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بینی سطح سازش روانی اجتماعی افراد با آگاهی در پیشنقش فشار مراقبت، استرس زناشویی و ذهن
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 خالصه     

بینی سطح سازش روانی اجتماعی افراد با         آگاهی در پیش  تعیین نقش فشار مراقبت، استرس زناشویی و ذهن          پژوهش حاضر با هدف      هدف.  

 انجام شد.بیماری قلبی عروقی در شهر ارومیه 

 کنندگان دارد. بیماری قلبی عروقی و اثرات ناشی از آن محدود به بیمار نیست و تاثیر قابل توجهی بر زندگی مراقبتزمینه. 

ها و مراکز   کننده به بیمارستان  این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، افراد با بیماری عروق کرونر مراجعه                 روش کار:   

گیری دردسترس به عنوان نمونه تحقیق      نفر با استفاده از روش نمونه       695بودند که از بین آنها،        6931درمانی شهرستان ارومیه در نیمه اول سال        

اجتماعی آگاهی کنتاکی و سازگاری روانی    های ذهن های فشار مراقبت، استرس زناشویی، مهارت     ها از پرسشنامه  انتخاب شدند. برای گردآوری داده    

 ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام صورت گرفت.استفاده از با  SPSSها در نرم افزار با بیماری استفاده شد. تحلیل داده

آگاهی، های ذهن نتایج نشان داد که فشار مراقبت و استرس زناشویی رابطه منفی معناداری با سازش روانی با بیماری دارند. از بین مولفه                     ها.  یافته

. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مدل پژوهش             (=5050P)گری دارای رابطه مثبت معنادار با سازش روانی با بیماری بود              تنها توصیف 

دهند که فشار مراقبت و استرس        ها نشان می  درصد از سازش روانی با بیماری را در افراد با بیماری قلبی تبیین کند. این یافته                       05توانست  

 زناشویی نقش مهمی در سازش روانی بیماران قلبی با بیماری دارند.

کاهش فشار مراقبت و استرس زناشویی نقش مهمی در پیشگیری اولیه و حتی ثانویه بیماری قلبی دارند و انجام مداخالت مبتنی                          گیری.نتیجه

 بر نتایج این پژوهش برای بیماران قلبی توصیه می شود.
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 مقدمه
هاي عروق شود که موجب تنگ شدن شریانهایی از خون ایجاد میهاي عروق کرونر لختهدر بیماري عروق کرونر قلب، داخل شریان

کند. این بیماري یکی از عوامل اصلی مرگ در جهان محسوب        رسانی به ماهیچه قلب را با مشکل مواجه میگردد و اکسیژنکرونر می
عروقی ترین بیماري قلبی  (. در حال حاضر بیماري عروق کرونر به عنوان کشنده          2012؛ الراوي،   2002شود )هادسون و همکاران،     می

با (.  2012میلیون نفر در سراسر جهان شده است )الراوي،            1/41باعث مرگ بیش از         2012به طوري که در سال      شود،  شناخته می 
کننده درباره شیوع بیماري عروق کرونري و درصد بیشتر احتمال مرگ در این بیماران، متخصصان مراقبتی                  توجه به آمارهاي نگران   

هاي انسان و بهبود سبک زندگی، اقدامات پیشگیرانه و  احتیاطی الزم را در این                 گیري از توانمندي  کنند با بهره  بهداشتی تالش می  
اي در بقاي انسان و سالمت روانی او دارد و در سالهاي اخیر              هاي انسانی که نقش عمده    زمینه اتخاذ نمایند. یکی از مهمترین ویژگی      

تواند با شرایط متغیر محیطی   به نقش آن در بهبودي از بیماري توجه زیادي شده است، سازگاري است. انسان با کمک این توانایی می
 (.  1231وند و امیري مجد، و درونی خود کنار آید و موجودیت و سالمت روانی خود را حفظ کند )خواجه

اند، در زمینه   شان مشکالت اجتماعی و استرس داشته     عروقی که پیش از بیماري    دهند که افراد با بیماري قلبی    نتایج مطالعات نشان می
آن دسته از بیماران قلبی که دچار         ،کنند و این، لزوما پیامد شدت بیماري آنها نیست. همچنین         سازگاري مشکالت بیشتري تجربه می    

هاي شوند و احتمال مرگ آنان در ماه      اضطراب و افسردگی زیاد باشند به مشکالت بعدي از قبیل آریتمی، به میزان بیشتري مبتال می               
-استرس مفهومی است که در پژوهش (.  1212اول پس از ابتال از کسانی که استرس کمتري دارند، بیشتر است )بشارت و همکاران، 

دهد نقش مهمی را در فهم کیفیت هاي مر بوط به مقوله زناشویی، در طول دهه گذشته مورد توجه بیشتر قرار گرفته است و نشان می
کند. استرس زناشویی در واقع فرآیندي چندعاملی شامل محیط خانواده، تجارب شخصی، راهبردهاي              و ثبات روابط نزدیک بازي می     

هاي منظم فیزیولوژیک است. استرس      عروقی و سایر پاسخ   هاي عصبی غددي، سیستم خودکار، قلبی      اي از پاسخ  مقابله و مجموعه  
زناشویی از طرق مختلف اثري منفی بر سالمتی دارد؛ استرس زناشویی به صورت غیر مستقیم در تغییر خلق، افزایش سرعت شیوع و                      

پزشکی، اضطراب و رفتارهاي آسیب زا براي سالمتی )عادات غذایی، مصرف الکل، داروها و چاقی( موثر است و                  شدت اختالالت روان
هاي ایمنی اثر دارد. استرس      ریز و سیستم  هاي روانی اجتماعی مربوط به قلب و عروق، غدد درون           به صورت مستقیم در مکانیسم     

 2سال،    1کند و خطر حمله قلبی عودکننده را در طول           بینی مرضی را بدتر می    عروقی، پیش زناشویی در زنان مبتال به بیماري قلبی       
 (.2002نماید )بالوگ، برابر می

آگاهی است )بوهلمیجر، پرینجر، تال و سوجیپرس،       هاي ذهن از جمله عواملی که در سازش روانی اجتماعی بیماران تاثیر دارد، مهارت           
اي است که در یک لحظه        توصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربه        غیرقابلهشیاري غیرقضاوتی،  آگاهی عبارت ازذهن (.2010

شود )جانسکی    خاص در محدوده توجه فرد قرار دارد. عالوه بر آن، این مفهوم، اعتراف به تجربه یادشده و پذیرش آن را نیز شامل می           
آگاهی  ذهنتوانند سود ببرند. هدف       مختلفی می   هاي  شیوهبه  آگاهی  ذهنهاي  (. از لحاظ نظري، بیماران از مهارت       2010و لوکجان،   

اثرات خود را از طریق چهار مکانیسم تنظیم        آگاهی  ذهنبا تجربه درد است.       همراهکننده    کاهش واکنش به احساسات و افکار پریشان      
( 2002دلیزونا )   .(/201کند )دزبوردز و همکاران،     توجه، آگاهی بدن، تنظیم هیجان و تغییرات در دیدگاه فرد در مورد خودش ایجاد می    

آگاهی را در کنترل ضربان قلب نشان داده است، به نحوي که توجه روزانه به یکنواختی و نوسانات الگوي ضربان                      اثرات توجه ذهن  
 قلب روي توانایی کنترل ضربان قلب اثر می گذارد. 

گذارد و آنها به    عروقی و اثرات ناشی از آن صرفا محدود به بیمار نیست، بلکه اثرات وسیعی را نیز بر زندگی مراقبین می                    بیماري قلبی 
کنند که این حس افزایش فشار       طوالنی نقش مراقبت از بیمار را بر عهده دارند احساس فشار را تجربه می                 علت اینکه مدت زمان   
گذارد. در واقع، فشار    شود و بر کیفیت زندگی آنها نیز تاثیر منفی بر جا می           هاي منفی جسمی روانی و عاطفی می      منجر به تجربه نشانه   

شود و به دنبال آن،     هاي روانی، جسمی و اجتماعی است که در اثر مراقبت از بیماران مزمن به مراقبین وارد می                   مراقبتی، دیسترس 
فشار مراقبت در واقع فشار     (.   1232مشکالت زیادي همچون افسردگی را براي مراقبین ایجاد می کند )سلمانی، اشکتراب و حسنوند،               

هاي روزمره، استراحت و اوقات فراغت خانواده، اختالل در روابط          روانی تجربه شده توسط مراقب است که ناشی از اختالل در فعالیت           
(. در واقع، آنچه نقش     2010خانوادگی، مشکالت اقتصادي و نگرانی از سالمت جسمی و روانی سایر اعضاي خانواده است )سابان،                  

کند، عروقی توجیه می  عروقی( بیمار قلبی  فشار مراقبت را در وضعیت روانی اجتماعی )ازجمله سازگاري روانی اجتماعی بیماران قلبی              
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نوع علیت حلقوي موجود در روابط چندگانه، پیچیده و سیستمی موجود بین اعضاي خانواده بیمار مبتال است. در این شرایط و متاثر از                        
بافت و سیستم تعاملی خانواده، تنها وضعیت بیماري بر سایر اعضاء تاثیر ندارد، بلکه وضعیت روانی اجتماعی سایر اعضاء و افرادي که                       

گردد و تاثیر متقابل با یکدیگر دارند. اند نیز به فرد بیمار بازمیکنند و متعاقبا به فشار مراقبت مبتال گردیدهنقش مراقب اصلی را ایفا می
تواند بر افراد درگیر در این تعامالت )مراقب و بیمار(          رود، فشاري که می   در واقع، فشار مراقبت در حکم منبع مهم استرس به شمار می           

 (.1230به صورت دوسویه تاثیرگذار باشد )محمدي و بابایی، 
-عروقی، پژوهش هاي قلبی آگاهی در ایجاد سازگاري در بیماري     ها، روابط اجتماعی، و سطوح ذهن     با وجود نقش غیرقابل انکار هیجان     

هاي صورت گرفته در این قلمرو بیشتر بر مداخالت متمرکز بر سبک زندگی شامل سیگار نکشیدن، مصرف مهارشده الکل، رژیم                         
اند و  ها تمرکز کرده  بین کاهش احتمال ابتالء به این بیماري      غذایی سالم و فاقد کلسترول، فعالیت بدنی و غیره به منزله عوامل پیش             

عروقی، لزوم انجام   هاي قلبی با توجه به موارد فوق و میزان باالي شیوع بیماري            .کمتر به عوامل روانی اجتماعی پرداخته شده است        
آیا فشار مراقبت، استرس زناشویی و      ”شود. مطالعه حاضر با هدف پاسخ به این سوال که           هاي بیشتر در این زمینه احساس می      پژوهش

 انجام شد.“ بینی سطح سازش روانی اجتماعی بیماران قلبی عروقی را دارد؟آگاهی توان پیشذهن
 

 هامواد و روش
هاي کننده به بیمارستان  جامعه آماري کلیه افراد با بیماري عروق کرونر مراجعه          طراحی پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود.       

هاي سیدالشهدا و امام خمینی شهرستان       عروقی بستري در بیمارستان   بودند. از بین  بیماران قلبی        1232شهرستان ارومیه در سال      
ها شامل  گیري در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده                نفر با استفاده از روش نمونه        120ارومیه  

آگاهی کنتاکی  هاي ذهن ، پرسشنامه مهارت   (STMSS)تهران  -پرسشنامه فشار مراقبت، پرسشنامه استرس زناشویی استکهلم          
(KIMS)سازگاري روانی اجتماعی با بیماري   ، و پرسشنامه(PAIS)  .بود 

تدوین شده است. این مقیاس به منظور          (1212؛ به نقل از نوري خواجوي،        1311مقیاس فشار مراقبت از بیمار توسط پایی وکاپور )         
سنجش میزان فشار مراقبت ادراک شده بیمار طراحی شده است و نمره باالتر در این آزمون فشار روانی مراقبت بیشتر را در بیمار                           

هاي روزمره و اختالل در استراحت خانواده است        هاي فشار اقتصادي، اختالل در فعالیت     مقیاسدهد. این مقیاس داراي خرده    نشان می 
و   1،  /،  2،  2،  1هاي شماره   ( و بدون فشار )صفر( است. پرسش      1(، متوسط )امتیاز    2که هر گویه داراي امکان سه پاسخ شدید )امتیاز          

سنجند و  هاي روزمره را می   مقیاس اختالل در فعالیت   خرده  11و    10،  3،  1،  2سنجند، سئواالت   مقیاس فشار اقتصادي را می    خرده  2
دهند. این مقیاس از ضریب پایایی باال )       مقیاس اختالل در استراحت خانواده را مورد سنجش قرار میخرده 11و  /1، 12، 12سئواالت 

 (. 1212( برخوردار است )ملکوتی و همکاران، 0422
( 2000گیري استرس زناشویی توسط اورث گومر و همکاران )          براي اندازه  (STMSS)تهران  -پرسشنامه استرس زناشویی استکهلم   

سئوال است که به صورت صفر و یک نمره             12براي پژوهش درباره زنان مبتال به بیماري قلبی ساخته شد. مقیاس اصلی داراي                 
(. هرچقدر نمره   1211است )بشارت، شمسی پور و براتی،         12( و حداکثر نمره آن      0گذاري می شوند. حداقل نمره این مقیاس صفر )         

(، آلفاي  2000اورث گومر و همکاران )       .فرد در این مقیاس باالتر باشد، استرس موجود در روابط او و همسرش بیشتر خواهد بود                   
( اعتباریابی شده است و همسانی      1211گزارش کردند. این مقیاس در ایران توسط بشارت و همکاران )             0422کرونباخ این آزمون را     

 گزارش کردند.  0431درونی ترجمه این آزمون را بر حسب ضریب آلفاي کرونباخ، 
گویه برراي     23( تدوین شده است. این پرسشنامه داراي   /200آگاهی کنتاکی توسط بیر، اسمیت، و آلن ) پرسشنامه مهارت هاي ذهن

گري، توصیف بدون برچسب، عملکرد همراه با آگاهی  یا تمرکزگري، و پرذیررش بردون      آگاهی )مشاهده گیري چهار مولفه ذهناندازه
گویه کاهش یافت. این پرسشنامه در طیف  23گویه بود که به  22قضاوت( طراحی شده است. فرم انگلیسی این مقیاس در آغاز داراي 

( نشران داد     2002سنجی بایر )شود. نتایج تحلیل روانگذاري می( نمره1( تا اکثرا )نمره 1اي از خیلی به ندرت )نمره لیکرت پنج درجه
گري، هاي مشاهده گري، توصیفمقیاس( برخوردار است و ضرایب آلفاي کرونباخ خرده 0422که این پرسشنامه از همسانی درونی باال )

ها نیز بره تررتریرب،       مقیاساست. روایی بازآزمایی این خرده    2 1 4 0،   و    2 1 4 0،    / 1 4 0،    1 3 4 0ت ر ت یرب ،   گري به تمرکزگري و پذیرش
هاي دیگر از جمله ابرزار ارزیرابری      به دست آمد. همچنین، همبستگی معناداري بین این سیاهه و مقیاس  0412، و 0412، 0411، 0421
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آگراهری   (، مقیاس شناختی و عاطفری ذهرن     2001آگاهی فریبرگ )بوچلد و همکاران، (، سیاهه ذهن2002آگاهی )براون و ریان، ذهن
( در    1231( وجود دارد. دهقان منشادي و همکاران )   2001آگاهی )چادویک و همکاران،  ( و پرسشنامه ذهن /200)فلدمن و همکاران، 

گرزارش     0412سنجی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند و ضریب آلفاي کرونباخ را براي این پرسشنامه ایران خصوصیات روان
گري در این سیاهه برود،    گري( و مشاهده گري، توجه به امور )پذیرش عامل تمرکزگري، توصیف /کردند. تحلیل عوامل، بیانگر وجود 

 0421تا  04/2هاي این آزمون، بین مقیاسکنند. اعتبار همگراي خردهدرصد از واریانس کل آزمون را تبیین می 2422/که این عوامل، 
 به دست آمد.

توسط لئوناردو دروگاتیس جهت ارزیابی چگونگی سازگاري          1330در سال     (PAIS)سازگاري روانی اجتماعی با بیماري           پرسشنامه
مقیاس نگرش نسبت به    خرده  2سئوال و     2/هاي مزمن طراحی شد. این پرسشنامه شامل        روانی اجتماعی با بیماري در زمینه بیماري      

سئوال(،   1سئوال(، توسعه روابط فامیلی )       2سئوال(، روابط جنسی )     1سئوال(، محیط خانوادگی )     2سئوال(، محیط کار )     1بیماري ) 
 /هاي سئواالت بر اساس مقیاس       سئوال( است. در این مطالعه، گزینه        2سئوال(، و اختالالت روانی اجتماعی )        2محیط اجتماعی )  

( تنظیم شده است. نمره      2)نمره  “  کامال”(، و     2)نمره  “  تا حدودي ”(،  1)نمره  “  کمی”)نمره صفر(،   “  اصال”اي لیکرت شامل    درجه
شود و به عنوان    دهد و جمع نمره همه سئواالت بر تعداد کل سئواالت تقسیم می           وضعیت نامناسب سازگاري را نشان می       31باالتر از   

نفر   2( ترجمه گردید. سپس توسط      1232شود. پرسشنامه مذکور ابتدا توسط فقهی و همکاران )        نمره سازگاري کل در نظر گرفته می      
آشنا به زبان انگلیسی بازبینی شد و در نهایت به وسیله یک متخصص، بررسی و مورد تایید قرار گرفت و با توجه به فرهنگ ایران،                           

دادند، دار و مردان بازنشسته تشکیل می     سازي شد. با توجه به اینکه اکثر افراد مورد مطالعه را زنان خانه             تغییراتی در آن ایجاد و بومی     
نفر از بیماران مبتال به دیابت نوع دو            20نفر از اساتید محترم دانشگاه صورت گرفت و پایایی آن در                 11روایی پرسشنامه توسط    

 (.1232( )فقهی و همکاران، /043محاسبه گردید )آلفاي کرونباخ 
بعد از مشخص کردن جامعه هدف، برآورد حجم نمونه مورد نیاز، اخذ مجوز الزم و هماهنگی با مراکز درمانی منتخب، پژوهشگر به                        

نفر از افراد مبتال به بیماري عروق کرونر را که در              120هاي قلب شهر ارومیه مراجعه کرد و با استفاده از پرونده بیماران،              بیمارستان
گیري در دسترس انتخاب کرد.      هاي سیدالشهدا و امام خمینی شهر ارومیه بستري شده بودند با استفاده از روش نمونه                   بیمارستان

پژوهشگر بعد از توضیح واضح اهداف تحقیق و کسب رضایت آگاهانه از بیماران و خانواده آنها و با توضیح مالحظات اخالقی پژوهش        
افزار   آوري شده، در نرم     هاي جمع ها را تکمیل نمایند. داده     ها، از آنها خواست پرسشنامه     همچون محرمانه بودن مشخصات آزمودنی     

SPSS  با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند. 20نسخه 
 

 هایافته
با  433/دهد. میانگین نمره استرس زناشویی،  توزیع فراوانی واحدهاي مورد مطالعه را بر حسب سن و جنس نشان می 1جدول شماره 
، میانگین نمره فشار مراقربرت،   1422با انحراف معیار  1114/2گزارش شد. همچنین، میانگین  نمره ذهن آگاهی،   1411انحراف معیار 

 بود. 2403با انحراف معیار  20422و میانگین نمره سازش روانی،  24/1با انحراف معیار  12422
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گرري، و    آگاهی، به جز توصیرف بر اساس نتایج، بین استرس زناشویی و سازش روانی رابطه منفی معنادار وجود داشت. بین ابعاد ذهن 
سازش روانی رابطه معنادار آماري یافت نشد. بین فشار روانی مراقبت و همه ابعاد آن با سازش روانی رابطه معنادار و مرنرفری وجرود        

 (.2داشت )جدول شماره 
 

 آگاهی و فشار مراقبت با سازش روانی با بیماری رابطه استرس زناشویی، ذهن نتیجه آزمون همبستگی پیرسون در زمینه: 5جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آگاهی، از آزمون رگرسیون گام از طریق فشار مراقبت، استرس زناشویی و ذهن“  سازش روانی با بیماري” براي بررسی چگونگی تبیین 
درصد تغییرات سازش روانی با بیماري بود. بعد از طری        2141کننده به گام استفاده شد. در مرحله اول، متغیر استرس زناشویی تبیین 

درصد از سرازش     /1درصد(، مدل پژوهش حاضر توانست   /1کنندگی فشار مراقبت به مدل )شدن گام دوم و اضافه شدن سهم تبیین
آگاهی داراي ارتربراط       مقیاس ذهنگري به مدل که تنها خردهروانی با بیماري را تبیین کند. پس از آن، با اضافه شدن متغیر توصیف 

مربوط به هر یک از سره      “  بتا” ستون درصد از سازش روانی را تبیین کند.   12بود، مدل توانست “  سازش روانی با بیماري” معنادار با 
متغیر و سطح معناداري هر یک از آنها نشانگر این است که به ازاي تغییر در هر کدام از سه متغیر، چه مقدار تغییر در سازش روانی برا  

داشتن سایر شرایط، با افزایش یک واحد در نمره استرس زناشویی، نمره سازش روانری برا     در صورت ثابت نگهبیماري رخ خواهد داد.  
یابد.  با افزایش یک واحد در نمره فشار مراقبت، نمره سازش روانی با بیماري بره مریرزان         واحد کاهش می 04133بیماري به میزان 

واحد  04123گري، نمره سازش روانی با بیماري به میزان واحد کاهش می یابد. همچنین، با افزایش یک واحد در نمره توصیف  2//04
 (.2یابد )جدول شماره افزایش می

 
  آگاهی و فشار مراقبت استرس زناشویی، ذهنمدل رگرسیون )روش گام به گام( برای متغیرهای : نتایج 5جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 

 بحث
بینی سازش روانی اجتماعی بیماران قلبری    در پیش“   آگاهیذهن” این پژوهش با هدف بررسی نقش فشار مراقبت، استرس زناشویی و 

کنندگری سرازش     بینی عروقی شهر ارومیه صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که فشار مراقبتی و استرس زناشویی توان پیش 
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( کره بره        1231هاي پژوهشی پسندیده و زارع )    روانی اجتماعی بیماران قلبی عروقی شهر ارومیه را دارند. نتایج این پژوهش با یافته 
آوري در سالمت روان بیماران عروق کرونر قلب پرداختند همخوانی دارد. همچنیرن، ایرن       بررسی ابعاد بهزیستی روانی اجتماعی، تاب

( است که نشان دادند بین متغیرهاي فشار مراقبتی، سازگاري روانشرنراخرتری و        1231وند و امیري مجد )  نتیجه همسو با یافته خواجه
( در پژوهشی گزارش کردند که خطر ابتال بره     2012سالمت عمومی در دو گروه از مادران همبستگی وجود دارد. استپتو و کیویماکی )

توانند  هاي قلبی عروقی در بین بزرگساالنی که انزواي اجتماعی دارند بیشتر است. همچنین، استرس و خلق و خوي افسرده می  بیماري
هاي قلبی عروقی نقش مهمی ایرفرا کرنرنرد. عرالوه برر                آگهی بیماري به عنوان حوادث حاد رویدادهاي قلبی عمل کنند و در پیش

( نیز با پژوهش حاضرهرمرخروان و       2010(، دنولت و همکاران )  1232هاي نعیم حسنی و همکاران )  هاي فوق، نتایج پژوهش پژوهش
 همسو است.

توان گفت سازش روانی اجتماعی باال در بیماران قلبی عروقی با ادراک پایین از فشار مراقبتی همراه است طبق نتایج این پژوهش می
و بالعکس. براي ارتقاي مراقبت از بیماران به صورت عام و بیماران قلبی عروقی به صورت خاص، مراقبین بایستی تمرکز خود را برر     

(. بیماران زمانی که در شرایط نامناسبی هستنرد    2003دانند )وبستر،   چه که خودشان الزم می خواهند قرار دهند، نه آن آنچه بیماران می
پذیري دارند و با احساس گناه حاصرل از     کفایتی و آسیب کنند، احساس بیبه جهت اینکه فشار مراقبتی بر اعضاي خانواده تحمیل می

یابد. اما باید تروجره داشرت کره           اینکه وجود آنها زندگی دیگران را تحت تاثیر قرار داده است، سازش روانی اجتماعی آنها کاهش می
پذیر به دلیل شرایط جسمی، روانی اجتماعی، اجتماعی در معرض آسیرب بریرشرترري         بیماران قلبی عروقی به عنوان یک گروه آسیب

 هستند.
گیرد، جسمی است یا روانری اجرترمراعری، یرکری از               کنندگان براي بیماران انجام میصرفنظر از اینکه مداخالتی که توسط مراقبت

کنندگان از این قشر و در کنار آن، توجره  جانبه مراقبتترین اصولی که بایستی در مراقبت از بیماران رعایت گردد، همراهی همه بنیادي
به مسائل روزمره خودشان است، به طوري که بیمار احساس کند که با وجود وي، به استراحت و تفریح اعضاي خانواده آسیب جردي    

تواند به راحرتری برا      وارد نکرده است. بیمار زمانی که درک کند وجود وي فشار مالی بر خانواده دارد و اعضاء تحت فشار هستند، نمی 
شود. در واقع، از طرریرق       بیماري خود کنار بیاید، زیرا فشار مراقبت از سوي مراقب درک شده است و در نتیجه به فرد بیمار منتقل می

ها، احساسات، و افرکرار        شود؛ نگرش ها، احساسات، و افکاري که توسط اطرافیان نسبت به فشار مراقبتی از بیمار بروز داده می نگرش
گیري نگرش مثبت یا منفی در بیماران  نسبت به فشرار مرراقربرت       شود. در ادامه، پس از شکلبیمار پیرامون فشار مراقبتی ادراک می

ها, به جاي اینکه  بیمار فشار روانی حاصل از مراقبت را از دیگران و اطرافیان دریافت کند به صرورت     محول شده به اعضاي  خانواده
شخصی  این فشار مراقبتی را  خودش درک می کند. همچنین، عالوه بر احساس گناه حاصل از ادراک فشار مراقربرت خرانرواده در          

( در  2002تواند آسیب جدي به سالمت روان و سازش وي با بیماري و روابط اجتماعی وي بزند، آندربرگ و همکاران ) بیماران، که می
تواند از کم توجهری یرا نرادیرده          ها می پژوهش خود گزارش کردند که آگاهی از مفهوم کرامت و ارزش بیمار در هنگام انجام مراقبت

گرفتن جلوگیري کند. لذا عدم اشاره به بیمار به عنوان عامل بروز مشکالت اقتصادي و روزمره در محیط خانواده و درکنار آن انرجرام      
 تواند بر سازش روانی بیمار با بیماري تاثیر مستقیمی بگذارد.هاي دلسوزانه با حفظ کرامت میمراقبت

بینی سطح سازش روانی اجتماعی بیماران دارد، استرس زناشویی اسرت. سرازش روانری            متغیر دیگر که سهم قابل توجهی در پیش
بینی شد. به عبارت دیگر، هرچه استرس زناشویی بیماران قلبی عروقری    اجتماعی توسط استرس زناشویی به طور منفی و معنادار پیش

هراي  یابد. از پژوهرش  تري داشته باشند، افزایش می بیشتر باشد، احتمال اینکه در نامالیمات زندگی سطح سازش روانی اجتماعی پایین
( اشاره کرد که تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوي سازگاري زنراشرویری،       1232همسو می توان به مطالعه نعیم حسنی و همکاران ) 

سازگاري روانی بیماران مبتال به نارسایی قلب را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین نمره سازگاري روانی 
داري مشاهده داري نداشت، در حالی که بعد از مداخله اختالف معنیو تعداد رفتارهاي ناسازگار قبل از مداخله در دو گروه اختالف معنی

داري در تعداد رفتارهاي ناسازگار در بعد فیزیولوژیک، درک از خود، ایرفراي نرقرش،         شد. در گروه آزمون، بعد از مداخله کاهش معنی 
( نشان دادند که که میان استرس زناشویی و عالئم افسردگی در    /121استقالل و وابستگی مالحظه گردید.  شمسی پور و همکاران ) 

 دار وجود دارد.زنان مبتال به بیماري قلبی و همچنین، در زنان سالم رابطه معنی
ها داشته باشد. استرس زناشویی به صورت غیر  تواند از طرق مختلف اثري منفی بر سالمتی و سازگاري با بیمارياسترس زناشویی می

پزشکی، اضطراب و رفتارهاي آسیب زا براي سالمرتری )عرادات       مستقیم، در تغییر خلق، افزایش سرعت بروز و شدت اختالالت روان
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غذایی، مصرف الکل، داروها و چاقی( موثر باشد و به صورت مستقیم بر مکانیسم هاي روانی اجتماعی مربوط به قلب و عروق، غردد     
کرنرد و     بینی مرضی را بدتر میعروقی، پیشهاي ایمنی اثر بگذارد. استرس زناشویی در زنان مبتال به بیماري قلبی ریز و سیستمدرون

تواند تاثیري دو سرویره برر      سازش روانی با بیماري می(.  2002کند )بالوگ،  برابر می 2سال،  1خطر حمله قلبی عودکننده را در طول 
استرس زناشویی داشته باشد، به طوري که هم بر سازش تاثیر بگذارد و هم از آن تاثیر پذیرد. در واقع، توانمندي ناشی از سازش روانی 

دهد و امکان رشد و تعادل مثبت را براي بیرمرار    زاي زندگی را می اجتماعی، به بیماران سازگار امکان مدیریت شرایط دشوار و استرس
کنند در هنگام بروز مشکالت با حل مسئله و آرامش درونری بریرشرترر برا            ها به بیماران کمک می سازد. همه این توانمندي  مهیا می

 مشکالت کنار آیند. 
بینی سازش روانی اجتماعی با بیمراري بره صرورت         گري قادر به پیشآگاهی به جز در بعد توصیفپژوهش حاضر نشان داد که ذهن

هاي نراهرمرسرو برا          آگاهی مطالعات همسو یافت نشد، اما از پژوهشمعنادار نبوده است. در جهت عدم معناداري ارتباط و نقش ذهن 
( اشاره داشت که نشان دادند افسردگی مبتالیان به بیمراري قرلربری،        1232توان به پژوهش فرهادي و همکاران )پژوهش حاضر  می

سولیوان و همکاران  آگاهی کاهش قابل توجهی در مقایسه با قبل از مداخله داشته است.بالفاصله و دو ماه بعد از درمان مبتنی بر ذهن
آگاهی را براي کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتال به سکته قرلربری در یرک           ( مداخله روانی اجتماعی مبتنی بر ذهن 2010) 

هاي روانی اجتماعی در گروه آزمون نسبت بره  ماه بعد، نشانه 12نگر به کار بردند و نتایج این پژوهش نشان داد که طی پژوهش آینده
 گروه کنترل بهبود پیدا کرده بود.

هایی براي کاهش استرس و مقابله با درد و هوشیار بودن نسربرت بره       آگاهی بر استفاده از روشگري کتغیر ذهن تأکید مولفه توصیف
وضعیت خویش است. رها کردن کشمکش و پذیرش وضعیت موجود بدون قضاوت، مفهوم بنیادي در ذهن آگراهری اسرت )کرل و             

هاي  افتد، یعنی نظاره کردن رفتارها و واکنش جمعی، بیداري نسبت به اتفاقاتی که االن میآگاهی  یعنی حواس(. ذهن  2010همکاران، 
عادتی و خود به خودي ضمیر ناخودآگاه و زیر نظر گرفتن زنجیره کامل احساسات و افکار و هیجاناتی که تحت تاثیرر یرک عرامرل         

کند. باتوجه به جامرعره     گیرد و تمام فکر و ذکر و حواس را به خود جلب می تحریکی بیرونی یا درونی در وجود انسان ناگهان شکل می
گري بود. به عبرارتری،     توان شاهد درجات پایینی از تمرکزگري، پذیرش و مشاهده حساس و در معرض خطر بیماران قلبی عروقی، می

آگاهی، ابعاد الزمه دیگر آن مغفول مانده است. از عواملی کره      گرایانه بیماران قلبی عروقی به هوشیاري و ذهن علیرغم تالش توصیف
تروان بره     گري بر سازش روانی با بیماري باشند می هاي تمرکزگري، پذیرش و مشاهدهکننده عدم تاثیر مولفهتوانند توجیهاحتماال می

آگاهی یا شدت بیماري و تاثیر آن بر سرالمرت     عدم دقت پاسخ دهندگان به سواالت پرسشنامه و عدم آشنایی بیماران با مفاهیم ذهن
 اشاره کرد.

 

 گیرینتیجه
فشار مراقبت و استرس زناشویی نقش مهمی در پیشگیري اولیه و حتی ثانویه بیماري قلبی دارند و انجام مداخالت مبتنی بر نتایج این     

شود. با توجه به اینکه سازش روانی اجتماعی و قابلیت انطباق فرد به صورت معناداري با                     پژوهش براي بیماران قلبی توصیه می      
یافته بتوان تغییرات مثبتی در برخی از          رود با انجام تمرینات سازمان        استرس، افسردگی و کیفیت زندگی رابطه دارد، انتظار می            

 عروقی ایجاد نمود. کارکردهاي روانی اجتماعی مرتبط با افزایش رضایت از زندگی در بیماران قلبی
 

 تقدیر و تشکر
عروقی شهرستان ارومیه انجام این پژوهش میسر نبود، لذا از همه آنها تقدیر و تشکر می                بدون همکاري بیماران مبتال به بیماري قلبی  

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه تصویب          1232نامه کارشناسی ارشد است که در دي ماه           گردد. این پژوهش برگرفته از پایان      
 که از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه اخذ گردید. است IR.IAU.URMIA.REC.1396.10گردید. کد اخالق این طرح 
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The role of caregiver burden, marital stress, and mindfulness in predict-
ing psychosocial adjustment to illness in people with coronary artery 
disease  
 
Asma Vahidi1, MSc 
*Ali Shaker Dioulagh2, PhD 
 
Abstract 
Aim. The purpose of this study was to determine the role of caregiver burden, marital stress, and minful-
ness in predicting the level of psychosocial adjustment to illness in people with coronary artery disease. 
Background. Cardiovascular disease and its consequences are not limited to the patient, but also have a 
great impact on the caregiver's life.  
Method. This was a descriptive correlational study. The statistical population was all people with referred 
to the hospitals and medical centers of Urmia with diagnosis of coronary artery disease within the first half 
of the year. The sample consisted of 130 patients who were selected by convenience sampling method. Data 
were collected using the questionnaires caregiver burden, marital stress, Kentucky Mindfulness Skills and 
psychosocial adjustment to illness. Data were analyzed in SPSS by descriptive and inferential statistics. 
Findings. The results showed that caregiver burden and marital stress had a statistically significant negative 
correlation with psychosocial adjustment. Among mindfulness subscales, only “describe” subscale had a 
statistically significant positive correlation with psychosocial adjustment to illness (P=0.04). The stepwise 
regression analysis showed that the research model was able to explain 57% of psychosocial adjustment to 
illness. These findings suggest that caregiver burden and marital stress play an important role in psychoso-
cial adjustment of patients with disease. 
Conclusion. It can be concluded that caregiver burden and marital stress play an important role in the pri-
mary and secondary prevention of coronary artery disease, and intervention based on the results of this 
study is recommended. 
 
Keywords: Caregiver burden, Marital stress, Mindfulness, Psychosocial adjustment to illness, Cardiovas-
cular disease 

 

  

  

 

1 Master in Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran 
2 PhD in Psychology, Psychology Research Center, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran 

(*Corresponding Author) email: ali.shaker2000@gmail.com       
 

Original Article 

mailto:ali.shaker2000@gmail.com

