همراه با پاورپوینت و مثالهای واقعی از زندگی ،شروع و ادامه یافت .جلسات به مدت  13هفته و با
مدت  03دقیقه توسط پژوهشگر تشکیل میشد .در این گروه نیز با کمک تکالیف خانگی ،از درک درست مطالب ارائهشده ،اطمینان حاصل میشد .در پایان
جلسه ده نیز میزان استرس ،اضطراب و افسردگی ،هماهنگی روانی فیزیولوژیک یا فرکانس رزونانس مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین جهت پیگیری نتایج
مداخله ،در فاصلهی  1ماه و  0ماه بعد از پسآزمون ،میزان استرس ،هماهنگی روانی فیزیولوژیک  HRVمجددا مورد ارزیابی قرار گرفت.
گروه گواه :این دسته از بیماران ضمن شرکت در پیشآزمون و بررسی خط پایه ،در لیست انتظار باقی ماندند و بر خالف گروههای آزمایش ،مداخلهای
دریافت نکردند .بعد از گذشت  13هفته و همزمان با گروههای آزمایش ،مجددا میزان استرس ،هماهنگی روانی فیزیولوژیک  HRVارزیابی شد .در پایان ده
جلسه ،میزان استرس ،هماهنگی روانی فیزیولوژیک مجددا مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین جهت پیگیری نتایج مداخله ،در فاصلهی  1ماه و  0ماه بعد از
پسآزمون ،مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند.
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جدول  .1اهداف و محتوای جلسات درمان چندبعدی معنوی
جلسات

هدف

جلسه اول

مفهومسازی حوزه ادراکی خود

معارفه و افزایش امید به درمان

جلسه دوم

تسویهی چهارراه ذهن و بدن

آموزش و اصالح الگوهای درست خواب ،تغذیه ،ورزش و روابط جنسی

جلسه سوم

فعالسازی حوزهی ادراکی
چهارگانه

جلسه چهارم و

جلسه ششم

حوزهی ادراکی خود
پذیرش برای دستوالعملها و
سبک زندگی

جلسه هشتم
جلسه نهم

در رابطه با حوزههای ادراکی چهارگانهی مبداء ،غایت ،هستی و خود صحبت شد و با استفاده از فن جزیره ،سواالتی
مانند من کیستم؟ چگونه به این مکان آمدم و کجا میروم؟ در ذهن آنها شکل گرفت و به چالش کشیده شد.

حوزهی ادراکی مبداء

پنجم

جلسه هفتم

محتوا

بر روی حوزه ی ادراکی مبداء و این که کسی که ما را به این جزیره آورده از ما توانمندتر بوده و روی یقین به این
مسأله که پس مثل ما نیازمند نیست کار شد.
بر روی حوزهی ادراکی خود و اینکه بازخوردها و تجربهای که دیگران از ما دارند کامال از حقیقت درونی فرد مجزا
است.
کار بر روی حوزهی ادراکی خود با محوریت عبد و اینکه جلوهی ظهور خداوند است و به تنهایی و به شکلی مستقل،
ماهیتی ندارد.

حوزهی ادراکی هستی

کار بر روی حوزهی ادراکی هستی و هوشیاری نسبت به تصور از دنیا و نیز مراقبت از چهارسوی معنوی

آرامسازی و کار بر روی

کار بر روی هیجانات و نیز احساساتی مثل ارزشمندی ،معنادهی نسبت به مفاهیم قبلی

هیجانات
حوزهی روابط با دیگران

جلسه دهم

کار بر روی خطاهای شایع منطقی تأثیرگذار بر روی هیجانات و روابط با سایرین

یافتهها
برای ارزیابی اثربخشی درمان چندبعدی معنوی بر استرس و  03 ،HRVبیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد  11/61درصد مرد و  00/10درصد
زن بودند .بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  )45/7( 13-10و کمترین فراوانی مربوط به دامنه سنی  )15/6( 43-40سال بود %60/0 .بیماران متاهل و
 %01/6افراد غیر شاغل بودند.
در جدول  ،1میانگین و انحراف از استاندارد متغیرهای استرس و  HRVقبل و بعد از آزمون و پیگیری افراد هر دو گروه بررسی شده است .همانطور که
مشاهده میشود بین دوگروه آزمون و شاهد ،تفاوت معنیداری در متغیرهای جمعیتشناختی و دادههای بالینی در خط پایه وجود ندارد؛ اما بیماران گروه آزمون
نسبت به گروه شاهد در نمرات پسآزمون و پیگیری یک و سه ماهه متغیرهای استرس و  HRVتفاوت معناداری دارند.
جدول  .5آماره توصیفی متغیرهای آزمایشگاهی و ادراک بیماری در گروهها
متغیر

استرس

معنوی
کنترل
معنوی
کنترل

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

10/1±1/05
11/57±1/11
3/370±3/341
3/376±3/344

0/13±1/11
10/11±1/36
3/176±3/077
3/354±3/171

7/50±1/31
11/70±1/64
3/136±3/131
3/374±3/355

0±1/05
11/41±0/41
3/104±3/361
3/35±3/351

با توجه به نتایج  Mباکس در تمامی متغیرهای وابسته ( ،)p<3/35برای ارزیابی اثر چندمتغیری از المبدای ویکلز میتوان استفاده کرد .نتایج آزمونهای
باال ( )p>3/35نشاندهندهی تفاوت متغیرها در چهار بار اجرای پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری یک ماهه و سه ماهه میباشد .همچنین در چهار بار اجرای
پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری یک ماهه و سه ماهه در دو گروه درمان چندبعدی معنوی و کنترل در میانگینهای متغیرهای وابسته تفاوت وجود دارد .به
عبارتی بین زمان و گروه تعامل وجود دارد .بعد از این که مشخص شد بین  4بار اجرا (پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری یک ماهه و سه ماهه) تفاوت معناداری
وجود دارد ،نتایج آزمون اثرات درونآزمودنی بررسی میشود .برای بررسی فرض همگنی واریانس-کواریانس (بررسی همسانی ماتریس کوواریانس خطا) از آزمون
کرویت موخلی استفاده گردید و فرض کرویت رد شد (.)P>3/35
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HRV

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری یک ماهه

پیگیری سه ماهه
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جدول  .3نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیشفرض برابری واریانسها در گروههای مورد پژوهش (گروه معنوی،گروه كنترل)
در چهار مرحله (پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری یک ماهه و سه ماهه)
متغیرها

استرس

HRV

مراحل پژوهش

F

5 df

1f

سطح معنیداری

پیشآزمون

1/146

1

41

3/0

پسآزمون

3/441

1

41

3/1

پیگیری یک ماهه

3/003

1

41

3/4

پیگیری سه ماهه

1/111

1

41

3/36

پیشآزمون

3/141

1

41

3/767

پسآزمون

3/141

1

41

3/616

پیگیری یک ماهه

1/107

1

41

3/110

پیگیری سه ماهه

1/657

1

41

3/310

جدول  .0تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای مقایسه دو گروه (گروه معنوی ،گروه كنترل) در چهار مرحله
منبع تغییرات

زمان
گروه
خطا

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

مجذور اتا

استرس

51335

1

51335

5/151

3/331

3/001

HRV

3/346

1

3/346

1/156

3/331

3/377

استرس

1415/117

1

1415/117

156/311

3/331

3/660

HRV

3/346

1

3/346

1/156

3/331

3/515

استرس

076/717

41

0/316

-

-

-

HRV

3/570

41

3/311

-

-

-

نتایج جدول  4نشان میدهد که بین نمرات میزان استرس در دو گروه در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  1ماهه و  0ماهه تفاوت معناداری وجود دارد
(=3/660 ،p<3/331 ،f=1415/117اتا) .اندازه مجذور اتا نشان میدهد که  3/66درصد از تغییرات ناشی از گروهبندی میباشد.
بین نمرات میزان HRVدر سه گروه در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  1ماهه و  0ماهه تفاوت معناداری وجود دارد (=3/515 ،p<3/331 ،f=3/346اتا).
با توجه به مجذور اتا ،کمترین تأثیر بر میزان متغیر تغییرپذیری ضربان قلب ( )HRVمیباشد.
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در این پژوهش ما شاهد اثربخشی درمان چندبعدی معنوی بر استرس ( )sig= 3/331و  )sig= 3/331( HRVبیماران  CABGبودیم که این اثربخشی
از لحاظ آماری معنادار بود ( .)p<3/35دادههای مربوط به استرس بیماران نشان میدهد که میانگین استرس آنها پیش از انجام مداخله در طبقه استرس متوسط
( )10/1قرار داشت و پس از انجام مداخله ،استرس گروه آزمایش معنوی چندبعدی تا سطح طبیعی ( )0/13کاهش داشته است؛ اما استرس گروه کنترل در
پیشآزمون ( )10/00و در پسآزمون ( )11/11کاهش معناداری نداشته است .نتایج این پژوهش مطابق با یافتههای  Zamarraو همکاران ( Ai AL ،)10و
همکاران ( ،)15مؤمنی و همکاران ( Van Den Houte ،)14و همکاران ( ، )10جانبزرگی ( )16همسو میباشد که نشان داد که الگوی مراقبت معنوی -مذهبی
ریچاردز و برگین بر کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی قلب باز مؤثر میباشد.
برای تبیین نتایج میتوان گفت که کاهش استرس در گروه آزمایش میتواند ناشی از تغییرات ادراکی بیمار از خود و بیماریش باشد که ارزیابیها ،انتظارات
و موانع استرسزا را در فرد به گونهای متفاوت تغییر میدهد .ارزیابیهای فرد در تعیین اینکه چه چیزی استرسزا باشد یا نه ،نقش کلیدی دارد .زمانی که در
ارزیابی اولیه ،فرد خطر و یا تهدیدی را حس کند که در ارزیابی ثانویه توان مقابله با آن را در خودش نبیند ،استرس پدید میآید .مداخالتی که منتج از مدل
الزاروس میباشد ،بیماری را یک استرسور عمده تلقی نموده و سپس به طراحی مداخالت با هدف تغییر مکانیزمهای مقابلهی هیجانمحور به مسألهمحور
میپردازد .ما در این پژوهش ،مداخله را برای تغییر در ارزیابیهای شناختی از بیماری را مؤثر میدانیم.

10

Effect of multidimensional spiritual intervention on stress and heart rate variability/ Nequee F

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 12-23

] [ Downloaded from iahj.ir on 2022-08-17

همچنین این یافتهها با نتایج پژوهشهای  Engerta ،)00( Wilkinsو همکاران ( )04و  Hellerو همکاران ( )16( Behanc )05در ارتباط با اثرات
درمان معنوی بر افزایش هماهنگی روانی فیزیولوژیک یا فرکانس رزونانس در بیماران  CABGهمسو بوده است که آنها نشان دادند ارتباط چشمگیری بین
معنویت و استرس و افسردگی میباشد و باورهای معنوی با فشارخون سیستولیک در ارتباط میباشد.
برای تبیین یافتههای تحقیق میتوان گفت که مراقبت معنوی به عنوان مهمترین عامل کمککننده برای رسیدن به تعادل در حفظ سالمتی و مقابله با
بیماریها شناخته شده است و پیشرفت در بهبودی را سرعت میبخشد .مراقبت معنوی ،با تولید عواطف مثبت ،سبب عملکرد مطلوب دستگاههای فیزیولوژیک
از قبیل دستگاه قلبی عروقی از طریق دستگاه عصبی خودمختار میگردند .اگر فرد ،بیمار باشد از این طریق میتوان به بهبودی او کمک کرد و اگر سالم باشد
این امر در ارتقاء سالمت او مؤثر میباشد .طی این دوره با تبیین معنوی و ارتباط آن با بیماری و به شکلی ظریف با تعداد ضربان قلبیشان ،دورهای جدید از
زندگی را تجربه میکنند .ناشناختهها ،ابهام را بهوجود میآورند و ابهام در ذهن بیمار ،اضطراب را بهوجود میآورد .بنابراین سعی شد شناختی ضمنی برای
نشانههای بیماری ،علل نشانهها ،ریشهی برخی رفتارها که به این عالیم دامنه میزنند و تأثیر این نوع رفتارها در پیشآگهی بیماری با نگاهی معنوی ،بهوجود
آید تا ابهامات موجود برطرف گردد .همین امر موجب افزایش تغییرپذیری ضربان قلب ( ،)HRVتوانایی کنترل و تنظیم هیجانی و آمادهسازی و بهبود کارکردهای
شناختی مانند حافظه ،بازارزیابیهای خداسو از موقعیتها ،تفکر و استدالل خدامحور ،مدد گرفتن از معنویت و دیگر فرایندهای شناختی شد .با شروع مداخالت
معنوی و تأثیرگذاری مکانیزمهای عصبی از طریق ارتباط واگی از سطح قشری به اعضایی مانند قلب ،موجب افزایش  HRVو انطباق آن با الزامات محیطی و
نیازهای فردی شود و افزایش مضاعف  HRVو ارتقاء سالمت و بهبودی از شرایط ناتوانکنندهی بیماری را به دنبال داشته باشد.
معنویت و اعتقادات معنوی ،توانایی مقابله یک بیمار را با وقوع یک بیماری ،باال برده و سرعت بهبودی را افزایش میدهد و باعث میشود که انسان احساس
بهتری داشته باشد و در نتیجه ،قدرت بیشتری برای مقابله با بیماریها به دست آورد و همین امر ،حتی اگر بیماری را شفا ندهد ،سبب بهتر شدن بیمار میشود
یا کمک میکند بیمار بهتر با بیماریش کنار بیاید .فرد در مواجهه با بیماری ،با تمام ابعاد وجودی خود به بیماری پاسخ میدهد .مراقبت معنوی ،با تولید عواطف
مثبت ،سبب عملکرد مطلوب دستگاههای فیزیولوژیک از قبیل دستگاه قلبی عروقی از طریق دستگاه عصبی خودمختار میگردند .اگر فرد ،بیمار باشد از این
طریق میتوان به بهبودی او کمک کرد و اگر سالم باشد این امر در ارتقاء سالمت او مؤثر میباشد.
این نتایج با مطالعات  Delaneyو همکاران در تباین میباشد .آنها در بیماران قلبی نشان دادند که در مداخله معنوی یک ماهه ،افزایش میانگین چشمگیری
در نمره کلی کیفیت زندگی داشتند؛ اما تغییرات چشمگیری در نمره اضطراب و افسردگی دیده نشد که این با نتیجه مطالعه حاضر همخوانی نداشت ( .)11البته
میتوان عدم تأثیر این درمان را در این گروه مرتبط با عدم تجربه و درونی نکردن آن دانست؛ چرا که زمانی که فرد معنویت را در وجودش تجربه نکرده باشد،
از فواید واقعی آن بهرهمند نمیشود .از طرفی اگر این اعتقادات از دیگران آنهم افراد متعددی که در کنار فرد زندگی میکردهاند ،باشد ،عدم انسجامِ آن ،نمیتواند
اضطراب و افسردگی را بهبود دهد؛ چراکه عدم انسجام ،خودش ایجاد تنش و اضطراب میکند نه اینکه درمانکننده باشد .از طرفی دیگر اگر کسب این اعتقادات
بدون تجربهی شخصی و از روی اجبار صورت گیرد نتیجهای جز انزجار ،خشم و چند الیگی برای فرد ندارد و در نتیجه ایجاد تنش ،اضطراب و افسردگی و
اختالالت جسمی میکند .محققین دانشگاه هاروارد ،نشان میدهد که معنویت نه فقط ریشه در عقیده فرد داشته ،بلکه ریشه در تجربه او نیز دارد .اگر شخصی
فقط اعتقاد داشته باشد ولی تجربه نکرده باشد ،بسیاری از فواید جسمی و روانی معنویت را از دست میدهد (.)01
در ادبیات استرس )07( Selye ،آن را سندرم انطباق عمومی میداند و معتقد است که پیش درآمدی بر بیماری میباشد ،یعنی اگر استرسزاها در مرحلهی
مقاومت تداوم یابند ،نیروی بدن تحلیل میرود و فرد مستعد ابتال به بیماری میشود؛ اما این تعریف دو مشکل اساسی را در متن خود دارد .یکی اینکه انسان را
موجودی بیاراده در نظر گرفته که فقط تحت تأثیر محرک -پاسخ قرار میگیرد و در حضور محرک ،پاسخ را در وی میتوان مشاهده نمود ،بدون اینکه خود فرد
بر پاسخ خودکار سیستم اعصاب مرکزی و محیطی به محرک ،کوچکترین تأثیری داشته باشد و حال آنکه در تعریف الزاروس ،نحوهی ارزیابی فرد در دو مرحله،
تعیینکنندهی نوع پاسخگویی به استرسور میباشد .در این نوع مداخلهی درمانی که بر مبنای مدل درمانی هفت بعدی الزاروس میباشد ،نحوهی ارزیابی در
ایجاد استرس ،مهم و اساسی تلقی میشود ،استرسورها را تحت تأثیر بعد معنوی فرد میداند که میتوانند به شدت و یا کاهش هیجان فرد از موقعیت استرسزا
منجر شود ،بدون اینکه موقعیت تغییر کند .نکتهای که اینجا نسبت به مدل الزاروس هم کمی متفاوت به نظر میرسد این است که در مدل الزاروس همیشه به
بیماری به عنوان یک استرسور نگاه شده ،در حالی که در درمان چندبعدی معنوی ،نه تنها بیماری همیشه استرسور و منفی نیست ،بلکه گاهی زمینهساز تجارب
مثبت میباشد و به عنوان فرصتی در نظر گرفته میشود که فرد را در مسیرِ سالمت کمک میکند.
اشکال دوم در این تعریف ،اینکه چون پاسخ به استرسور ،واکنش غیراختصاصیِ بدن است ،پس همهی افراد به یک شکل پاسخ میدهند و با هم تفاوتی
ندارند .در حالی که در واقعیت اینگونه نیست ،تفاوتهای فردی بسیاری را در پاسخگویی شاهد هستیم .عواملی چون سرشت افراد ،شخصیت ،موقعیت
اجتماعی -اقتصادی افراد در نحوهی پاسخگوییشان تأثیر زیادی دارد .نکتهای که اینجا در درمان چندبعدی معنوی ،حائز اهمیت است اینکه افراد از نظر بعد
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معنوی نیز متفاوتند که این خود نگاهشان به استرسور را تحت تأثیر قرار میدهد .بدیهی است نگاه مادی به استرسور با نگاهی معنوی دو چیز کامال متفاوت
است.
در درمان معنوی چندبعدی که بر مبنای ابعاد هفتگانهی درمان الزاروس و با در نظر گرفتن اصول معنوی منتج از قرآن بنا نهاده شده ،ارزیابیهای فرد را
از موقعیت و عوامل استرسزا ،تغییر میدهد .در این درمان ارزیابی فرد از عالیم بیماری به نشانههایی که قابل مدیریت هستند تغییر میکند و ارزیابی ثانویه را
نیز در بیمار آماج تغییر خود قرار میدهد .با توجه به اینکه این ارزیابیِ ثانویه در افراد است که میزان تنشزایی یک عامل استرسزا را تعیین مینماید و با تغییر
آن ،استرسور نیز تعدیل میشود؛ بنابراین این کاهش به دلیل اثرات معنویت بر استرسهای روانشناختی است که در پژوهش هارولد از آن به عنوان سرکوبگر
و از برندهی اضطراب و استرس یاد شده که به شکل مستقیم در پاسخ به استرس و در جهت کاهش آن عمل میکند ( .)01همین امر موجب افزایش تغییرپذیری
ضربان قلب ( ،)HRVتوانایی کنترل و تنظیم هیجانی و آمادهسازی و بهبود کارکردهای شناختی مانند حافظه ،بازارزیابیهای خداسو از موقعیتها ،تفکر و
استدالل خدامحور ،مدد گرفتن از معنویت و دیگر فرایندهای شناختی شد .با شروع مداخالت معنوی و تأثیرگذاری مکانیزمهای عصبی از طریق ارتباط واگی از
سطح قشری به اعضایی مانند قلب ،موجب افزایش HRVو انطباق آن با الزامات محیطی و نیازهای فردی شود و افزایش مضاعف  HRVو ارتقاء سالمت و
بهبودی از شرایط ناتوانکننندهی بیماری را به دنبال داشته باشد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در صورت وجود یک اختالل مزمن که نیاز به تغییر سبک زندگی دارد و در حوزه روانشناسی سالمت قرار میگیرد ،درمان
چندبعدی معنوی ،نقشی تعدیلکننده دارد .در نهایت میتوان گفت از آنجا که سالمتی کامل یک فرد به تعادل بین تمام ابعاد سالمتی یعنی :جسمی ،روحی،
روانی ،اجتماعی و معنوی وی بستگی دارد ،بدون توجه به بعد معنوی انسان ،نمیتوان جسم ،روان و همینطور شخصیت اجتماعی او را شناخت و برای سالمت
وی کاری کرد.
این مطالعه نیز همانند سایر مطالعات محدودیتهایی داشته است که عدم استفاده از حجم بزرگتر نمونه را میتوان ذکر کرد .عالوه بر این ،مالکهای
ورودی خاصی که برای شرکت بیماران در این پژوهش وجود داشت ،محدودیتهایی را در زمینه تعمیم نتایج بهدستآمده مطرح مینماید .لذا پیشنهاد میشود
که در مطالعات آتی:
 -1از حجم نمونه باالتر استفاده گردد.
 -1با توجه به تعداد متغیرهای پژوهش و اینکه مدت زمان نسبتا کوتاهی از عمل جراحی بیماران میگذشت و با در نظر گرفتن حال عمومی بیماران امکان اضافه
کردن متغیرهایی مثل تبعیت از درمان و ابعاد ادراک بیماری موجود در نظریهی لونتال دور از واقعیت بود ،لذا پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی پیرامون
اثربخشی درمانهای چندبعدی معنوی و سایر درمانهای شناختی -رفتاری ،این متغیرها نیز برای پیگیری دقیقتر مسأله ،لحاظ گردد.
 -0همچنین برای نتیجهگیری دقیقتر میتوان مداخلهی حاضر را برای انواع اختالالت قلبی به طور جداگانه اجرا کرد و اثربخشی آن را در گروههای مختلف
مقایسه نمود .عالوه بر این ،مالکهای ورودی خاصی که برای شرکت بیماران در این پژوهش وجود داشت ،محدودیتهایی را در زمینه تعمیم نتایج بهدستآمده
مطرح مینماید.
مالحظات اخالقی :طرح این پژوهش در ابتدا مورد تأیید دانشگاه پیام نور قرار گرفت و کد اخالق  IR.PNU.REC.1398.001به آن اختصاص یافت .قبل
از اجرای مداخله ،تمام بیماران فرم رضایت آگاهانهی شرکت در برنامهی درمانی را امضاء نمودند .پس از پایان اجرای برنامهی درمانی بر روی بیماران گروه
آزمون ،بیماران گروه شاهد نیز این برنامه را دریافت نمودند.
تضاد منافع :در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

از پژوهشگاه بیمارستان قلب تهران و تمامی کسانی که در این پژوهش یاریگر من بودهاند ،صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم.
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