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چكیده
هدف :نظر به اهمیت نقش عوامل روانشناختی در بروز بیماریهای جسمی ،پشوهش حاضر با هدف مقایسه انواع
باورهای غیرمنطقی و سبکهای دفاعی در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی ،انجام شد.
روش :پشوهش حاضر در چهارچو

یک بررسی زمینهای  -مقایسهای انجام شد .تعداد نمونه پشوهش حاضر شامل

 030نفر بیمار قلبی ،از بیمارستان شهید مدنی تبریز بوده که با روش نمونهگیری مبتنی بر هدف جهت مطالعه انتخا
شدند .نمونه غیر بیمار نیز شامل  042نفر بود که از بین همراهان و کارکنان این بیمارستان که فاقد بیماری قلبی بودند ،به
صورت تصادفی انتخا

شدند و با تکمیل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و سبکهای دفاعی ( )DSQ-40در مطالعه

شرکت کردند .دادههای پشوهش به کمک آزمون تحلیل واریان

چندمتغیری تحلیل گردید.

یافتهها :دوگروه بیمار قلبی و غیر بیمار در باورهای غیرمنطقی تأیید و حمایت دیگران ،واکنش به ناکامی ،بی
مسئولیتی عاطفی ،کمالگرایی و انواع سبکهای دفاعی تفاوت معنیداری دارند)p>2/25( .
نتیجهگیری :با توجه به نتای پشوهش که بیانگر نقش سبکهای دفاعی و انواع باورهای غیر منطقی به عنوان عوامل روان-
شناختی در سالمت جسمی ،به ویشه بیماریهای قلبی است ،پیشنهاد میشود عالوه بر مداخالت پزشکی ،از مداخالت روان-
شناختی هم برای بیماران قلبی و هم افراد سالم به منظور پیشگیری از بیماریهای قلبی -عروقی استفاده شود.
کلیدواژهها :باورهای غیر منطقی ،سبکهای دفاعی ،بیماری کرونری قلب.
.0این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی میباشد.
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مقدمه

قلبی بیشتر گزارش شده اسـت کـه پـیش ازبیمـاری

تأثیر حاالت روانی بر کنشهای بدن از دیرباز مورد

مشکالت اجتماعی و استرس بیشتری داشتهانـد ،نـه

توجه بوده است ،اما در اوایل قرن بیستم بیشتر مورد

الزامار کسانی که بیماریشان شدیدتر است .اضـطرا ،

توجه قرار گرفت که نتیجه آن توجه فزاینده به

افسردگی یا انکار بیش از اندازه ،روند بهبود بیمـاری

اهمیت عوامل روانشناختی در تاریخچه اختاللها،

را به تأخیر می اندازد .همچنـین آن دسـته از بیمـاران

.)0994
بیماری عروق کرونر قلب ) 4(CHDاز جمله
بیماریهای جسمانی است که براساس دیدگاه
روانشناسی سالمت 5عوامل روانشناختی نیز در
فرایند ایجاد و تشدید آن مؤثر میباشند .این بیماری

مشکالت بعدی از قبیل آریتمی ،به میزان بیشتر مبـتال
میشوند و احتمال مـرگ آنـان در مـاههـای اول ،از
کســانی کــه اســترس کمتــری دارنــد ،بیشــتر اســت
(ســـارافینو ،ترجمـــه شـــفیعی و همکـــاران.)0304 ،
پــشوهشهــای متعــدد از جملــه وایلنــت،)0222( 02
00

00

03

04

بر اثر تنگی و انسداد عروق کرونر ،عروقی که خون

دی  ،فردلنـــد و کـــارنی  )0225( ،دنولـــت ،

سرشار از اکسیشن را به قلب میرسانند ،به وجود

پترسون ،05ورینت  06و کـونرادس )0226( 07،نشـان

میآید (سماوات .)0304 ،امروزه بیماریهای قلبی،

دادهانــد کــه عوامــل روانشــناختی و عامــلهــای

به ویشه بیماری عروق کرونری قلب که طیف بالینی

شخصــیتی تأثیرعمــدهای در ابــتالی افــراد بــه ایــن

آن از ایسکمی خاموش تا آنشین مزمن پایدار ،آنشین
ناپایدار ،انفارکتوس میوکارد و مرگ ناگهانی قلبی
متفاوت است ،یکی از سه علت اصلی مرگو میر در
کنار سرطان و سکته مغزی در اکثر کشورهای

بیماری ایفا میکنند (حمید .)0226 ،00نابی ،09هـال،02
کوسکنو ،00سینگ منوک  ،00اکسـانن ،03سـومینن

04

دیگران ( )0202طی پشوهشی در مورد نقش عوامـل

صنعتی به شمار میرود که نقش عوامل روان-

روانشناختی و عالیم بـدنی اضـطرا در احتمـال

شناختی به ویشه تجربه هیجانهای منفی و

ابتال به بیماری کرونری قلـب بـه ایـن نتـای دسـت

ویشگیهای شخصیتی در ظهور آن روشن شده
است (کوبزانسکی ،6کاواچی ،7وی  0و اسپرو.)0220 ،9

مشــکالت ســازگاری در آن دســته از بیمــاران
1. Kaplan
2. Sadock
3. Grebb
4. Coronary Heart Disease
5. Health psychology
6. Kubzansky
7. Kawachi
8. Weiss 8
9. Sparrow

Health Psychology/ Vol.2. No.2/ Summer 2013
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پیشگیری از ناتوانی در بیماریها و پیشرفت سیر

قلبی که دچار اضطرا و افسردگی زیـاد باشـند بـه

10. Vaillant
11. Day
12. Freedland
13. Carney
14. Denollet
15. Pederson
16. Vrints
17. Conraads
18. Hamid
19. Nabi
20. Hall
21. Koskenvuo
22. Singh-Manoux
23.Oksanen
24. Suominen
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یافتند که ارتباط قوی بین نشانههای بـدنی اضـطرا

39

مــیگردنــد (الــی  .)0995 ،0ی ـازده تفکــر یــا بــاور

و ارتباط آن با افزایش ریسک ابتال بـه بیمـاری قلبـی

غیرمنطقی یا همان اصول یـازدهگانـه الـی

به خصوص در زنان وجود دارد .این یافته از مسـیر

عبارتاند از :تأیید و حمایت دیگران ،انتظـار بـاال از

روانشناختی برای ارتباط بین عوامـل روانشـناختی،

خود ،تمایل به سرزنش خـود ،واکـنش بـه ناکـامی،

اضطرا و بیماری کرونری قلب حمایـت مـیکنـد.

بیمسئولیتی عاطفی ،دل مشـغولی زیـاد ،اجتنـا از

همچنین در ایـران ابوالقاسـمی ،تقـیپـور و نریمـانی

مسائل ،وابستگی ،نا امیدی به تغییر ،کمالگرایی.

( )0390در پشوهشی نشان دادند که تیپ شخصـیتی

اضطرا

پیامد

نامناسب

()0972

شناختهای

 ،Dخود  -دلسوزی و حمایت اجتمـاعی رفتارهـای

غیرمنطقی است .مکانیزمهای دفاعی نیز ،نمونههایی

بهداشتی بیماران کرونر قلبی را تحت تأثیر قرار مـی-

از گرایش غیرمنطقی انسان هستند .از نظر درمان

دهند .امروزه بیشتر محققـانی کـه فراینـدهای روان-

عقالنی ـ عاطفی ـ رفتاری ما نباید با بهکارگیری

شناختی را مطالعـه مـیکننـد ،نظـرات سـادهانگارانـۀ
اختصاصی بودن اندام را برای توجیه عالئم جسـمی
رد میکنند و از نقطه نظر تعاملی به عالئـم جسـمانی
مینگرند به طوری که در بیشتر مطالعات ،بـر تعامـل
بــــین حــــاالت روانشــــناختی و متغیرهــــای

دفاعها از خود محافظت کنیم ،بلکه باید به آنها
حملهور شویم .مواجهسازیها ،تعبیرها و تکذیبها
میتوانند این نیروهای غیرمنطقی را ضعیف کند و
امکان منطقیتر شدن و از لحام عاطفی سالمتر
شدن را به بیماران بدهند (پروچسکا و نورکراس،

 ،0999ترجمه سیدمحمدی.)0303 ،

زیســتشــناختی و اجتمــاعی تأکیــد شــده اســت

مکانیسمهای دفاعی ،3فرایندهای روانشناسی

(ساراسون و ساراسون .)0300 ،من جمله یکـی از ایـن

غیرآگاهانه هستند که در تهدید و شرایط اعمال

متغیر های روانشناختی ،باور های غیر منطقی اسـت.

نگرانی ایجاد میشوند (کوپر .)0990 ،4دفاعهای

باورهای غیرمنطقی 0افکاری هستند که بـر روان فـرد

سازگارانه با شاخصهای سالمت مثبت از قبیل

سلطه دارند و عامل تعیین کننده نحوه تعبیر و تفسـیر

سازگاری روانی اجتماعی و تندرستی جسمانی

و معنی دادن به رویـدادها و تنظـیم کننـده کیفیـت و

مرتبط است .دفاعهای ناسازگارانه نیز با بسیاری از

کمیت رفتارها و عواطـفانـد .باورهـای غیرمنطقـی

انواع آسیب روانی و ناسازگاری از قبیل اختالالت

حقیقت ندارند و با واقعیـت منبطـق نیسـتند ،بایـد و

شخصیت در ارتباط است (دومینو ،5شرت ،6اوان  7و

حکم بـرای فـرد مـیآورنـد ،تعـادل فـرد را از بـین
میبرند ،از ایجاد نظـم جلـوگیری مـیکننـد و مـانع
مواجهـه موفقیــتآمیــز بـا حــوادي تحریــک کننــده

1. Irrational Beliefs

2. Ellis
3. Defense Mechanisms
4. Cooper
5. Domino
6. Short
7. Evans

رابطه بین نظام شناختی افراد ،به خصوص باورهای

منتگمری .)0227 ،02این بررسیها گویای آن هستند

غیرمنطقی و آشفتگیهای هیجانی همچون

که عوامل روانشناختی در شروع ،گسترش و تداوم

4

بیماری قلبی نقش دارند .همچنین مالون ،00کوهن،00

و درایدن )0226 ،5و خشم (وایلد ،)0224 ،6بیثباتی

لیو ،03وایالنت ،04والدینگر )0203( ،05در تحقیقی

هیجانی و الگوهای ناسازگارانه (ساوا )0229 ،7و یا

که به بررسی انطباقی بودن مکانیسمهای دفاعی میانه

رابطه باورها با برانگیختگی فیزیولوژیکی همچون

زندگی و ارتباط آن با سالمت بدنی اواخر زندگی

و درایدن ،)0226 ،رابطه باورها

پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که سازشی بودن

با مهارتهای اجتماعی و ارتباطهای بین فردی

مکانیسمهای دفاعی در میانه زندگی با سالمت بدنی

و نارت  ،)0222 ،02رابطه باورها و

بهتر در اواخر زندگی ارتباط دارد .مداخلههای

توانایی ابراز هیجان در افراد (رابینسون 00و کلور،00

روانشناختی میتوانند در بهبود حیطه سالمت بدنی

 )0220پرداختهاند (به نقل از زارع و شفیعآبادی،

مفید باشند .همچنین مک گریگور  ،06دیویدسون،07

 .)0306درباره نقش عوامل روانشناختی برای نمونه

بارکسدل ،00بیلک

و مک لین )0223( ،32به

اضطرا  ،افسردگی ،مکانیسمهای دفاعی و ویشگی-

بررسی پایین بودن فشار خون سیستولیک و

های شخصیتی بر روی بیماری قلبی  -عروقی

دیاستولیک ،در افرادی که از دفاعهای رشدیافته

بررسیهای زیادی انجام شده است (گروسارت ـ

استفاده میکنند ،در مقایسه با افرادی که از دفاعهای

هاتیچک0902 ،03؛ وایلنت0222 ،؛ دی و همکاران،

رشد نایافته استفاده میکنند ،پرداختند .نتای تحقیق

و پترسون0220 ،07؛

یک تأثیر مهم معنادار را بین دو گروه نشان داد.

اضطرا  ،افسردگی (کالوت 0و لولگا0220 ،3؛ هری

فشار خون (هری
(مولر ،0را

9

0225؛ چال  ،04گتز ،05کاتو

06

09

نتای مطالعات بسیاری ،از نقش مکانیسمهای دفاعی
1. Romano
2. Calvete
3. Lolga
4. Harris
5. Dryden
6. Wild
7. Sava
8. Moller
9. Rabe
10. Nortje
11. Robinson
12. Clore
13. Grossarth-Maticek
14. Chales
15. Gatz
16. Kato
17. Pederson

روانشناختی در علتشناسی بسیاری از بیماریهای
جسمانی از جمله بیماریهای قلبی ـ عروقی و
18. Dilorenzo
19. David
20. Montgomery
21. Malone
22. Cohen
23. Liu
24. Vaillant
25. Waldinger
26. Macgregor
27. Davidson
28. Barksdale
29. Black
30. Maclean
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سرطان خبر میدهند .متغیرهایی مانند افسردگی،

بردن باورهای غیرمنطقی و سبکهای دفاعی مقایسه

اضطرا  ،احساس پیوستگی ،خستگی و تیپ

میشوند.

شخصیتی Dبه عنوان پیشبینی کنندههای مهم
بیماریهای عروق کرونری معرفی شدهاند
(فراسور اسمیت 0و همکاران 0222؛ دنولت و
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همکاران .)0226 ،در سالهای اخیر شواهد زیادی

33

درمورد اهمیت عوامل روانشناختی در سبب-
شناسی و تشدید بیماریهای قلبی عروقی فراهم
شده است (روزانسکی ،0بلومنتال ،3دیویدسون،4
سا

5

و کوبزانسکی .)0225 ،6با توجه به پیشینه

تحقیقاتی که بیانگر نقش مهم متغیرهای روان-
شناختی و تعامل این عوامل با عوامل جسمی
آسیبزای بیماری قلبی – عروقی در ایجاد،
تشدید و یا درمان آن هستند .همچنین ،با توجه
به اینکه تاکنون به طور ویشه در مورد نقش باورهای
غیرمنطقی و سبکهای دفاعی به عنوان دو ویشگی
روانشناختی در بیماران قلبی -عروقی تحقیقی
انجام نشده است ،لذا هدف پشوهش حاضر،
پاسخگویی به این دو سؤال است که  .0آیا بین انواع

مواد و روشها
پشوهش حاضر در چهارچو

 مقایسهای انجام شد .جامعه آماری پشوهش شاملبیمارانی بود که به دلیل ناراحتی قلبی در بهار 0392
در بیمارستان شهید مدنی تبریز بستری بودند .نمونه
بیمار این پشوهش شامل  030نفر بیمار داوطلب با
دامنه سنی  72-02سال بوده که با روش نمونهگیری
مبتنی بر هدف جهت مطالعه انتخا

دفاعی ،در بین بیماران قلبی و افراد عادی تفاوت
وجود دارد؟ بر این اساس در پشوهش حاضر افراد
دارای بیماری قلبی و افراد غیر بیمار از لحام به کار
1. Frasure-smith
2. Rozanski
3. Blumenthal
4. Davidson
5. Saab
6. Kubzansky

شدند .نمونه

غیر بیمار نیز شامل  042نفر بود که از بین همراهان
و کارکنان این بیمارستان که فاقد بیماری قلبی بودند،
به صورت تصادفی انتخا شدند که همۀ آزمودنی-
ها عالوه بر محدودۀ سنی واجد سایر معیارهای
ورود از جمله داشتن مدرک دیپلم و باالتر ،عدم
وجود بیماریهای دیگر ،عدم وجود معلولیت
جسمی و در مورد گروه بیمار داشتن حداقل یک
سال سابقۀ بیماری قلبی بود.

باورهای غیرمنطقی ،در بین بیماران قلبی و افراد
عادی تفاوت وجود دارد؟  .0آیا بین سبکهای

یک بررسی زمینهای

ابزارهای به کار رفته برای گردآوری دادهها
عبارت بودند از .0 :پرسشنامۀ باورهای غیرمنطقي
جونز ( :1)IBTاین پرسشنامه براساس نظریه آلبرت
آلی

تهیه شده و انواع تفکرات غیرمنطقی را مورد

بررسی قرار میدهد .این پرسشنامه دارای 022
سؤال  5گزینهای در  02مؤلفه )0 :توقع تأیید از
دیگران )0 ،انتظارات بیش از حد از خود)3 ،

7. Irrational Beliefs Test

مسئولیتی هیجانی )6 ،توجه مضطربانه )7 ،اجتنا

رشدیافته ،رشدنایافته و نوروتیک فرم فارسی مقیاس

از مشکل )0 ،وابستگی )9 ،درماندگی برای تغییر،

در یک نمونه دانشجویی برای کل آزمودنیها به

 )02کمال گرایی است .هر مؤلفه دارای  02سؤال

ترتیب  2/74 ،2/73 ،2/75برای دانشجویان پسر

میباشد و یکی از باورهای غیر منطقی را میسنجد.

 2/70 ،2/74 ،2/74و برای دانشجویان دختر ،2/75

درجهبندی پرسشها بر پایه مقیاس پن درجهای

 2/74 ،2/74بود که نشانۀ همسانی درونی رضایت

لیکرت بوده و آزمودنی میزان موافقت یا مخالفت

بخش برای فرم ایرانی پرسشنامه سبکهای دفاعی

خود را با توجه به درجات مشخص میکند .حداکثر

محسو

نمره باورهای غیر منطقی برای کل آزمون  522نمره،

سبکهای دفاعی برای یک نمونه  32نفری در دو

برای هر یک از عوامل دهگانه خرده آزمون  52نمره

نوبت با فاصلۀ  4هفته برای کل آزمودنیها ،r=2/00

و داشتن نمره پایین نشانه تفکر منطقی است

آزمودنیهای پسر  r=2/00و آزمودنیهای دختر

(صادق .)0303،جونز (به نقل از زارعی دوست

 r=2/04محاسبه شد (بشارت و همکاران.)0302 ،

میشود .پایایی بازآزمایی پرسشنامه

وهمکاران )0306 ،پایایی کل آزمون به روش
بازآزمایی را برابر  2/90گزارش کرده و پایایی خرده

نتایج

مقیاسها بین  2/66تا  2/02بوده است .در ایران

شاخصهای توصیفی مربوط به انواع باورهای غیر

تقیپور ( )0377آزمون را روی گروهی دانشجو

منطقی و سبکهای دفاعی در جدول شماره  0ارائه

اجرا کرد که پایایی کل آزمون  2/70به دست آمده

شده است .مطابق دادههای این جدول ،میانگین نمره

است.

بیماران قلبی در زیر مقیاسهای تأیید و حمایت

 .0پرسشنامه سبكهای دفاعي ( :0)DSQاین

دیگران ،تمایل به سرزنش از خود ،اجتنا از مسائل

پرسشنامه براساس الگوی سلسله مراتبی دفاعها

باالتر از افراد سالم است و در زیر مقیاسهای انتظار

توسط آندروز و همکاران در سال ( 0993به نقل از

باال از خود ،واکنش به ناکامی ،بی مسئولیتی عاطفی،

سینها 0و واتسون )0224 ،3تدوین گردید که شامل 42

دل مشغولی زیاد ،وابستگی ،نا امیدی نسبت به تغییر

سؤال در مقیاس  9درجهای لیکرت (از کامالر موافقم

و کمالگرایی پایینتر از گروه سالم است .با توجه

تا کامالر مخالفم) است و  02مکانیزم دفاعی را در

به میانگین و انحراف معیار نمرات سبکهای دفاعی،

سه سطح رشد یافته ،رشد نایافته و نوروتیک مورد

میانگین هر سه سبک دفاعی رشدنایافته ،رشدیافته و

ارزیابی قرار میدهد (سینها و واتسون .)0224 ،ضریب

نوروتیک در افراد دارای بیماری قلبی باالتر از افراد

1. Defense Styles Questionnaire
2. Sinha
3.Watson

سالم است.
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سرزنش کردن خود ) 4 ،واکنش به ناکامی )5 ،بی

آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک از سبکهای

روان شناسي سالم
فصلنامه علمی پشوهشی /سال دوم ،شماره0ـ تابستان0390

مقایسه باورهای غیرمنطقي و سبكهای دفاعي در ...
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جدول  .7میانگین و انحراف معیار زیر مقیاسهای باورهای غیرمنطقی و سبکهای دفاعی در بیماران کرونر قلبی و افراد سالم
سالم

بیمار

میانگین
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انحراف معیار

تعداد

32/35

00/30

5/234

4/007

030

042

انتظار باال از خود

32/05

32/62

4/575

4/336

030

042

تمایل به سرزنش از خود

09/03

09/45

5/977

4/604

030

042

واکنش به ناکامي

06/56

00/00

5/600

4/476

030

042

بي مسئولیتي عاطفي

06/25

07/20

4/000

4/560

030

042

دل مشغولي زیاد

30/02

30/64

5/540

5/099

030

042

اجتناب از مسائل

04/00

03/63

4/032

4/065

030

042

وابستگي

09/53

32/33

4/694

4/600

030

042

30/04

30/60

5/506

5/025

030

042

کمال گرایي

06/50

00/35

0/734

3/700

030

042

سبك دفاعي رشد نایافته

000/32

000/07

03/00

00/44

030

042

سبك دفاعي رشد یافته

49/05

45/30

00/05

9/79

030

042

سبك دفاعي نوروتیك

40/97

46/20

9/34

9/50

030

042

تأیید و حمای

روان شناسي سالم
فصلنامه علمی پشوهشی /سال دوم ،شماره 0ـ تابستان0390

بیمار

سالم

بیمار

سالم

نا امیدی نسب

دیگران

به تغییر

چند متغیره ( )MANOVAانجام شدکه نتای

برای سنجش این مسأله که بیماران قلبی در

مربوط به آن درجدول شماره  0ارائه شده است.

کدام یک از زیر مقیاس های باورهای غیر
منطقی از گروه سالم متفاوتند ،تحلیل واریان
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جدول .3نتای تحلیل واریان

چند متغیری  MANOVAبر روی زیر مقیاسهای باورهای غیر منطقی در گروههای پشوهش

نام آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

اثر پیالیی

2/007

03/73

02

467

2/2220

المبدای ویلکز

2/773

03/73

02

467

2/2220

اثر هوتلینگ

2/094

03/73

02

467

2/2220

بزرگترین ریشه روی

2/094

03/73

02

467

2/2220

سطح معني
داری

این شاخصها نشان میدهد که دو گروه
دست کم در یکی از زیر مقیاسهای باورهای
غیرمنطقی با هم متفاوت هستند .سپ

برای

توانند درصد معنیداری از تفاوت را در بین دو
گروه بیماران قلبی و افراد عادی پیشبینی کنند،
روش تحلیل واریان

یک راهه در متن

پاسخ به این پرسش پشوهش که از میان زیر

 MANOVAبه کار برده شد که نتای

مقیاسهای باورهای غیرمنطقی کدام یک می-

جدول شماره  3ارائه شده است.

آن در

مقایسه باورهای غیرمنطقي و سبكهای دفاعي در ...

مجذورات

میانگین
مجذورات

تأیید و حمایت دیگران

463/55

0

463/55

00/09

2/2220

انتظار باال از خود

04/46

0

04/46

2/700

2/394

تمایل به سرزنش خود

07/25

0

07/25

2/590

2/440

واکنش به ناکامی

463/37

0

463/37

04/902

2/2220

بی مسئولیتی عاطفی

006/45

0

006/45

5/746

2/207

دل مشغولی زیاد

00/69

0

00/69

2/770

2/302

از مسائل

50/52

0

50/52

0/005

2/290

وابستگی

75/63

0

75/63

3/400

2/263

ناامیدی به تغییر

06/99

0

06/99

2/620

2/430

کمال گرایی

397/90

0

397/90

37/426

2/2220

اجتنا

برای بررسی اینکه آیا بین دو گروه بیمار و

واریان

چند متغیره ( )MANOVAاستفاده

سالم در خرده مقیاسهای سبکهای دفاعی

شد ،که خالصه نتای مربوط به آن در جدول 4

تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر از تحلیل

ارائه شده است.

جدول  .4نتای تحلیل واریان

چند متغیری  MANOVAبر روی سبکهای دفاعی در گروههای پشوهش

نام آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

سطح معنیداری

اثر پیالیی

2/240

6/00

3

474

2/2220

المبدای ویلکز

2/959

6/00

3

474

2/2220

اثر هوتلینگ

2/243

6/00

3

474

2/2220

بزرگترین ریشه

2/243

6/00

3

474

2/2220

روی

مندرجات جدول  4نشان میدهد که بین

که از میان سبکهای دفاعی کدام یک میتوانند

گروههای مورد پشوهش از لحام سبکهای

درصد معنیداری از تفاوت را در بین دو گروه

دفاعی در سطح  p>2/25تفاوت معنیداری

بیماران قلبی و افراد عادی پیشبینی کنند ،روش

وجود دارد .بر این اساس میتوان بیان داشت که

تحلیل واریان

یک راهه در متن MANOVA

حداقل در یکی از متغیرها (سبکهای دفاعی)

به کار برده شد که نتای آن در جدول شماره 5

بین گروههای بیمار و سالم تفاوت معنیداری

ارائه شده است.

وجود دارد .برای پاسخ به این پرسش پشوهش
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مجموع

درجه آزادی

F

سطح معنيداری

روان شناسي سالم
فصلنامه علمی پشوهشی /سال دوم ،شماره0ـ تابستان0390

جدول  .2نتای حاصل از تحلیل واریان
منابع تغییر

یک راهه در متن  MANOVAبر روی زیر مقیاسهای باورهای غیرمنطقی در گروههای پشوهش
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روان شناسي سالم
فصلنامه علمی پشوهشی /سال دوم ،شماره 0ـ تابستان0390

جدول  .9نتای حاصل از تحلیل واریان

یک راهه در متن MANOVAبر روی انواع سبکهای دفاعی در گروههای پشوهش

سبكهای دفاعي

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنيداری

رشدنایافته

4340/40

0

4340/40

0/207

9/999

رشدیافته

0454/44

0

0454/44

0/504

9/994

نوروتیک

996/03

0

996/03

00/004

9/997

مندرجات جدول  3نشان میدهد که با نتایجی
که برای تأیید و حمایت دیگران (، F=21/89

( )P=0/004 ،F=8/584و سبک دفاعی

 ،)P=0/0001میتوان بیان کرد که میانگین باور

نوروتیک ( )P=0/001 ،F=11/14به دست آمد

غیرمنطقی تأیید و حمایت دیگران در گروه بیمار به

میتوان گفت که میانگین هر سه سبک دفاعی

صورت معناداری بیشتر از گروه سالم است .اما با

رشدنایافته ،رشدیافته و نوروتیک به صورت

نتایجی که برای واکنش به ناکامی(،F=24/910

معناداری در گروه بیمار بیشتر از گروه سالم

 ،)P=0/0001بی مسئولیتی عاطفی (،F=5/746

است.

،)P=0/017

کمـالگـرایــی

(،F=37/406

 )P=0/0001به دست آمد ،میتوان بیان کرد که
میانگین باورهای غیر منطقی واکنش به ناکامی ،بی
مسئولیتی عاطفی ،کمالگرایی در گروه سالم به

36

،)P=0/005

سبک

دفاعی

رشدیافته

صورت معناداری بیشتر از گروه بیمار است و از

بحث و نتیجهگیری
دادههای حاصل از پشوهش حاضر نشان داد که
تفاوت بین برخی از انواع باورهای غیرمنطقی در

لحام آماری در سطح  P<0/05معنیدار است

بین بیماران قلبی و افراد عادی معنادار است.

(جدول  .)0اما با نتایجی که در باورهای انتظار باال

جزئیات پشوهش نشان میدهد که میانگین باور

از خود ( ،)P=0/394 ،F=0/728تمایل به سرزنش

غیرمنطقی تأیید و حمایت دیگران در گروه بیمار

خود ( ،)P=0/442 ،F=0/592دلمشغولی زیاد

به صورت معناداری بیشتر از گروه سالم است.

( ،)P=0/380 ،F=0/772اجتنا

از مسائل

( ،)P=0/09 ،F=2/885وابستگی (،F=3/482
 )P=0/063و نا امیدی به تغییر (،F=0/602
 )P=0/438به دست آمد میتوان بیان کرد که بین
گروههای افراد سالم و بیمار در باورهای انتظار باال
از خود ،تمایل به سرزنش خود ،دلمشغولی زیاد،
اجتنا از مسائل وابستگی ،نا امیدی به تغییر تفاوت
معناداری وجود ندارد .طبق جدول  5با نتایجی
که برای سبک دفاعی رشد نایافته (،F=8/087

یافتههای پشوهش ضمن اینکه با نتای
0224؛ دی و همکاران0225 ،؛ هری

(وایلد،
و درایدن،

0226؛ دی لورنزو و همکاران0227 ،؛ ساوا،)0229 ،

همسو است ،این باور غیرمنطقی میتواند به
دالیل گوناگونی برای انسان مشکالتی فراهم
کند .چنین هدفی غیرقابل دسترسی است و اگر
فردی در پی چنین خواستهای باشد؛ کمتر خود
رهبر و بیشتر ناامن و مضطر

و ناقض نف

نمیداند که آیا خواهد توانست مورد تأیید قرار

زندگی و اعتقاد به این که راه حل تمام این

گیرد یا نه ،دچار ناراحتی و نگرانی میشود

مشکالت در بهبود کامل فرد بیمار است ،از

(تقیپور .)0377 ،اما این یافته مؤید رابطه علت

جمله دالیل وجود باورهای غیر منطقی در این

و معلولی بین باورهای غیرمنطقی و بیماری قلبی

افراد است .همچنین از آنجایی که رابطه علت و

نیست .به عبارت دیگر هر دو متغیر ممکن است،

معلولی بین باورهای غیرمنطقی و بیماری قلبی

معلول عامل دیگری باشند .اما با نتایجی که برای

مشخص نیست ،باال بودن برخی میانگینها در

واکنش به ناکامی ،بی مسئولیتی عاطفی ،کمال-

زیرمقیاسهای باورهای غیرمنطقی در افراد سالم

گرایی به دست آمد ،میتوان بیان کرد که

میتواند مستعد کننده افراد برای وجود مشکالت

میانگین باورهای غیرمنطقی واکنش به ناکامی،

قلبی در آینده باشد .درخصوص پرسنل

بی مسئولیتی عاطفی ،کمالگرایی در گروه سالم

بیمارستان نیز ،طبق بررسیهای دقیق کامالر

به صورت معنیداری بیشتر از گروه بیمار است.

واضح است ،پرستاری از جمله مشاغلی است که

یافتههای پشوهش ضمن اینکه با نتای پشوهش-

به دلیل سختی آن از زمان شروع به تحصیل تا

های قبلی از جمله وایلد ()0224؛ دی و

زمان بازنشستگی فراز و نشیبهای متعددی

و درایدن ()0226؛ دی

دارد .نوبتهای کاری طوالنی ،بیش از یک نوبت

همکاران ()0225؛ هری

لورنزو و همکاران ( )0227همسو است ،در عین

کاری کارکنان ،اضافه کاریهای خواسته و

حال تأییدی بر نظریههای شناختی و خصوصار

ناخواسته ،همگی از جمله مواردی است که بر

است که معتقد است واکنشهای

رضایت شغلی پرستاران تأثیر میگذارد (اقتداری،

نظریه آلی

هیجانی پایدار ناشی از جملههای درونی است

 .)0302از اینرو جو محیطی حاکم بر شرایط

که فرد برای خودش تکرار میکند ،این گفتگو با

شغلی این افراد میتواند توجیه منطقی

خود ،گاهی بیانگر خصومتهای ناگفته ـ

درخصوص وجود برخی از زیر مقیاسهای

باورهای نامعقول ـ درباره چیزهای الزم برای

باور های غیرمنطقی باشد.

پیشبرد زندگی معنادار است .در تبیین نتای به

در مورد سایر مؤلفههای باورهای غیر

دست آمده در گروه سالم ،در خصوص همراهان

منطقی (انتظار باال از خود ،تمایل به سرزنش

میتوان این نتیجه را گرفت که به دلیل مشکالت

خود ،دلمشغولی زیاد ،اجتنا

از مسائل،

بیمار که اغلب از اعضای نزدیک خانواده است،

وابستگی و نا امیدی به تغییر) نیز تفاوت معنی-

فرد همراه از لحام روانی در شرایط مساعدی

داری در بین گروهها به دست نیامد .این نتیجه

نبوده و مشکالت حاصل از بیماری یکی از

با یافتههای (هیودی و همکاران0306 ،؛ رشیدی و
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همکاران0309 ،؛ علیزاده صحرائی و همکاران،

بسیار قوی و شدید هستند .هنگامی که دفاعها

 )0300ناهمسو است .به عنوان مثال علیزاده

برای کنترل اضطرا

کافی نیستند ،عالئم مرضی

صحرائی و همکاران ( )0300نشان دادند که بین

پدیدار میشود و شدت مییابد .تفاوت دیگری

نمره کل باورهای غیرمنطقی و مؤلفههای آن البته

که بین دفاعهای سالم و ناسالم وجود دارد ،این

به جز مؤلفه کمالگرایی که بر خالف انتظار،
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در تبیین این یافته که چرا مؤلفههای دیگر
تفاوت معنیداری با هیچ یک از گروهها ندارند
میتوان به منطقه و فرهنگ و تعصبات خاص
مردم ترک زبان اشاره کرد که باعث تفاوتهایی
در نتای این تحقیق با تحقیقات مشابه قبلی شده
است.
همچنین با توجه به نتای  ،میانگین هر سه
سبک دفاعی رشدنایافته ،رشدیافته و نوروتیک
به صورت معنیداری در گروه بیمار بیشتر از
گروه سالم است .این یافتهها با نتای پشوهش-
های (وایلنت0222 ،؛ مک گریگور و همکاران،
0223؛ دی و همکاران0225 ،؛ چال 0220 ،؛ مالون

و همکاران )0203 ،همسو است .در پشوهشی که
توسط دی و همکاران ( )0225انجام شد ،نتای
نشان داد که بیمارانی که افسردگی و اضطرا
دارند ،هیجانات منفی آنها در بروز بیماری قلبی
مؤثر میباشد و به اعتقاد بیماران نیز ،وضعیت
روانی آنان در شکلگیری بیماری قلبی تأثیرگذار
است .به طور کلی کارکرد مکانیسمهای دفاعی و
واکنش آنها در افراد سالم با افراد غیرسالم
متفاوت است .در شخص سالم ،مکانیسمهای
دفاعی نسبتار موفقاند ،اما در فرد ناسالم،
مکانیسمها در عملکرد خود با شکست مواجه
میشوند و در برخی اختالالت مانند نوروزها

است که بعضی دفاعها وقتی به مقدار زیاد مورد
استفاده قرار گیرند تأثیرات نامطلوبی را به دنبال
دارند (شاملو .)0300 ،بنابراین مکانیزمهای
دفاعی ،شناخت آگاهانه ما را از خود تغییر می-
دهند ،آگاهى ما را از تعارضهایمان کم مىکنند
و احساسات متعارض با باورهاى ما را تحت
تأثیر قرار میدهند (وایالنت .)0223 ،از اینرو
مکانیزمهای دفاعی خصوصار مکانیزمهایی که
رشدنایافتهترند ،مانعی برای درک واقعیت در فرد
مىشود و امکان دفاع منطقی و مؤثر را از وی
سلب مىکند و ظرفیت بینشی و خود اکتشافی
فرد را کاهش مىدهند .در تبیین نتای به دست
آمده در گروه بیمار که در آن هر سه سبک
دفاعی به طور معناداری باالتر از افراد سالم
است ،میتواند با این نتیجه تبیین شود که بعضی
دفاعها وقتی به مقدار زیاد مورد استفاده قرار
گیرند ،تأثیرات نامطلوبی را به دنبال دارند
(شاملو )0300 ،و استفاده فزاینده از هر سه نوع
سبک دفاعی میتواند عاملی در بروز مشکالت
روانشناختی و بیماریهای جسمی ،از جمله
بیماریهای کرونر قلب باشد .نتای

حاصل از

تفاوت معنیدار سبکهای دفاعی ،میتواند در
تبیین وجود فقط یک باور غیرمنطقی تأیید و
حمایت دیگران در بیماران قلبی ،کمککننده
باشد .از آنجایی که باورهای غیرمنطقی و سبک-
های دفاعی هر دو تحریفکننده واقعیت هستند،
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شاید بیماران قلبی به دلیل استفاده از هر سه نوع

با توجه به نتای این پشوهش و پشوهشهای

سبک دفاعی به منظور کاهش اضطرا  ،احتیاج

پیشین ،نقش سبکهای دفاعی و انواع باورهای

کمتری به استفاده از باورهای غیرمنطقی احساس

غیرمنطقی در سالمت جسمی ،به ویشه در

در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی میتوان
گفت که یکی از شروط الزم برای دستیابی به
سالمت عمومی ،برخورداری از یک سلسله
باورها و شناختهای سالم ،منطقی و مثبت است
(جزایری و همکاران .)0306 ،همچنین وضعیت
روانی و ویشگیهای شخصیتی فرد مبتال به
بیماری قلبی میتواند وی را آمادۀ ابتال به
بیماریهای دیگر کند .به طور مثال نتای بررسی
محققان علوم پزشکی در هلند نشان داد ،اختالل
و نشانههای افسردگی خطر بروز سکتههای
مغزی را در مبتالیان به بیماری قلبی به تعداد دو
برابر

افزایش

میدهد

(خیالن،0

سیدهو،0

آکسیوتی  .)0229 ،3بنابراین رفتهرفته بیشتر
واضح و روشن میشود متغیرهای روانی به
صورت جدی در بیماریهای جسمانی مثل
بیماری کرونری قلبی (هم در آغاز آن و هم در
تمام دورهها) به طور معنیداری تأثیرگذار است
(تاکاشی 4و فوکونشی )0997 ،5و به منظور اجرای
مداخالت درمانی مؤثر باید سالمت روانی افراد
را نیز مدنظر قرار داد.
1.Khilan
2. Sidhu
3. Axiotis
4. Takashi
5. Fukunishi

ویشهای در زمینههایی چون پیشگیری ،درمان و
توانبخشی ،هم برای بیماران قلبی و هم افراد
سالم به منظور پیشگیری ضروری است .از
محدودیتهای این تحقیق استفاده از ابزارهای
خود گزارشی برای اندازهگیری متغیرهاست که
احتمال دارد پاسخهای غیر دقیقی در افراد
برانگیزد .همچنین انتخا

همراهان و پرسنل

بیمارستان به عنوان گروه مقایسه از جمله
محدودیتهای دیگر این پشوهش بوده است .لذا
پیشنهاد میشود که در پشوهشهای آتی ،عالوه
بر کنترل این موضوع ،به دلیل شیوع باالی
بیماریهای قلبی ،عروقی این بیماری در رابطه
با متغیرهای روانشناختی دیگر هم با گروههای
مقایسهای که از جمعیت عمومی به طور تصادفی
میشوند مورد بررسی قرار گیرد.

انتخا

سپاسگزاری :از پرسنل بیمارستان شهید
مدنی تبریز و همۀ بیماران و همراهانی که در امر
تحقیق یاریگر بودند ،کمال تشکر و سپاس را
داریم.
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زارعی دوست ،الهام؛ عاطف وحید ،کاظم؛ بیانزاده،

منابع
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