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مقدمه
هــاي قلبــی عروقــی بــه عنــوان امـروزه بیمــاري 

ترین بیماري جدي در کشورهاي پیشرفته در شایع
هاي ). میزان ابتال به بیماري1(شودنظر گرفته می

در آمریکا نزدیـک بـه   2003عروقی در سال -قلبی
درصـد  2/34یعنی رقمی معادل میلیون نفر3/71

دهند که ). مطالعات مختلف نشان می2(بوده است
ها میزان بقاي پس از ابتالء به این دسته از بیماري

). در این بین گزارش سـازمان  3(بسیار پایین است
جهانی بهداشت نیز بر این حقیقت داللت دارد کـه  

هـاي قلبـی عروقـی در حـال     میزان شیوع بیمـاري 
رود که این میزان در سـال  بوده، انتظار میافزایش 
هــاي ). بیمــاري4(درصــد باشــد4/46نیــز 2020

قلبی عروقی در ایران نیز مانند بسیاري از کشورها 
ي عمـر  هاي از دست رفتهعامل مرگ و میر و سال

درصد کل مرگ و 35). در حال حاضر 5(باشدمی
عروقـی  -هـاي قلبـی  میر در ایران ناشی از بیمـاري 

).6باشد (یم
مفهوم نگرش هاي ناکارآمد اولین بار توسط بک، 
در توصیف افکار بیماران افسرده و به عنوان مفهوم 
اصلی مرکـزي ایجـاد و پایـایی اخـتالل افسـردگی      

). نگرش ناکارآمد در واقع جزئی از 7-9مطرح شد (
باورهاي واسطه اي ناکارآمد است که در کنار افکار 

فـرد بـر رفتـار او تـاثیر     خودکار در نظام شـناختی 
گذارد. ایـن اعتقـادات واسـطه اي ناکارآمـد، بـا      می

ــت (    ــراه اس ــین هم ــیش ب ــی پ ــرات منف ). 10نظ
هاي ناکارآمد، نگرش ها و باورهایی هسـتند  نگرش

که فرد را مسـتعد افسـردگی و یـا بـه طـور کلـی       
آشفتگی روانی مـی کنـد. ایـن باورهـا کـه در اثـر       

ب می شوند، فرد تجربه نسبت به خود و جهان کس

rahim_abedi@yahoo.com. نویسنده مسئول)*کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودك و نوجوان، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (:ندا نجفی* 

برکاهشرفتاري -ي شناختیمدیریت استرس به شیوهآموزش تعیین میزان اثربخشی 
درنوجوانان مبتال به بیماري کرونري قلبیمیزان استرسنگرش هاي ناکارآمد و 

چکیده
عروقی به عنوان شایع ترین بیماري جدي در کشورهاي پیشرفته در نظر گرفته مـی شـود. هـدف از ایـن مطالعـه      -امروزه بیماري هاي قلبی:هدفوزمینه

نوجوانـان مبـتال بـه بیمـاري     و میزان استرس دربر کاهش نگرش هاي ناکارآمدرفتاري -ي شناختیمدیریت استرس به شیوهآموزش تعیین میزان اثربخشی 
قلبی است.کرونري 

نوجـوان مبـتال بـه بیمـاري     3انجـام شـد،   1392تا شهریور 1391آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه منفرد، که در فاصله اسفند این پژوهش در : کارروش
د. جهـت جمـع آوري   کرونري قلبی مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید مدنی تبریز، به روش نمونه گیري غیراحتمالی در دسـترس انتخـاب شـدن   

رفتـاري اسـتفاده شـد.    –کیج آموزش مدیریت اسـترس بـه شـیوه شـناختی    پرسش نامه نگرش هاي ناکارآمد بک و ایزمن، آزمون استرس هري و پها از داده
تایج، فرمول متناسب با طرح اجرا شده، براي بررسی اثربخشی مداخالت به عمل آمده، از تحلیل هاي نموداري و ترسیمی استفاده شد. همچنین براي تحلیل ن

درصد بهبودي و اندازه اثر به کار رفت.
برآورد 32/5و در آزمودنی سوم 73/6ودر آزمودنی دوم 09/8در آزمودنی اول ،ناکارآمدنگرش هاينتایج پژوهش نشان داد که اندازه اثر در مولفه : هاافتهی

در هر سه آزمودنی بزرگ اسـت. نگرش هاي ناکارآمداست که نشان می دهد اندازه اثر مولفه 70/2شده است که اندازه اثر هر سه آزمودنی باالتر از اندازه اثر 
برآورد شده است که اندازه اثر مولفه استرس در هر 95/5و در آزمودنی سوم 50/6و در آزمودنی دوم ،63/5آزمودنی اول همچنین اندازه اثر مولفه استرس در

سه آزمودنی بزرگ است.
نوجوانان مبتال به بیماري کرونري قلبی کاهش نگرش هاي ناکارآمد و میزان استرسها نشان داد که آموزش مدیریت استرس در تحلیل داده: يریگجهینت

چرا که اندازه اثر آموزش هاي به عمل آمده در مولفه هاي نگرش هاي ناکارآمد و استرس در همه آزمودنی ها در حد باال بود.تاثیر چشمگیري داشته است.

.اري کرونري قلبی، بیمرفتاري، نگرش هاي ناکارآمد، استرس–شناختی آموزش مدیریت استرس، : هادواژهیکل

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

24/12/92تاریخ پذیرش: 25/9/92تاریخ دریافت: 
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را آماده می سازند تا موقعیت هاي خـاص را بـیش   
). از نظـر  11(از حد منفی و ناکارآمد تعبیـر کننـد  

بــک، نگــرش هــاي ناکارآمــد، معیارهــایی انعطــاف 
ناپذیر و کمال گرایانـه اي هسـتند کـه فـرد از آن     
براي قضاوت درباره خـود و دیگـران اسـتفاده مـی     

هـا در سـازماندهی   کند. این فرض ها یا طرحـواره 
ادراك، کنترل و ارزیابی رفتار اسـتفاده مـی شـوند   

). از آنجایی که این نگرش ها انعطـاف ناپـذیر،   12(
افراطی و مقاوم در برابر تغییرند، ناکارآمـد قلمـداد   

).11(می شوند
فشار روانی، واکنش هاي جسـمانی گونـاگونی را   
در قلب و دستگاه گردش خون را موجب می شـود  

هنگامی که ایـن عالئـم در دوره زمـانی طـوالنی     و 
دوام داشته باشند احتمال وقوع اخـتالل جسـمانی   
افزایش می یابد. بـه نظـر میرسـد کـه متغیرهـاي      
گونــاگون از جملــه نگــرش نســبت بــه مســائل، در 
واکنش هاي جسمانی دخالت دارند، زیـرا احتمـاال   
در شروع بیماري اشخاص از لحاظ زیستی مسـتعد  

بدکاري جسمانی، نقش کمک کننده دارندابتال به
). استرس یکی از عواملی است که می تواند بـا  13(

افزایش احتمال ابتال به بیماري هاي قلبی عروقـی  
همراه باشد. نکته قابل توجه این است که اگر چـه  
برخی از مطالعـات از اسـترس بـه عنـوان یکـی از      
عوامل خطر بیماري هـاي قلبـی عروقـی یـاد مـی      

ولی در بسیاري از منابع این عامل در ردیف کنند،
عوامل اصلی مرتبط با بیماري هاي قلبی عروقی در 

). موقعیت هاي استرسـزا  14(نظر گرفته نمی شود
آثار بدي بر سالمت فرد داشته، می توانند بیمـاري  
هاي کشنده اي همانند بیماري هاي عروق کرونر و 

).15(افزایش فشار خون ایجاد کنند
شناختی به ویـژه بـه علـت نـوع     -رد رفتاريرویک

نگاه حاکم بر آن، روشـی کارآمـد اسـت کـه بـراي      
مجموعه ي وسیعی از مشکالت کـاربرد دارد. ایـن   
رویکرد، از یک طـرف بـا ایجـاد تغییـرات رفتـاري      

) بر روي آنچه که افراد انجام می دهند 16مطلوب (
متمرکز مـی شـود و از طـرف دیگـر بـا تاکیـد بـر        

روانـی، افــراد را هـدایت مــی کنـد تــا    فرآینـدهاي 
ــکالت    ــب مش ــه موج ــایی را ک ــات و باوره احساس
رفتاري می شود تغییر دهنـد. آنگونـه کـه آلبـرت     

) مطرح کرده است باورهاي ما در مـورد  17الیس (

رویدادها نه تنها خود رویـدادها بلکـه پاسـخ هـاي     
مربوط به آنها را هم شکل می دهد. ایـن رویکـرد،   

) به 18چالش کشیدن شناخت ها (می کوشد با به
شناسایی و اصالح تفکر تحریف شده و نگرش هاي 

) تا بتوانـد بـه تغییـر آشـکار     19ناکارآمد بپردازد (
).20فرض و باورهاي ناکارآمد نائل شود (

همچنین تکنیک هاي مدیریت اسـترس متعـدد   
بوده و می تـوان بـه اصـالح رژیـم غـذایی، ورزش،      

رام سـازي، گـوش دادن   خواب و استراحت کافی، آ
به موسیقی، یوگا، توجه به نکـات مثبـت موضـوع،    
تنفس عمیق و تصویرسازي اشـاره کـرد. از اثـرات    
مثبت مدیریت استرس می توان درمان غیردارویی 
آن جهت مواجهه بـا اسـترس را نـام بـرد. درمـان      
ــورد    ــردن در م ــحبت ک ــومت، ص ــبانت و خص عص

ن، مشکلی که وجود دارد و احسـاس راحتـی کـرد   
بازخورد مثبت، شـناخت درمـانی بـراي مقابلـه بـا      
ــوزش    ــد آم ــالینی از فوای ــردگی ب ــطراب و افس اض

).21(مدیریت استرس می باشند
تعیــین میــزان اثربخشــی هـدف از ایــن مطالعــه  

-ي شـناختی مـدیریت اسـترس بـه شـیوه    آموزش 
و میـزان  بر کاهش نگـرش هـاي ناکارآمـد   رفتاري 

اري کرونري قلبی استرس درنوجوانان مبتال به بیم
است. لذا چنانچه مشخص شود کـه بـا اسـتفاده از    
کدام شیوه مداخله اي میتوان بر میزان اسـترس و  
نگرش هـاي ناکارآمـد ایـن بیمـاران تـأثیر مثبـت       
گذاشت، می تـوان امیـدوار بـود کـه در آینـده بـا       

درمانی بـه خـود   –آموزش این شیوه هاي مدیریتی
یادي مانع عـوارض  بیمار و خانواده او، تا حدودي ز

بیماري هاي مزمن مثل بیماري قلبی گردید. امیـد  
است با انجام چنین پژوهش هایی بتوان گامی مؤثر 

و عملی در این مسیر برداشت.

روش کار 
از نوع طرح آزمایشی تـک آزمـودنی   این پژوهش 

بود. طرح هاي تک آزمودنی، طرح هـاي پژوهشـی   
شبه آزمایشی هستند که در آنها تغییـر در متغیـر   
وابسته در یک آزمودنی سنجیده می شود. با توجه 
به اینکه یافتن گروهی از نوجوانان مبتال به بیماري 
کرونري قلبی مشکل است، از طرح تـک آزمـودنی   

د. در این طرح ها متغیر وابسته در طـی  استفاده ش
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مرحله خط پایه و یک یا چند مرحله درمان، یعنی 
زمانی که متغیر مستقل ارائه می شود، چندین بـار  
اندازه گیري می شود. در این پژوهش از خط پایـه  

ABA      استفاده شـد. در مرحلـه خـط پایـه میـزان
نگرش هاي ناکارآمد و استرس انـدازه گیـري شـد    

) اجرا B)، سپس مرحله مداخله (مرحله A(مرحله 
و حین مداخله، اندازه گیـري میـزان نگـرش هـاي     
ناکارآمد و استرس صورت گرفت و نهایتا ارزیابی به 

) بـه عمـل آمـد. متغیـر     Aمنظور پیگیري (مرحله 
مستقل در این پژوهش آموزش مدیریت استرس به 

رفتاري و متغیر وابسـته، تغییـرات   –شیوه شناختی
حاصــل از کــاربرد ایــن روش درمــانی در  درمــانی 

جلسات درمـان بـود. اثربخشـی مداخلـه براسـاس      
مقایسه روند پاسخ هـاي هـر آزمـودنی در مراحـل     
خط پایه با درمـان و تـداوم پاسـخ هـا در مرحلـه      
پیگیري مورد ارزیابی قرار گرفت. به این دلیل کـه  
این پژوهش می توانـد مـورد اسـتفاده درمـانگران     

نوجوانی قـرار گیـرد، توسـعه اي و    مشکالت دوران 
کاربردي است. جامعه آماري ایـن پـژوهش شـامل    
کلیه ي نوجوانان مبتال بـه بیمـاري قلبـی کـه در     

بـه  1392و فـروردین و اردیبهشـت   1391اسفند 
بیمارستان قلب و عروق شهید مـدنی شـهر تبریـز    
مراجعه کردند، می باشند. با توجـه بـه جامعـه در    

بودن این پژوهش و از سـوي  اي دسترس و مداخله
دیگر بـه دلیـل لحـاظ کـردن بعضـی از شـرایط و       

هاي زمانی و نیز شرط احراز مالك هاي محدودیت
نفر به عنوان نمونه آمـاري کـه از   3ورود به طرح، 

لحاظ سـن، نـوع بیمـاري، طـول مـدت بیمـاري و       
وضعیت اجتمـاعی اقتصـادي همگـن بودنـد و نیـز      

رح بودند، انتخـاب  داوطلب براي همکاري در این ط
شدند. روش نمونه گیري این پژوهش، نمونه گیري 
غیراحتمالی در دسـترس بـود. جهـت جمـع آوري     

نگرش هـاي ناکارآمـد بـک و    پرسشنامه داده ها از 
ــزمن، آزمــون اســترس هــري و پکــیج آمــوزش   ای

ــه شــیوه شــناختی  ــدیریت اســترس ب ــاري –م رفت
استفاده شد.

(قبـل از هرگونـه مداخلـه)،    در مرحله خط پایـه 
آزمون ها شامل آزمـون کیفیـت زنـدگی و آزمـون     

بار و به صورت هفتگـی، بـر روي   3استرس هري، 
نفر اجرا شد، سپس آموزش مدیریت استرس 3هر 

به صورت یک جلسه در هفته و هر جلسه یک ونیم 
ساعت ارائه شد. براي آگاهی از نحوه پیشرفت کـار  

م، ششم، هشتم و دهـم،  در پایان جلسه دوم، چهار
3آزمون هاي کیفیت زندگی و استرس هري به هر 

نفر ارائه گردید، همچنین در پیگیري یک ماهه نیز 
نفر تکمیل شد. بعد از 3همان آزمون ها توسط هر 

نمره گذاري آزمون ها و اسـتخراج داده هـا، مـورد    
تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند.

ــر   ــا طــرح اجــرا شــده، ب اي بررســی متناســب ب
اثربخشی مداخالت به عمل آمده، از تحلیـل هـاي   
نموداري و ترسیمی استفاده شـد. همچنـین بـراي    
تحلیل نتایج، فرمول درصد بهبودي بـه کـار رفـت.    
فرمول درصد بهبودي یکی از روش هـاي سـنجش   
میزان پیشرفت مراجعان در کاهش مشکالت هدف 

ارز به است. این فرمول را اولین بار بالنچارد و اسکو
کار بردند. در فرمول درصد بهبودي نمـره فـرد در   
پیش آزمون از آخرین نمره فرد در پس آزمون کم 
شده و حاصل بر نمره پیش آزمون تقسیم و در صد 

50ضرب می شـود. اگـر درصـد بهبـودي حـداقل      
باشد می تـوان نتـایج را از نظـر بـالینی معنـی دار      

).22(قلمداد کرد

نمره	فرد	در	پیش	آزمون	= نمره	فرد	در	پس	آزمون
	نمره	فرد	در	پیش	آزمون درصد بهبودي100

همچنین از اندازه اثر اسـتفاده شـد. رایـج تـرین     
کـوهن اسـت کـه    Dشاخص به کار رفته مقیـاس  

).22(طبق فرمول زیر محاسبه می شود

میانگین	خط	پایه 	میانگین	دوره	درمان	
اثراندازه =انحراف	استاندارد	کل

Spooled= 	
مطالعات مختلف براي تفسیر این شاخص، مقدار 

را 15/1را به عنوان حداقل میزان اندازه اثر، 41/0
را بـه عنـوان   70/2به عنوان اندازه اثـر متوسـط و   

اندازه اثر بزرگ پیشنهاد کـرده انـد. یکـی دیگـر از     
توانـد بـه   مزیت هاي اندازه اثر این اسـت کـه مـی    
).22(وسیله میانگین افزایش صدك تفسیر شود
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پرسشنامه نگرش هاي ناکارآمد، که بک و ایزمن 
سوال را شامل مـی  40) آن را تهیه کرده اند، 23(

شود. این آزمون براي تعیین باورها و نگرش هـایی  
ساخته شده است که فرد را براي افسردگی مستعد 

یـن شـکل   بـه ا DASمی کند. روش نمره گـذاري  
) کامال مخالف 1است که هر پاسخ آن نمره اي از (

) کــامال موافــق مــی گیــرد. بنــابراین نمــره  7تــا (
خواهد بـود  280تا حداکثر 40آزمودنی از حداقل 

.مطابق تحقیقات مختلف، میانگین نمـره هـاي بـه    
گزارش 128تا 119دست آمده براي افراد سالم از 

آسـیب پـذیري   شده است و نمره هاي باالتر نشانه
است. بررسی هـاي متعـدد نشـان داده اسـت کـه      

DAS    پایایی پیش آزمون، ثبـات درونـی و روایـی
با آلفـاي کرونبـاخ   DASهمزمان بسیار عالی دارد. 

ثبات درونی کـافی را نشـان   92/0تا 84/0معادل 
80/0داده است. بک، ضریب آلفاي کرونباخ معادل 

کـرده  گـزارش  DASرا براي خرده مقیـاس هـاي   
است. در جمعیت ایرانی، همبستگی این آ زمون بـا  

، بــا آزمــون 31/0آزمـون افســردگی بــک برابـر بــا   
ــر بــا  و بــا آزمــون 39/0افســردگی هــامیلتون براب

).24برآورد شده است (36/0ناامیدي برابر با 
توسط هري اس. چانـدران  استرس هري ،آزمون 

هاي مختلـف  براي سنجش فشار روانی در موقعیت
عبـارت  66دگی ابـداع شـد. ایـن آزمـون داراي     زن

است. که فرد به دقت خوانده و حـاالت خـود را در   
پنج سطح از خیلی موافقم تا اصـال موافـق نیسـتم    

هاي ایـن آزمـون دریـک    کند. پاسخرتبه بندي می
اي از اصال قبول ندارم تا کامال قبول درجه5طیف

صـال  به این ترتیب کـه بـه ا  ؛دارم قرار گرفته است
دانـم  ، نمـی 2، قبول ندارم نمره1قبول ندارم نمره

، وبـه کـامال قبـول دارم    4، قبول دارم نمره3نمره
در صورتی که جمع نمـرات  گیرد.تعلق می5نمره 

باشد، فرد دچار تنش بوده و ضروري 150باالتر از 
واست که شرایط زندگی موجود خود را تغییر دهد

250فرد باالتر از در صورتی که مجموع کل نمرات
باشد، حتما باید تحت مراقبت تخصصی قرار بگیرد.

براي تعیین پایایی پرسشنامه، همسانی درونـی آن  
هـاي  به وسیله روش دو نیمه کردن بر اساس پاسخ

دانشجوي دانشگاه محاسـبه شـد. نتـایج    50نمونه 
حاصل از فرمـول اسـپیرمن بـراون بـراي محاسـبه      

ــی  ــراي ب74ثبــات درون ررســی ثبــات زمــان % و ب
نفـري دانشـجویی   50پرسشنامه براي یک نمونـه  

4ضریب همبستگی در روش بازآزمایی (به فاصـله  
بـراي بررسـی روایــی   دسـت آمـد.  % بـه 79هفتـه)  

پرسشنامه، اعتبار محتوا مورد بررسی قـرار گرفـت.   
بـراي ایــن کارعبـارات پرسشــنامه بـه پــنج اســتاد    

ــی تج   ــار روان ــه فش ــه درزمین ــی ک ــه روانشناس رب
عبارتی که 101ها ازآنه شد.ئوتخصص داشتند، ارا

مـورد کـه بهتـرین    66با دقت مطالعه کردنـد، بـه   
دادنــد، م اســترس را مـورد ارزیــابی قـرار مــی  ئـ عال

بیشترین امتیاز را دادند، بنـابراین عبـارات مـذکور    
.)25(انتخاب شدند

ــیوه     ــه ش ــترس ب ــدیریت اس ــوزش م ــیج آم پک
آن مدیریت اسـترس  رفتاري که هدف از -شناختی

می باشد، محقق ساخته است و با استفاده از کتاب 
)، مهـارت هـاي   26هاي مهارت مقابله با اسـترس ( 

)، مهارت هاي 27زندگی؛کتاب مطالعه ي دانشجو (
)، مهـارت هــاي  28زنـدگی؛ کتـاب کــار دانشـجو (   
)، آداب و مهارت 29زندگی؛کتاب راهنماي مدرس (

ـ )، 30هاي زندگی ( جلـد اول ؛ دگیمهارت هاي زن
و )32دوم (جلــد ؛ مهــارت هــاي زنــدگی  ، )31(

گردآوري و تدوین شد. ایـن  )33(مدیریت استرس 
پکیج توسـط زینـب خانجـانی (دکتـري تخصصـی      
روانشناسی و استاد دانشگاه تبریز) و تورج هاشمی 
نصرت آباد (دکتري تخصصی روانشناسی تربیتی و 

رفته است. دانشیار دانشگاه تبریز) مورد تایید قرار گ
این پکیج در طی ده جلسه، هر جلسه یـک و نـیم   
ساعت آموزش به صورت هفتگی و موردي بـر روي  
نوجوانان مبـتال بـه بیمـاري کرونـري قلبـی اجـرا       

گردید، که گام هاي آن در پیوست آمده اند.

یافته ها
در این پژوهش سه آزمودنی شرکت داشتند کـه  

مـاه  5و سـال 2ساله و به مدت 18آزمودنی اول 
مبتال به بیماري کرونري قلبی بـود. آزمـودنی دوم   

مـاه مبـتال بـه    10سـال و  1ساله و به مـدت  17
سـاله  19بیماري کرونري قلبی بود. آزمودنی سوم 

ماه مبتال به بیماري کرونري 1سال و 3و به مدت 
.آمده اند2و 1یافته ها در جداول قلبی بود.

هـاي  نگرشرمولفه درمان دازدرصد بهبودي بعد
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درصد بهبودي آزمودنی ها-1جدول 
درصد بهبودي 

بعد درمان 
آزمودنی اول

درصد بهبودي 
پیگیري آزمودنی 

اول

درصد بهبودي 
بعد درمان 
آزمودنی دوم

درصد بهبودي 
پیگیري آزمودنی 

دوم

درصد بهبودي 
بعد درمان 
آزمودنی سوم

درصد بهبودي 
پیگیري آزمودنی 

سوم
%6/55%5/53%1/54%6/55%9/54%1/57هاي ناکارآمدنگرش

%7/58%7/56%0/60%5/57%8/63%5/57استرس

اندازه اثر آزمودنی ها-2جدول 
اندازه اثر در آزمودنی سوماندازه اثر در آزمودنی دوماندازه اثر در آزمودنی اول

09/873/632/5نگرش هاي ناکارآمد
63/550/695/5استرس

و درصد بهبـودي  %1/57در آزمودنی اول ناکارآمد
از نظـر بـالینی معنـی دار    واسـت % 9/54پیگیري 
هر دو از میزان معنـی داري درصـد   که چراهستند 

. درصد بهبـودي  %، باالتر هستند50بهبودي، یعنی 
و درصــد %6/55درمــان در آزمــودنی دوم ازبعــد

از نظـر بـالینی   اسـت کـه   %1/54بهبودي پیگیري 
در ازمعنی دار هستند. درصد بهبودي بعد درمـان 

و درصـد بهبـودي پیگیـري    %5/53آزمودنی سـوم  
است که از نظر بالینی معنی دار است.6/55%

درصد بهبودي بعد از درمان درمولفه استرس در 
% و درصــد بهبــودي پیگیــري 5/57آزمــودنی اول 

هسـتند.  % است که از نظر بالینی معنـی دار  8/63
درصد بهبودي بعد درمان از درمولفـه اسـترس در   

% و درصــد بهبــودي پیگیــري 5/57آزمــودنی دوم 
% است که از نظر بالینی معنـی دار هسـتند.   0/60

درصد بهبودي بعد از درمان درمولفـه اسـترس در   
% و درصـد بهبـودي پیگیـري    7/56آزمودنی سـوم  

% است که از نظر بالینی معنی دار است.7/58
در ،نگـرش هـاي ناکارآمـد   اندازه اثـر در مولفـه   

و در 73/6در آزمــودنی دوم ، 09/8آزمــودنی اول 
برآورد شده است که اندازه اثر 32/5آزمودنی سوم 

اسـت کـه   70/2هر سه آزمودنی باالتر از اندازه اثر 
نگرش هاي ناکارآمدنشان می دهد اندازه اثر مولفه 
در هر سه آزمودنی بزرگ است.

انــدازه اثــر در مولفــه اســترس، در آزمــودنی اول 
و در آزمودنی سـوم  50/6، در آزمودنی دوم 63/5
برآورد شـده اسـت کـه انـدازه اثـر هـر سـه        95/5

اسـت کـه نشـان    70/2آزمودنی باالتر از اندازه اثر 
می دهـد انـدازه اثـر مولفـه اسـترس در هـر سـه        

آزمودنی بزرگ است.
رش هاي ناکارآمـد نگ، سطح 1با توجه به نمودار 
ایـن امـر بـا    . ین آمـده اسـت  یدر هرسه آزمودنی پا

در هـر  مشاهده شیب نمودارها قابل تبیـین اسـت.  
سه آزمودنی شـیب نمودارهـا از جلسـات پایـه تـا      

.جلسه پیگیري کاهش یافته اند
سطح استرس در هرسه آزمودنی نیز2نمودار در

ها ین آمده است. این امر با مشاهده شیب نمودارایپ
در هــر ســه آزمــودنی شــیب قابــل تبیــین اســت.

نمودارها از جلسات پایه تا جلسه پیگیـري کـاهش   
یافته اند.

بحث و نتیجه گیري
تحلیل داده ها نشـان داد کـه آمـوزش مـدیریت     
اســترس بــه شــیوه شــناختی رفتــاري، در کــاهش 
میزان نگرش هاي ناکارآمد و استرس در نوجوانـان  
مبتال به بیماري کرونري قلبـی تـاثیر چشـمگیري    
داشته است. اندازه اثر آموزش هاي به عمـل آمـده   
در مولفه هاي نگرش هاي ناکارآمـد و اسـترس در   

دنی ها در حد باال بود. همه آزمو
در ایــن راســتا یافتــه هــاي پــژوهش تیمــرمن و 
همکاران، نشان داد که برنامه مدیریت اسـترس در  
افراد داراي فاکتورهاي خطر سـالمت روان موجـب   

). از 34(کــاهش اســترس تجربــه شــده مــی شــود
سویی مطالعه ي پاتریک ساب و همکـاران، نشـان   

رفتـاري در  -تیداد که برنامه گروه درمـانی شـناخ  
بیماران با انفارکتوس قلبی، موجـب بهبـود نشـانه    
ــت     ــزایش حمای ــطراب و اف ــردگی، اض ــاي افس ه

). هـم چنـین   35اجتماعی درك شده می گـردد ( 
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آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیرينگرش هاي ناکارآمدسطح -1نمودار 

آزمودنی ها در جلسات پایه،مداخله،پیگیرياسترسسطح -2نمودار 
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نتایج پژوهش حاضر بـا نتـایج پـژوهش بلومنتـال،     
بیرگاندر، کـورتیس و دابنمیـر همسـو اسـت. ایـن      
مطالعات نشان دادند کـه تکنیـک هـاي مـدیریت     

س بر میزان فشار خون وضربان قلب بیمـاران  استر
قلبی موثر بوده و می تواند استرس تجربه شـده را  

). هم چنین اسنید، در مطالعه 38-36(کاهش دهد
خویش درباره تاثیر مداخالت پرستاري بر وضـعیت  
خلقی بیماران قلبـی داراي ضـربان سـاز کاشـتنی     
نشان داد که این مـداخالت موجـب کـاهش قابـل     

ر میزان اضطراب گـروه مداخلـه مـی شـود    توجه د
). در این راستا مطالعه ي کیرك باي نیز نشان 39(

داد که آموزش مهارت هاي کنـار آمـدن براسـاس    
رفتاري در زنان مبتال به سـندروم  -درمان شناختی

پیش از قاعدگی باعث کاهش چشـمگیر در عالئـم   
بیماري استرس و اضطراب نسبت به گـروه کنتـرل   

. نتایج تمامی این مطالعـات همسـو   )40(می شود
با نتایج پژوهش حاضر هستند و نشان مـی دهنـد   

رفتـاري از جملـه آمـوزش    -که مداخالت شـناختی 
مدیریت استرس باعث کاهش استرس تجربه شـده  

افراد می شود.
همچنین بیکر و همکـاران در مطالعـه اي نقـش    

نگرش هاي بین فردي را در تشدید فشـارخون، در  
مبـتال بـه فشـار خـون اساسـی را بررسـی       بیماران 

کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که بیماران مبتال 
به فشار خون اساسـی کـه نگـرش هـاي ناکارآمـد      
باالیی نیز داشتند، محیط اجتماعی خود را بحرانی 
تر و با حمایت کمتر ادراك مـی کردنـد و ایـن در    
حالی است که بیماران مبتال به فشار خـون بـدون   

ه باالي نگرش هاي ناکارآمد، در پیگیري انـدازه  نمر
گیري هاي فشار خون نتایج بهتري را نشان دادنـد  

). پژوهش هـاي بسـیاري، تـاثیر بـاالیی بـراي      41(
رفتاري در کاهش نگـرش هـاي   -رویکرد شناختی

)، که این مطالعات 48-42ناکارآمد نشان داده اند (
نیز همسو با پژوهش حاضر هستند. 

فت استرس یکی از عواملی اسـت کـه   می توان گ
می تواند با افزایش احتمال ابتال بـه بیمـاري هـاي    

). همچنـین نگـرش   49(قلبی عروقی همراه باشـد 
نسبت به مسائل ، در واکنش هاي جسمانی دخالت 
دارند، زیرا احتماال در شـروع بیمـاري اشـخاص از    
لحاظ زیستی مستعد ابـتال بـه بـدکاري جسـمانی،     

دارند. بیماري قلبی یک بیماري نقش کمک کننده
نی مدت است و از طرفـی خـود یـک    مزمن و طوال
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منبع استرس، براي افـراد مبـتال بـه ایـن بیمـاري      
مدیریت استرس به افراد کمک می کنـد تـا   است. 

موقعیت هایی را که در آن ها باعـث اسـترس مـی    
شود را شناسایی کنند و سپس راهبردهاي مقابلـه  
اي براي مواجهه با این موقعیت ها را آمـوزش مـی   
دهد. اصالح ارزیابی هاي شناختی و بهبود مهـارت  
هاي مقابله اي و تمرین هاي ارائه شده براي تلفیق 

کنیک هاي آموخته شده با موقعیت هاي زنـدگی  ت
واقعی می تواند به کاهش نگرش هـاي ناکارآمـد و   
میزان اسـترس ادراکـی منجـر شـود. ایـن برنامـه       
ــه تکنیــک هــاي متنــوع و   شــرکت کننــدگان را ب
یکپارچه مجهز می کند که می توانند از آن ها بـه  
منظـور کـاهش اســترس و نگـرش هـاي ناکارآمــد     

استفاده کنند.
از جمله محدودیت هـاي ایـن پـژوهش محـدود     
نمودن نمونه به جنس مونث و در محـدوده سـنی   

سـال در شـهر تبریـز بـود. همچنـین از      20تا 17
ابزارهــاي خودگزارشــی (پرســش نامــه هــا) بــراي  
گردآوري اطالعات استفاده شد که می تواند موجب 
سوگیري در پاسخ آزمودنی ها شـود . پیشـنهادات   

) در بیمارستان ها 1ح عبارتند از: کاربردي این طر
جلسات گروهـی آمـوزش مـدیریت اسـترس بـراي      

) برنامه مـدیریت اسـترس و   2بیماران برگزار شود، 
ــه   ــه بیمــاران، ب ــراي کمــک ب تکنیــک هــاي آن ب

) از طریـق رسـانه   3پرستارها آمـوزش داده شـود و  
هاي جمعـی اهمیـت و نقـش اسـترس در ابـتال و      

ن گردد تا گام هـاي  درمان بیماري هاي قلبی روش
ــه   مــوثر در جهــت پیشــگیري هــاي اولیــه و ثانوی

برداشته شود.

تقدیر و تشکر
این مقاله نتیجه پایان نامه کارشناسـی ارشـد بـا    

است که با حمایـت مـالی   2131498کد رهگیري 
دانشگاه تبریز به انجام رسیده است. بدین وسیله از 
معاونت پژوهشی دانشـگاه و دانشـکده روانشناسـی   

تبریز به جهت همکاري بی دریغ سپاسگزاري مـی  
شود. همچنین از بیماران قلبی کـه در انجـام ایـن    
طـــرح مشـــارکت کردنـــد و مســـئولین محتـــرم 
بیمارستان قلب و عروق شهید مدنی تبریـز کمـال   

تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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The effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on

the reduction of dysfunctional attitudes and stress in adolescent with

coronary heart disease

*Neda Najafi, MSc. Tabriz University, Tabriz, Iran (*Corresponding author). rahim_abedi@yahoo.com

Abstract
Background: Today, cardiovascular disease is considered as one of the most common serious
illnesses in developing countries. The purpose of this study is to determine the effectiveness of
cognitive-behavioral stress management training on the reduction of the dysfunctional attitudes
and stress in adolescent with coronary heart disease.
Methods: This study was single-subject experimental design. The population of study
included adolescents with coronary heart disease that were admitted in Shaheed Madani
Cardiology Hospital of Tabriz between February-April 2013. Sampling for this study was
convenient-available. Data collection were Harry stress test, dysfunctional attitudes scale and
researcher made Package. In accordance with the implementation plan, graphing and graphical
analysis was used to evaluate the effectiveness of the interventions. Also to analyze the results,
percent improvement formulation and effect size were used.
Results: To evaluate the effectiveness of interventions, percent improvement formulation and
effect size was used. The results showed that the size effect of the dysfunctional attitudes in
the first subject was 8.09, second subject 6.73 and in third subject was 5.32. Effect sizes are
greater than 2.70 and indicate that the effect size is a major component of dysfunctional
attitudes in all three subjects. Also the size effect on the stress in the first subject was 5.63,
second subject 6.50 and in the third subject was 5.95. This suggests that effect size is a major
component of stress in all three subjects.
Conclusion: Analysis of the data revealed that cognitive-behavioral stress management
training had a significant impact on reduction of the dysfunctional attitudes and stress in
adolescent with coronary heart disease.

Keywords: Stress management training, Cognitive-behavioral, Dysfunctional attitudes,
Stress, Coronary heart disease.
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