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بر اضطراب مرگ و فشار ای معنوی های مقابلهآگاهی و مهارتمقایسه اثربخشی ذهن 

 خون سالمندان مبتال به فشار خون باال
 
 

 

 06/03/1396پذیرش:                        09/11/1395دریافت: 
 

 

 معنوو  منابع، آگاهیذهندر کنار  شود.عنوان توجه پذیرا و آگاهی به تجارب و وقایع زمان حال تعریف میبه  آگاهیذهن
بنابراین ایون . دارد بسیار  نقش آنان روان و جسم تمامیتو  یکپارچگی در که است ارانیمب درونی نیروها  جمله از نیز

ا  معنو  بر اضورراب مورو و فشوار ون سواامندان ها  مقابلهآگاهی و مهارتپژوهش با هدف مقایسه اثربخشی ذهن
  آزمون با گروه کنترل بود. جامعوهآزمون و پستجربی با طرح پیش-این پژوهش نیمه. مبتال به فشار ون باال انجام شد

نفر بوا روش  30بودند. در مجموع  1394ال  مرکز ساامندان شهر بهشهر در سال ه فشار ون باپژوهش ساامندان مبتال ب
ا  بوا دقیقه 70جلسه  8ها  آزمایش گیر  در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. گروهنمونه
هوا در مراحو  مورو و فشوار  وون گروها  معنو  آموزش دیدنود. اضورراب ها  مقابلهآگاهی و مهارتها  ذهنروش
هوا نشوان داد یافتوه. ها با روش تحلی  کوواریانس چنودمتییر  تحلیو  شودندگیر  و دادهآزمون اندازهآزمون و پسپیش
فشار  ون ساامندان  ا  معنو  به طور معنادار  باعث کاهش اضرراب مرو وها  مقابلهآگاهی و مهارتها  ذهنروش

آگاهی باعث کاهش فشوار ا  معنو  بیشتر از روش ذهنها  مقابلهون باال شدند. همچنین روش مهارتمبتال به فشار  
 ون ساامندان مبتال به فشار  ون باال شد، اما میان دو روش در کاهش اضرراب مرو ساامندان مبتال به فشار  ون باال 

هوا  شود مشاوران و درمانگران برا  بهبود ویژگیمی با توجه به نتایج پیشنهاد. (p<05/0تفاوت معنادار  وجود نداشت )
 .آگاهی استفاده کنندا  معنو  و ذهنها  مقابلهها  مهارتساامندان مبتال به فشار ون باال به ترتیب از روش

          

                                                      
 

                  

 ا  معنو ، اضرراب مرو، فشار  ون، ساامندان، فشار ون باالها  مقابلهآگاهی، مهارتذهن ها:کلیدواژه                
 

1
 اجتماعی  و   روانی  زیستی،  تیییرات دای     به  ساامند  

                                                 
شناسی، پردیس علوم و تحقیقات  وزستان، روان گروهمهد  غالمی،       

دانشگاه  واحد اهواز، شناسی،دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران؛ گروه روان
 واحد اهواز، شناسی،گروه رواناسالمی، اهواز، ایران. فریبا حافظی، آزاد 

واحد  شناسی،گروه روان. پرویز عسگر ، اهواز، ایراناسالمی، دانشگاه آزاد 
واحد  شناسی،گروه روان . فرح نادر ،اهواز، ایراناسالمی، دانشگاه آزاد  اهواز،
 اسالمی، اهواز، ایران.دانشگاه آزاد  اهواز،

شناسی، روانفریبا حافظی، مکاتبات مربوط به این مقااه باید  راب به      
 باشد. اهواز، ایران واحد دانشگاه آزاد اسالمی،
 Febram315@yahoo.com پست ااکترونیکی:

 

دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسائ  و نیازها  
(. یکوی از 2014، دارد )گانز و جواکوبز آنان ضرورت  اصی

هایی که احتمال وقوع آن با افوزایش سون افوزایش بیمار 
یابد، فشار ون باال اسوت. فشوار ون بواال باعوث عودم می

کننده عروق  ونی کننده و منبسطتعادل بین عوام  منقبض
شود که در ناتوانی قلبی، سکته میوز  و نواتوانی کلیوه می

(. 1392 زانگ، حبیبیان، فاضلی و موسو ،باشد )فرموثر می
فشووار ون بوواال از عواموو  مهووم ایجوواد سووکته میووز  و 

ها  قلبی در ساامندان و یک بیمار  موزمن اسوت بیمار 

   فریبا حافظی

اهواز واحد دانشگاه آزاد اسالمی  

  مهدی غالمی

اهواز واحد دانشگاه آزاد اسالمی  

  فرح نادری

اهواز واحددانشگاه آزاد اسالمی   

  پرویز عسگری
اهواز واحد دانشگاه آزاد اسالمی  
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که از نظر درمانی و مراقبتی هزینه بسیار باالیی را به  وود 
دهد )ناگا ، هوشید، ایشی کاوا، شوی موادا و ا تصاص می

درصد فشار  ون باال از نوع  95تا  90(. حدود 2011کاریو، 
عوامو  ژنتیکوی، فیزیواوژیوک، عوامو   تأثیراوایه و تحت 

 رر قاب  اصالح )چواقی، افوزایش مصورف نموک، ااکو ، 
تحرک، استرس و رژیم غوذایی( و عوامو   رور زندگی کم

 5غیرقاب  اصالح )سن، وراثت، جنس و نژاد( است و حدود 
ا تالالت  تأثیرثانویه و تحت مانده از نوع درصد باقی 10تا 

شنا تی و واکنش بوه ریز، عصبکلیو ، عروقی، غدد درون
(. یکوی دیگور از 2016فارا، بیان و مارتین، داروها است )ال

یابود، اضورراب هایی که با افزایش سن افزایش میا تالل
(. اضورراب مورو 2012است )علی پور، اسماعیلی،  1مرو

ست که به معنا  تورس از یک ویژگی مشترک ساامندان ا
باشد. بوه عبوارت دیگور اضورراب مردن  ود و دیگران می
بینی مرو  ود و ترس از فرایند مرو مرو به معنا  پیش

 باشود )روگور،و مردن در مورد  ود و افراد مهم زندگی می
مورو  کوه(. از آنجا2016میخایی ، سو، گایو  و جاسوپین، 

اد در مورد آن دچار ها  زنده ملموس نیست، افربرا  انسان
  اضرراب درباره مورو شوند و اندکی تجربهاضرراب می

طبیعی است، اما چنانچه میزان آن افزایش یابود، سوازگار  
نیوا و فواطمی، کنود )معتمود ، پژوهویفرد را تضوعیف می

(. اضرراب مرو باعوث کواهش عملکورد بیمواران و 1394
 (.2014شود )ایویراچ، منزیس و منزیس، ساامندان می
عوام  روانشنا تی متفواوت بور فشوار  تأثیربا توجه به 

هوا  درموانی غیردارویوی بورا   ون باال، استفاده از روش
ها  این افراد مبتال ضرور  است ) سرو  و بهبود ویژگی
در بهبووود  موورثرهووا  (. و یکووی از روش1395قربووانی، 
کوی و اسوت )سوانکو، موک 2آگواهیها  آنها، ذهنویژگی
آگاهی به عنوان توجه پوذیرا و آگواهی ذهن(. 2016روگرز، 

به معنی دیودن  به تجارب و وقایع زمان حال تعریف شده و
افکار به عنوان فکر و رویداد  در حوزه آگواهی و مراقبوت 
هیجانی بدون تالش برا  تیییر آنها با آرامش و شوکیبایی 

عیوات آگواه واق(. افوراد ذهن2016است )اینسوی، کرسوول، 
کننود و درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریوف درک می

ا  از   گسووتردهتوانووایی زیوواد  در رویووارویی بووا دامنووه
تفکرات، تجربیات و هیجانات  وشایند یا نا وشایند را دارند 

(. روش 2017)کیرک، گیوو، هوارو ، فونواگی و مونتگیوو، 

                                                 
1 death anxiety 
2 mindfulness 

نود مببوت آگاهی نه تنها از طریق تسهی  ارزیوابی فرایذهن
زا بوار ناشوی از شورایط اسوترسباعث کواهش نتوایج زیان

زدایی اسووتفاده از شووود، بلکووه از طریووق فراینوود عووادتمی
ا  نامناسوب باعوث کواهش مشوکالت راهبردها  مقابلوه

هوا حواکی از (. نتوایج پژوهش2003زیون، شود )کابواتمی
آگواهی بور اضورراب مورو و فشوار  وون اثربخشی ذهن

  مبال جهانگیرپور، موسو ، جاوید، سواالر  باشند. برامی
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند کوه 1392و رضایی )

آگوواهی باعووث کوواهش معنووادار افسووردگی، آموووزش ذهن
 صومت، اضرراب حاات و اضرراب صفت بیماران عوروق 

زاده، هنرمنود، کرونر قلبی شد. در پژوهشوی دیگور مهرابوی
( گوزارش کردنود کوه 1392احمدیان، شهابزیان و  وادیو )

آگوواهی باعووث کوواهش فشووار  ووون درمووان شوونا تی ذهن
سیستوایک و دیاستوایک مردان مبتال به فشار  وون شود. 

  ( ضووومن پژوهشوووی دربووواره2016همچنووین شوووواتز )
آگاهی کوتاه مدت بر اضرراب مرتبط با مرو به ایون ذهن

نتیجه رسید که این روش درمانی باعث کواهش اضورراب 
مرو شود. در پژوهشوی دیگور تودر، شوی، سوی، مرتبط با 

آگاهی باعوث ( گزارش کردند که ذهن2015فرانکو و چن )
 کاهش فشار  ون افراد مبتال به فشار  ون باال شد.

هوا  در بهبوود ویژگی مورثرهوا  یکی دیگور از روش
 معنوو  منابعاست.  3ا  معنو ها  مقابلهبیماران، مهارت

 یکپارچگی در که است ارانیمب درونی نیروها  جمله از نیز

)نوور  و  دارد بسویار  نقوش آنان روانو  جسم تمامیت و
ا  از ا  مجموعووههووا  مقابلووه(. مهارت1390بوووااهر ، 

ها  شنا تی و رفتار  فرد اسوت کوه جهوت تعبیور، تالش
زا و کنار آمدن با مسوائ  تفسیر و اصالح یک وضعیت تنش

در سووالمت رود و نقووش مهموی و مشوکالت بوه کووار موی
زاده و غالمووی، زاد، عبووداهجسومانی و روانووی دارد )حواجی

ترین و ا  معنو  یکوی از سواامها  مقابله(. مهارت1395
شووند کوه ها  مقابله با تنش محسوب میترین روشمورثر

عالوه بر منابع مذهبی، دین و معنویوت را هوم بوه عنووان 
و پاراگامنت،  داند )کومینگزیکی از منابع ارزشمند مقابله می

(. به طور کلی در این روش افوراد از عقایود و شوعائر 2010
هوا  هوا و تنشمعنو  و مذهبی جهت رویارویی بوا چااش

گیرند که برا  ایون منظوور از  ودآگواهی زندگی بهره می
معنو ، ح  مسأاه معنو ، بخشش، دعا و نیوایش، توکو ، 

و بوااهر ، کنند )نور  توس  به  داوند و غیره استفاده می

                                                 
3 spiritual coping skills 
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هوا  هوا حواکی از اثربخشوی مهارت(. نتایج پژوهش1395
باشوند. ا  معنو  بر اضرراب مرو و فشار  ون میمقابله

( ضومن 1395زاده و غالموی )زاد، عبداهبرا  مبال حاجی
ا  هوا  مقابلوهپژوهشی به این نتیجه رسیدند کوه مهارت

ه بوا معنو  باعث کاهش اضرراب و افزایش راهبورد مقابلو
( گزارش کورد 1386استرس شد. در پژوهشی دیگر دباغی )
کننده سالمت مانند که معنویت و مذهب با رفتارها  تعدی 

کوواهش سووور مصوورف مووواد، مصوورف سوویگار، افسووردگی، 
 ودکشی، مرو و میر و فشار  ون و افزایش شاد ، طول 
زندگی، رضایت زناشویی، بهزیستی، شاد  و بهبود عملکرد 

( 2014ی رابره دارد. همچنین امجد و بو ار  )سیستم ایمن
ضوومن پژوهشووی بووه ایوون نتیجووه رسوویدند کووه آموووزش 

ا  و بهزیستی معنو  بر کاهش ا وتالل راهبردها  مقابله
بود. در پژوهشوی دیگور گریور و ابو   مرثراضرراب فراگیر 

( گزارش کردند راهبردها  مقابله معنو  بر پایبند  2017)
آفریقایی و کاهش فشار  ون آنوان –زنان ساامند آمریکایی

 بود. مرثر
ها  اندکی بر رو  ساامندان مبوتال از یک سو پژوهش

هوایی در به فشار  ون باال انجام شده و بوا اینکوه پژوهش
زمینه اضرراب این افراد انجام شده، اما هیچ پژوهشوی بوه 
بررسی اضرراب مرو این افراد نپردا ته اسوت و از سوو  

فشار  ون باال عالوه بر عوامو  ژنتیکوی، دیگر در بیمار  
هوا  باشند، اذا استفاده از روشمی مرثر عوام  روانشنا تی

هووا  ایوون افووراد درمووانی غیردارویووی بوورا  بهبووود ویژگی
هوا  انودک در ضرور  است. بنابراین با توجه بوه پژوهش

ها  غیردارویی هدف کلوی ایون این زمینه و اهمیت درمان
هووا  آگوواهی و مهارتخشووی ذهنپووژوهش مقایسووه اثرب

ا  معنو  بر اضرراب مرو و فشار  ون سواامندان مقابله
 مبتال به فشار  ون باال بود.

 روش
 کنندگانطرح پژوهش و شرکت

آزموون آزمون و پستجربی با طرح پیش-این پژوهش نیمه
ساامندان مبوتال  تمام پژوهش  با گروه کنترل بود. جامعه

مرکز سواامندان شوهر بهشوهر در سوال به فشار  ون باال 
گیر  در نفر با روش نمونه 30بودند. در این پژوهش  1394

دسووترس انتخوواب و بووه طووور تصووادفی در سووه گووروه 
ا  معنووو  و کنتوورل( هووا  مقابلووهآگوواهی، مهارت)ذهن

جایگزین شدند. معیارها  ورود بوه مرااعوه شوام  داشوتن 
 130  سووال، داشووتن فشووار  ووون بوواال 80تووا  60سوون 

سیسووتوایک، عوودم مصوورف داروهووا  روانپزشووکی و عوودم 
ها  درمانی دیگر و معیارها   روج دریافت همزمان روش

از مرااعه شام  غیبت بیش از یوک جلسوه، وقووع ر وداد 
زا مانند طالق، مرو و غیره برا  نزدیکوان در شوش تنش

 ها بود. ماه گذشته، عدم همکار  و تکمی  ناقص پرسشنامه
 ابزار 

گویه است کوه  15این ابزار دارا  . 1ضطراب مرگ تمپلرا
گوذار  به صورت بلی و  یر )صفر= یر و یوک=بلی( نمره

باشود و نموره می 15شود، اذا دامنه نمرات بین صفر توا می
( 1970)باالتر به معنا  اضرراب مرو بیشتر است. تمپلور 

ابوزار را بوا نظور متخصصوان  این روایی صور  و محتوایی
گووزارش  83/0پایووایی آن را بووا روش بازآزمووایی  و تأییوود،

( این ابزار را هنجار کردنود و 1380کردند. رجبی و برهانی )
ابزار اصلی را به دای  اینکه روایوی الزم را بورا   14سرال 

سنجش اضرراب مورو در ایوران نداشوت، حوذف کردنود. 
سراای استفاده شود، اوذا  14بنابراین در این پژوهش از فرم 

باشد. آنان روایی همگورا می 14  نمرات بین صفر تا دامنه
و با مقیاس اضورراب  40/0ابزار را با مقیاس نگرانی مرو 

 73/0و پایایی آن را بوا روش آافوا  کرونبوا   43/0آشکار 
 گزارش کردند 

ایون دسوتگاه از گوشوی . 2دستگاه فشار خون کراتکوف
دار تشوکی  شوده اسوت. سونجش پزشکی و صفحه عقربه

 فشار  ون توسط یک پرستار تا دهم محاسبه شد.

 مربووط مرااعوه ایون درموانی پروتک  درمانی: هایپروتکل

  معنو  نوور  ها  مقابله( و مهارت2003زین )-کاباتبه
 2و  1  شووماره جوودول در اسووت کووه (1390و بوووااهر  )

 است. شده بیان هرجلسه به مربوط ها دستورااعم 

 اجرا روش

پژوهش به این صوورت بوود کوه پوس از ا وذ روند اجرا  
مجوز الزم از دانشگاه، هدف پوژوهش بورا  مودیر مرکوز 
ساامندان شهر بهشهر بیان و موافقیت ایشان برا  پژوهش 

گیر  ضمن رعایت ضوابط ا القی، جلب شد. پس از نمونه
ماندن اطالعوات شخصوی و  بیان اص  رازدار  و محرمانه

ها  آزموایش پژوهش، گروه نامه شرکت دردریافت رضایت
آگووواهی و هوووا  ذهنا  بوووا روشدقیقوووه 70جلسوووه  8

ا  معنو  آموزش دیدند و گوروه کنتورل ها  مقابلهمهارت
در ایست انتظار برا  آموزش قرار گرفت. الزم به ذکر است 

                                                 
1 Templer Death Anxiety scale 
2 Korotkoff Blood Pressure Monitor 
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 آزموون ازآزموون و پسکه هر سوه گوروه در مراحو  پیش
. بورا  احاظ اضرراب مرو و فشوار  وون ارزیوابی شودند

ها  گرایش مرکز  و پراکندگی ها از شا صمحاسبه داده
بوورا  توصوویف توزیووع متییرهووا و از تحلیوو  کوواریووانس 

ها  آمار  استفاده چندمتییر  )مانکووا( برا  آزمون فرض
در سرح  19نسخه  SPSSافزار شد. برا  این منظور از نرم

 استفاده شد. p<05/0معنادار  

 

 

 هایافته
ها بوه روش تحلیو  کوواریوانس پیش از انجام تحلی  داده
هوا  آن بررسوی شود کوه نتوایج چندمتییر ، پیش فرض

هیچ یک از متییرها در  اسمیرنوف برا -آزمون کواموگروف
گیر  معنادار نبود که این یافتوه حواکی از آن مراح  اندازه

 مراح  در   متییرها   همه   بودن  نرمال  فرض که   است
(. همچنین نتایج آزموون <05/0Pگیر  برقرار است )اندازه

M ( 200/0باکس=P 565/12F= و آزموون اووین بورا ) 
 ( و =P ،341/27F=158/0متییرها  اضرراب مرو )

 
 

( معنادار نبودند، که ایون =P 206/9F=081/0فشار  ون )
ترتیب حوواکی از آن اسووت کووه فوورض برابوور  ها بووهیافتووه
ها برقورار ها  کوواریانس و فرض برابر  واریانسماتریس

است. همچنین نتایج آزمون المبدا  ویلکز معنادار بود کوه 
این یافته حاکی از آن است که متییر مستق  بر متییرهوا  

هوا  رت دیگور بوین گروهباشود. بوه عبوامی مورثروابسته 
آزمایش و کنترل حوداق  در یکوی از متییرهوا  اضورراب 

، ≥001/0Pموورو و فشووار ون تفوواوت معنووادار  دارنوود )

 1جدول
 (2003زین،-)کابات آگاهیذهن درمان پروتک 
 محتوا جلسه

 آگاهیساز  و ازوم استفاده از آموزش ذهنارتباط، تعریف و مفهوم اول

 دوم
سوینه، هوا، شوکم، آرامی برا  عضالت ساعد، بازو، عضالت پشت سواق پوا، رانآرامی، تنضمن آشنایی با تن
 ها و پیشانیها، آرواهگردن، اب، چشم

 هاها، پیشانی و ابها، شکم و سینه، گردن و شانه، آرواهها و بازوها، پاها و رانآرامی برا  عضالت دستتن سوم
 آگاهی تنفس، تکنیک دم و بازدم همراه با آرامش و بدون تفکر و تکنیک تماشا  تنفسآشنایی با ذهن چهارم
 ها  فیزیکیتکنیک توجه به حرکت بدن هنگام تنفس، تمرکز بر اعضا  بدن و حرکت آنها و جستجو  حس پنجم

 ششم
توجه به ذهن، افکار منفی و مببت،  وشایند و نا وشایند بودن افکار، اجازه دادن به ورود افکار منفی و مببت به 

 ذهن و  ارج کردن آنها بدون قضاوت و توجه عمیق به آنها
 تکرار آموزش جلسات چهارم، پنجم و ششم  هفتم
 بند  جلسات پردا ته شدضمن مرور همه جلسات به جمع هشتم

 2جدول 
 (1390  معنو  )نور  و بوااهر ،ها  مقابلهمهارت اساس درمان بر پروتک 
 محتوا جلسه

 ا  معنو مقابله ها ساز  و ازوم استفاده از مهارتآموزش برقرار  ارتباط، تعریف و مفهوم اول   
 ها  جسمی، روانی، اجتماعی و معنو آموزش مهارت  ودآگاهی، اهمیت  ودآگاهی و انواع  ودآگاهی دوم
 آموزش رابره  ودآگاهی و سالمت، اهمیت معنویت در  ودآگاهی و رابره  ودآگاهی و معنویت سوم
 مقابله با رویکرد معنو آموزش فرایند ح  مسااه و مقابله و اهمیت ح  مسااه و  چهارم
 آموزش انواع ح  مسااه و مقابله با رویکرد معنو  و مراح  ح  مسااه و مقابله با رویکرد معنو  پنجم
 فرد آموزش تعریف گذشت و بخشش، مراح  آنها و نقش آنها در ترمیم روابط بین ششم
 شرایط و مراتب ذکر، آثار ذکر و موانع ذکرآموزش انواع ذکر، روش بیان آن، اهمیت مکان و زمان ذکر،  هفتم

 بند  جلسات پردا ته شدضمن مرور همه جلسات به جمع هشتم
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896/38F= میووانگین و انحووراف اسووتاندارد  1(. در جوودول
آگوواهی و هووا  ذهناضوورراب موورو و فشووار  ووون گروه

آزمووون و ا  معنووو  در مراحوو  پیشهووا  مقابلووهمهارت
 مون ارائه شد.آزپس

 

 3جدول 
 آزمونآزمون و پسها در مراح  پیشمیانگین و انحراف استاندارد اضرراب مرو و فشار  ون گروه

 
 گروه

 

 فشار  ون  اضرراب مرو

 آزمونپس  آزمونپیش آزمونپس  آزمونپیش
 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین  معیارانحراف  میانگین  اریمعانحراف میانگین

 22/2 5/12  07/3 9/15  54/2 7/16  06/2 3/25 آگاهیذهن
 96/1 6/12  47/1 25/14  15/2 8/16  94/1 24 ا  معنو ها  مقابلهمهارت
 55/1 8/15  99/1 2/15  37/1 1/24  35/1 5/24 کنترل

 
آزمون میانگین اضرراب ، در مرحله پس3جدول   طبق

هوا  آگواهی و مهارتهوا  ذهنمرو و فشار  وون گروه
ا  معنو  در مقایسه با گروه کنترل کاهش بیشوتر  مقابله

 بر   مبنی  پژوهشی  اول  داشته است. برا  پاسخ به سرال
 

 
اضرراب مرو و فشار ون  بر آگاهیاینکه آیا آموزش ذهن

اسوت از آزموون  مورثربواال   وون فشار به بتالم ساامندان
آمووار  تحلیوو  کوواریووانس چنوودمتییر  بووا کنتوورل اثوور 

 ارائه شد. 4آزمون استفاده شد که نتایج آن در جدول پیش
 

 4جدول 
 اضرراب مرو و فشار  ونآگاهی و مهارت مقابله معنو  در متییرها  ذهن تحلی  کوواریانس چندمتییر  گروه

 مجموع متییرها  وابسته
 مجذورات

 درجه
 آزاد 

 میانگین
 مجذورات

 نسبت
F 

 مقدار
 احتمال

 مجذور
 تااِ

 اضرراب مرو  

 726/0 001/0 248/38 175/693 1 175/693 ذهن آگاهی
 841/0 001/0 148/41 675/769 1 675/769 مقابله معنو 

 فشار  ون

 924/0 001/0 565/45 714/480 1 714/480 ذهن آگاهی
 526/0 001/0 072/30 630/329 1 630/329 مقابله معنو 

 
، گروه اثر معنادار  بر نمورات 4ها  جدول طبق یافته

درصود  6/72آزمون دارد که بوا توجوه بوه مجوذور اِتوا پس
درصد تیییرات فشار  وون  4/92تیییرات اضرراب مرو و 
آگاهی است. بنوابراین در پاسوخ ناشی از تأثیر آموزش ذهن

بووه سوورال اول پووژوهش مبنووی بوور اثربخشووی آموووزش 
تووان گفوت آگاهی بر اضرراب مرو و فشار  ون میذهن

کووه ایوون روش باعووث کوواهش معنووادار اضوورراب موورو 
(001/0P≤ ،248/38F=و فشوووار  وووون )  (001/0P≤ ،

565/45F=باال شد. بورا    ون فشار به مبتال ( ساامندان
 آموزش آیا  اینکه  بر   مبنی پژوهش  دوم   پاسخ به سرال

 اضرراب مرو و فشار  ون  بر ا  معنو ها  مقابلهمهارت

 
اسوت از آزموون  مورثربواال   وون فشار به مبتال ساامندان

آمووار  تحلیوو  کوواریووانس چنوودمتییر  بووا کنتوورل اثوور 
 ارائه شد. 3آزمون استفاده شد که نتایج آن در جدول پیش

، گروه اثر معنادار  بر نمورات 4ها  جدول طبق یافته
درصود  1/84آزمون دارد که بوا توجوه بوه مجوذور اِتوا پس

ن درصد تیییرات فشار  وو 6/52تیییرات اضرراب مرو و 
ا  معنوو  اسوت. ها  مقابلهآموزش مهارت تأثیرناشی از 

بنابراین در پاسخ به سرال دوم پژوهش مبنی بر اثربخشوی 
ا  معنو  بر اضورراب مورو و ها  مقابلهآموزش مهارت
تووان گفوت کوه ایون روش باعوث کواهش فشار  ون می

( و فشوار =001/0P≤ ،148/41Fمعنادار اضرراب مورو )



 

 

 نادر و  سگر ع ،غالمی، حافظی 148

 

 143-151، 2، شماره 2، دوره 1395شناسی پیر ، روان

 فشوار بوه مبتال ( ساامندان=001/0P≤ ،072/30F ون )
باال شد. برا  پاسخ به سرال سوم پژوهش مبنوی بور   ون

ها  آگاهی و مهارتها  آموزش ذهناینکه آیا میان روش
 اضرراب مرو و فشار  ون سواامندان بر ا  معنو مقابله

تفاوت معنوادار  وجوود دارد از آزموون   ون فشار به مبتال
نوودمتییر  بووا کنتوورل اثوور آمووار  تحلیوو  کوواریووانس چ

آزمون و آزمون تعقیبی استفاده شود کوه نتوایج آن در پیش
 ارائه شد. 6و  5جدول 

 
 5جدول 

 ا  معنو  در اضرراب مرو و فشار  ونها  مقابلهآگاهی و مهارتذهن تحلی  کوواریانس چندمتییر  گروه

متییرها  
 وابسته

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزاد 

میانگین 
 مجذورات

 نسبت
 F 

مقدار 
 احتمال

 مجذور
 تا اِ 

 075/0 067/0 534/3 677/364 1 677/364 اضرراب مرو
 073/0 066/0 419/3 815/248 1 815/248 فشار  ون

 
 6جدول 

 آزموناضرراب مرو و فشار ون در پسزوجی میانگین متییر ها   نتایج آزمون تعقیبی جهت مقایسه

 مقایسه متییر وابسته
ها  تفاض  میانگین
 تعدی  شده

 معنادار   را  استاندارد

 اضرراب مرو

 615/0 957/0 487/0 معنویت یا ذهن آگاهی

 p<001/0 921/0 *-151/7 معنویت با کنترل

 p<001/0 931/0 *-638/7 ذهن آگاهی با کنترل

 فشار ون
 

 585/0 769/0 425/0 معنویت یا ذهن آگاهی

 025/0 760/0 *-799/1 معنویت با کنترل

 050/0 676/0 -374/1 ذهن آگاهی با کنترل

 
، گروه اثر معنادار  بور نمورات 6و 5ها  جدول طبق یافته

آزمون ندارد. بنابراین در پاسخ به سرال سووم پوژوهش پس
آگواهی ها  آموزش ذهنتفاوت معنادار میان روشمبنی بر 
اضورراب مورو و فشوار  بر ا  معنو ها  مقابلهو مهارت
تووان گفوت کوه میوان ایون دو روش در کواهش می  ون

( و فشووار  ووون =067/0P≤ ،534/3Fاضوورراب موورو )
(073/0P≤ ،419/3F=ساامندان ) باال   ون فشار به مبتال

 تفاوت معنادار  وجود ندارد.

 گیریو نتیجه بحث
فشار  ون باال از مهمترین  رورات تهدیدکننوده سوالمت 

هووا  قلبووی در عمووومی و ایجوواد سووکته میووز  و بیمار 
باشد و آمار ساامندان مبتال به فشار  ون بواال ساامندان می

بسیار زیاد است. بنابراین ایون پوژوهش بوا هودف مقایسوه 
عنوو  بور ا  مهوا  مقابلوهآگاهی و مهارتاثربخشی ذهن

 اضرراب مرو ساامندان مبتال به فشار  ون باال انجام شد.

بووه طووور  الصووه نتووایج نشووان داد هوور دو روش آموووزش 
ا  معنوو  باعوث کواهش ها  مقابلهآگاهی و مهارتذهن

معنادار اضرراب مرو و فشار  ون شدند، اما میان ایون دو 
روش در اضرراب مورو و فشوار  وون تفواوت معنوادار  

 اشت.وجود ند
آگوواهی باعووث کوواهش نتووایج نشووان داد آموووزش ذهن

اضرراب مرو و فشار  ون شد که این یافته بوا در زمینوه 
هوا  سوانگ و اندکویسووت، کواهش اضورراب بووا پژوهش

( و 1392(، جهانگیرپور و همکواران )2016(، شواتز )2015)
منوی، مورهوا  کاهش فشوار  وون بوا پژوهش  در زمینه

( 2015(، تدر و همکاران )1395طااقانی، مهرابی و رضایی، 
( همسو بود. بورا  مبوال 1392و مهرابی زاده و همکاران )

آگواهی کوتواه ( ضمن پژوهشوی دربواره ذهن2016شواتز )
مدت بر اضرراب مرتبط با مرو به این نتیجوه رسوید کوه 
این روش درمانی باعث کاهش اضرراب مورتبط بوا مورو 

( کوه بور 1393منی و همکواران )مرپژوهشی دیگر شد. در 
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رو  بیماران شهر کاشان انجام دادند، گوزارش کردنود کوه 
آگاهی باعث کاهش فشار  ون، استرس ادراک درمان ذهن

شده و  شم بیماران مبتال به فشار  ون شد. در تبیین ایون 
توان گفت ذهن ما اغلب در مورد وقایع اقودام بوه یافته می

هوا و کنود و بوه مورور باعوث واکنشنباط میتفسیر و اسوت
شووود. در افووراد دارا  مشووک  مبوو  احساسووات پایوودار می

ساامندان مبتال به فشار  ون باال ذهن همیشوه بوه سومت 
کند که این  ود کننده گرایش پیدا میافکار منفی و ناراحت
آگاهی با ترغیب افراد به شوند، اما ذهنباعث تداوم آنها می

ها   اای ها  تجارب به شیوهتوجه به ویژگی تمرین برا 
از قضاوت موجب کدگذار  ا تصاصوی )بوه جوا  تعمویم 

شود کوه ایون امور بواز وانی کلی( اطالعات در حافظه می
ا تصاصی از حافظه را به همراه دارد. در نتیجوه ایون روش 
به تعدی  احساسات بدون قضاوت و واضح دیدن و پذیرش 

افتود طور که اتفاق مییزیکی همانها  فهیجانات و پدیده
 نزیو-کند. همچنوین بور اسواس نظریوه کابواتکمک می
آراموی، آگاهی به افراد تن( در روش ذهن2003زین، )کابات

هووایی بوورا  مقابلووه بووا تکنیووک توونفس، بیوونش و مهارت
شووود کووه ایوون ها و شووکایات آموووزش داده میاسووترس
هنوی را ها هم عملکرد جسومانی و هوم عملکورد ذآموزش

توان انتظوار داشوت کوه کند که بر اساس آن میتقویت می
هوا   وود داشوته تر  نسبت به تواناییافراد نگرش مببت

آمیز ها بوه طوور موفقیوتباشند و در کنار آمدن با اسوترس
آگاه مشکالت  ود را بدون عم  کنند. در نتیجه افراد ذهن

کننوود، مشووکالت و هیجانووات  ووود را قضوواوت نگوواه می
گیرنود، در پذیرند، توانایی مقابله با مشوکالت را یواد میمی

آراموی و تکنیوک تونفس اسوتفاده ها از تنمقابله با استرس
کنند. با ها   ود پیدا میکنند و نگرش مببتی به تواناییمی

آگواهی باعوث توجه به مباحث مرورح شوده آمووزش ذهن
کاهش اضرراب مرو و فشار  وون سواامندان مبوتال بوه 

 شود.ار  ون باال میفش
ا  ها  مقابلوههمچنین نتایج نشان داد آموزش مهارت

معنو  باعث کاهش اضرراب مرو و فشار  ون شود کوه 
هوا  این یافته با در زمینوه کواهش اضورراب بوا پژوهش

(، نوور  1393(، امجد و بخار  )1393منی و همکاران )مر
(، و در زمینووه کوواهش فشووار  ووون بووا 1390و بوووااهر  )

( و دباغی 2017(، گریر و اب  )2012ها  کویینگ )پژوهش
( ضوومن 1393( همسووو بووود. معینووی و همکوواران )2009)

ها  مراقبوت پژوهشی به این نتیجوه رسویدند کوه برناموه
ح اضورراب بیمواران مبوتال بوه معنو  باعث کاهش سورو

( گوزارش 2017سرطان شد. در پژوهشی دیگر گریر و اب  )
کردند راهبردها  مقابله معنو  بر پایبنود  زنوان سواامند 

بوود. در  مورثر آفریقایی و کاهش فشار  ون آنان-آمریکایی
( 1395زاد و همکاران )تبیین این یافته بر مبنا  نظر حاجی

ا  معنو  از بروز عووارض مقابلهها  توان گفت مهارتمی
نامرلوب فیزیواوژیکی بیمار  در فرد )بوه ویوژه سواامندان 
مبتال به فشار  ون باال( جلوگیر  کرده، میزان مراقبوت از 

مببتوی بور  تأثیردهد و  ود و اعتماد به نفس را افزایش می
گوذارد و ایون وضعیت جسمی، روانوی و اجتمواعی فورد می

زایش عملکرد، بهبود کیفیوت زنودگی، عوام  ابتدا باعث اف
احساس همسانی اجتماعی، پیونود بوا اجتمواع و سوازگار  
افراد با شرایط بیمار  و در نهایت باعث کواهش اضورراب 

شود. تبیین دیگر بر اساس نظر نور  مرو و فشار  ون می
ا  هوا  مقابلوه( اینکوه آمووزش مهارت1390و بوااهر  )

  جسمی، روانی، اجتمواعی هامعنو  با آموزش  ودآگاهی
هوا  نها در مواجهوه بوا چااشو نقش و اهمیت آ)و معنو  
آمووزش حو  مسوأاه و مقابلوه معنوو ، آمووزش  زندگی(،

گذشت و بخشش و آموزش یک سر  راهکارها  معنوو  
مب  ذکر باعث کاهش اسوترس ناشوی از بیموار  و سوایر 

یوه شوند. بنابراین از یک سو ایون شوزا میرویدادها  تنش
شود که ساامندان مبتال بوه فشوار  وون آموزشی باعث می

ها و ح  مسوأاه و مقابلوه، باال در نتیجه آموزش  ودآگاهی
ضمن پذیرش شرایط  ود از بهترین راهکارها برا  مواجهه 

ها  جسمانی  ود استفاده کننود با شرایط بیمار  و ناتوانی
هوا و ار که این عوام  باعث مقاوم شدن آنها در برابور بیم

دیدن آنها به عنوان فرصتی برا  رشد و تجربه نوه تهدیود 
شوود و از سالمت )یعنی افوزایش سرسوختی سوالمت( می

ها ساامندان مبتال به فشار  وون سو  دیگر با این آموزش
پذیرند،  ود را مشویول ذکور، دعوا و باال شرایط  ود را می

جیوه کنند و مشکالت  ود را با مسائ  معنوو  توغیره می
کنند که این عوام  باعث کاهش اضرراب مرو و فشار می

 شوند. ون آنها می
هوا  آموووزش گروهها  دیگوور نشوان داد میووان یافتوه

کوواهش  در ا  معنووو هووا  مقابلووهآگوواهی و مهارتذهن
اضرراب مرو و فشار  ون تفاوت معنادار  وجود نداشت. 

ر  ها  نظوتووان گفوت کوه پایوهدر تبیین این یافتوه می



 

 

 نادر و  سگر ع ،غالمی، حافظی 150

 

 143-151، 2، شماره 2، دوره 1395شناسی پیر ، روان

ها  زیربنوایی هور یوک از محکم، مزایا  زیاد و مکانیسم
شوند میان این دو روش تفاوت معنوادار  ها باعث میروش

وجود نداشته باشد و هر دو روش تقریبا به یک اندازه باعث 
کاهش اضرراب مرو و فشار  وون سواامندان مبوتال بوه 

 فشار  ون باال شوند.
هوا  داد روشبه طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان 

ا  معنوو  باعوث ها  مقابلهآگاهی و مهارتآموزش ذهن
کاهش معنادار اضرراب مرو و فشار  ون ساامندان مبتال 

هوا تفواوت به فشوار  وون بواال شودند و میوان ایون روش
ها بوه توان از این روشمعنادار  وجود نداشت. بنابراین می

ها استفاده کرد و این در بهبود ویژگی مرثرها  عنوان روش
ها قابلیت کاربرد اجرایوی در مراکوز درموانی را دارنود. روش

تواننوود بوورا  کوواهش بنووابراین مشوواوران و درمووانگران می
هووا  اضوورراب موورو و فشووار  ووون سوواامندان از روش

ا  معنو  استفاده کنند. بوا ها  مقابلهآگاهی و مهارتذهن
هوا  افوزایش اسوتفاده از روش کمک به ساامندان جهوت

توان امیدوار بود که این افوراد بتواننود اضورراب مذکور می
مرو و فشار  ون  ود را کاهش دهند و در مجموع زندگی 

 بهتر  داشته باشند.
گیر  نخستین محدودیت این پژوهش استفاده از نمونه

در دسترس بود. محدودیت دیگور عودم اسوتفاده از مرحلوه 
هوا  آموزشوی بوود. روش تأثیربررسی تداوم پیگیر  برا  

آ رین محدودیت، محدود شدن نمونه به ساامندان مبتال به 
شود   شهر بهشهر بود. بنابراین پیشنهاد میفشار  ون باال
گیر  دارا   رووا  هووا  نمونووههووا  از روشدر پژوهش

کمتر مب  تصادفی استفاده کنند. پیشنهاد دیگور اسوتفاده از 
 تأثیرمدت و بلندمدت برا  بررسی تداوم کوتاهها  پیگیر 
هوا  فرهنگوی ها است. همچنین با توجوه بوه تفاوتروش

تواند نتایج انجام این پژوهش در ساامندان سایر شهرها می
ها بوا دیگر  داشته باشد. آ رین پیشنهاد مقایسه این روش

درمانی، رفتاردرموانی ها  فراشنا ت درمانی، طرحوارهروش
توانوود نتووایج سوواز  رفتووار  و غیووره مییکی، فعالدیووااکت

 مفید  داشته باشد.

 گزاریسپاس
کنندگان و مسئوالن مرکوز سواامندان شوهر از کلیه شرکت

بهشهر که به انجام این پوژوهش کموک کردنود، تشوکر و 
شووود. ایوون مقااووه برگرفتووه از رسووااه دکتوور  قوودردانی می

 باشد.دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می
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