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:بیان مسله

کاهشباکهتاسقلبیعملكردیياساختاریهایناهنجاریازناشیپیشروندهومزمنبالینیسندرميکقلبینارسايی

يکهرشیوع.باشدتخلیهکسر(HFpEFشدهحفظتخلیهکسرباHFدر)حفظياHFrEF)تخلیهکسرکاهشHFدر)

عالئم.ودشمیاسترسهنگامدرواستراحتهنگامدرقلبفشارافزايشبهمنجرقلبعملكرداختالل.است%50تقريباً

ترکهایصدا)ريویرالمانندخاصجسمیعالئمباهمراهاغلبکهاستخستگیو(نفسکوتاهی)نفستنگیشامل

بهقلبايینارس،يافتهتوسعهدرکشورهای.استژيگوالروريدهایشدنبرجستهيامحیطیادم،(غیرطبیعیخوردگی

بستریتعدادو،استدادهقرارتأثیرتحترابالغافراداز٪2که،استشدهتبديلعمومیسالمتدراساسیمشكليک

باهکاستسندرميکقلبینارسايی.استيافتهافزايشبرابرسهبه1990دههازقلبنارسايیبهمربوطبیمارستاندر

.شودمیمشخصپیچیدهدرمانیرژيميکوزندگیکیفیتکاهش،مكررشدنبستری،باالمیرومرگ

ازتعدادی.تاسشدهشناختهقلبینارسايیاحتمالیعللتیروئیدکاریکمهمچنینوخونپرفشاریایگستردهبطور

سايروابتديوچاقی،کشیدنسیگار،دخانیاتاستعمالباال،خونفشار،قلبايسكمیکبیماریمانندخطرزاعوامل

.کنندمیبینیپیشراآنشدتهموبروزهمکهاندشدهشناسايیموارد



پیشواستادزيبسیارديابتدرقلبینارسايیشیوعکهاستدادهنشاناخیردههدوبالینیواپیدمیولوژيکهایداده

فشارعدم،برعكس.استبدترديابتبدونبیمارانبهنسبتديابتبهمبتالياندرقلبینارسايیبهمبتالبیمارانآگهی

نارسايیکلیخطر.استهمراهماندهباقیزندگیدورهطولدرHFبرایکمتریخطراتبامیانسالیدرباالخون

شرايطايناندازچشمدرجنسیتیچشمگیرتفاوتحال،اينبااست،مشابهزنانومردانبینزندگیطولدرقلبی

قلبنارسايیبهHFrEF))يافتهکاهشجهشیکسربامردان.اندشدهشناختهکمترهموهستندمهمهمکهداردوجود

HFpEF)شدهحفظجهشیکسربازنانکهحالیدرهستند،مستعد .هستندغالب(

بزرگسالجمعیتاز%3الی%1:استشايعبسیاربیماریيکاينHFيابدمیافزايشسنافزايشباآنشیوعودارند.

قلبیايینارسآنجايیكهاز.استمیرومرگدومواولعلتايراندرترتیببهمغزیسكتهوقلبايسكمیکبیماری

هایاریبیم.استشدهتعريفجهانیگیریهمهعنوانبهاستکردهگرفتارجهانسراسردررانفرمیلیون26حدود

تشكیلراايرانمیرومرگاز٪51وجهاندرمیرومرگاز٪46جهان،سراسردرمیرومرگاصلیعلتعروقیقلبی

وسعهتبرایايراندربهداشتیهایمراقبتسیستمايجاد،آنهاسنگینباروهاNCDSمداومافزايشدلیلبه.دهدمی

.استضروریهاNCDSسنگیناقتصادیبارکاهشودرمانوپیشگیریموثرهایاستراتژی



میبیماریشدتومنفیعوارضازونمودهبینیپیشراآنآمیزموفقیتدرمانکهبیماریبامرتبطرفتارهایازيكی

طیدرکهکردتعريففرآيندیبعنوانتوانمیرادرمانیداروازتبعیت.استدرمانیرژيمازبیمارانتبعیت،کاهد

.کندمیرتغییزمانگذشتباکهاستپويارونديکوکنندمیمصرفپزشکدستورطبقراخودداروهایبیمارانآن

ياتبعیت.یماندگار(ج)واجرا(ب)،شروع(الف):گیرندقراربررسیموردجداگانهبايدکهاستمولفهسهشاملتبعیت

،اجتماعییاقتصادوضعیتفاکتورهایتاثیرتحتکهاستعاملیچندوپوياوپیچیدهرفتاریفرآينديکپیروی

،افسردگی؛مثالبطور)بیماربامرتبطفاکتورهای.گیردمیقراربیمارانودرمانی-بهداشتیمراقبتسیستمهای

ودرمانیداروازتعبیتتعییندرمهمبسیارنقش(موادمخدرسومصرف،ضعیفشناختیعملكردياشناختیاختالالت

.باشدمیبیمارودخبهمنحصروبینیپیشقابلبیمارغیرهربرایاغلبکهبطريقیدارندسیستمبامرتبطفاکتورهای

ویدرمانهایبرنامهازتبعیتکهآنجايیاز.نیستندملزمخوددرمانیداروازتبعیتبهمواقعاز٪50دربیماران

هایهبرنامازتبعیتعدمصورتدر،استمزمنهایبیماریبهمبتالبیماراندرمهمچالشيکشدهتجويزداروهای

هایدرمانهبنیازنتیجهدرشده،ناتوانیپیشرفتوبیماریعودجملهازآنوخیمعواقبگرفتاربیماراناين،درمانی

درندگیزکیفیتبهبودوداروبهپايبندیبینبااليیارتباط.داشتخواهندبیمارستاندرشدنبستریوفوری

هرکشفازبیشاستممكندرمانیداروازتبعیتارتقاء.استشدهدادهنشانمزمنهایبیماریبهمبتالبزرگساالن

.بگذاردتأثیرماجمعیتسالمتبرجديدیدرمانیروش



مستقیممراقبتهایهایهزينهباقلبنارسايیبیمارانبامرتبطهرسالبیمارستاندربستریهزارپانصدازبیشواقعدر

مدرکاين.برسدآمريكامتحدهاياالتدر2030سالتادالربیلیون69/7بههاهزينهشودمیبینیپیشکههست

.باشدمیقلبنارسايیبیمارانمراقبتیخودمديريتازمهمقسمتدرمانازتبعیتکههستخوبی

تحقیقات.دهدمیارائهموثربهداشتیهایمراقبتمداخلهيکبعنوانراایبالقوهنويدآگاهیذهنبرمبتنیمداخالت

دهدیمکاهشراروانیاختالالتوجسمی-روانیجسمی،اختالالتازناشیرنجمداخالتیچنینکهاستدادهنشان

معنویملعپنجازيكیوگرفتهنشأتبودايیهایآموزهاز"آگاهیذهن"مفهوم.بخشدمیبهبودرازندگیکیفیتو

زبانیكه،پاتیدر"تیسا"ازشدهترجمهلغترايجترينآگاهیذهن.استخردوتمرکز،تالش،ايمانباهمراهبودايی

.باشدمیاستشدهبرگرفتهبودايسمشدهنوشتهمتونترينقديمیاز

بهتقضاوبدونوفعلیلحظهدرهدفبهتوجه»آگاهیذهنکهاستاينزينکاباتجانازتأثیرگذارتعريفيک

مسیرغییرتوتمرکزبرایخاصروشاينپرورشکهاستدادهنشانتحقیقات.«استتجربهلحظهبهلحظهشدنآشكار

،ادتیعوذهنیناسازگارالگوهایدرجذبازجلوگیریبرایرافردتوانايیوکندمیتسهیلراخودتنظیمی،توجه

.کندمیتقويتعاطفیواکنشهایورفتارها



ازيكییفراموشباشدمیهمراهدرمانیداروازضعیفتبعیتباافسردگیعالئمخواب،اختالالتشناختی،اختالالتبیمارانسطوحدر

هچوبیمارستاندربستریچه)افسردگیعاليمقلبنارسايیبیمارانازدرصد60درسرانجام.استجمعیتايندرتبعیتموانعمهمترين

تمرينکهاستدادهنشانآگاهیذهنمورددراخیرمطالعات.استبودههمراهدرمانیداروضعیفتبعیتباواستشدهگزارش(سرپايی

نشخوارومنفیتأثیرجملهازافسردگیعالئمکاهشوروانیعملكرد،کاریحافظهافزايشجملهازایگستردهمزايایدارایآگاهیذهن

ادی،اقتصمنافعدارایشدهدرکدرداثراترساندنحداقلبهواسترسباآمدنکنار،مطلوبسطحدرعملكردتوانايی.استفكری

میدبهبورادردبابهترآمدنکنارتوانايیخودکارآمدیواستمرتبطخودکارآمدیباآگاهیذهن.استاجتماعیهمچنینوشخصی

انجامدرودختوانايیازفردادراکمعنایبهوآيدمیشماربهبندورااجتماعیشناختینظريهدرکلیدیومهممفهومخودکارآمدی.بخشد

نسبتخودضاوتقمطابقبلكهخودهایمهارتاساسبرنهفردنظريهايندراستموقعیتيککنترلومقابلهوپیامديکايجادفعالیت،يک

باورهای.نمايدمیاقداممطلوباهدافبهدسترسیودشوارهایموقعیتباموثرمقابلةها،فعالیتانجامبرایخوداثرمندیوکارايیبه

سالمتيانزبهخودکارآمدیدربارةمنفیوضعیفباورهایعكس،بر.استمطلوبانسانتندرستیبرایخودکارآمدیدربارةمثبتوقوی

.گذاردمیتاثیربیماریازبهبودفرآيندبرهمومختلفهایبیماریبروزاحتمالبرهمخودکارآمدیباورهای.است



بندیجمع
نتیجه گیری 

بیان مسئلهاز

داروبهپايبندیبینبااليیارتباط.بگذاردتأثیرماجمعیتسالمتبرجديدیدرمانیروشهرکشفازبیشاستممكندرمانیداروازتبعیتارتقاء

استشدهدادهنشانمزمنهایبیماریبهمبتالبزرگساالندرزندگیکیفیتبهبودو

استسالمتفتهررويهموتندرستیارتقاءبرایهمچنینبلكه،روانیبهداشتمشكالتازجلوگیریبرایتنهانهآگاهیذهنبرمبتنیرويكرديک.

ايندرموثرتراتژیاسيکعنوانبهآنهاتغییروايراندر(دارويیغیرپايبندی،تحرکبیزندگیسبک)ضعیفمراقبتیخودومزمنبیماريهایرشد

.استشدهتثبیتبیماران

استرسکاهشبرمبتنیآگاهیذهنمداخلهMBSRنارکخودبیماریباتاکندکمکآنهابهومیرودبكارمزمندردبهمبتالبیمارانبرایاصلدر

ايجادمكررافسردگیبهمبتالبیمارانبرایعودازپیشگیریروشيکبعنوانشناختیدرمانباهمراهآگاهیذهنمراقبهMBCTکهحالیدر.بیايند

.شد

احتمالبرهمخودکارآمدیباورهای.بخشدمیبهبودرادردبابهترآمدنکنارتوانايیخودکارآمدیواستمرتبطخودکارآمدیباآگاهیذهن

باارتباطدرسالمتیبرایکنندهبینیپیشمهمترينبعنوانخودکارآمدی.گذاردمیتاثیربیماریازبهبودفرآيندبرهمومختلفهایبیماریبروز

مهمترينازيكیخودکارآمدیبندورا،نظريهطبقبر.مزمنبیماريهایبهمبتالبیماراندردرمانازتبعیتماننداست،شدهگرفتهنظردررفتارتغییر

.استدرمانازتبعیتبرموثرروانیفاکتورهای



وگیردمیورتصتهرانقلبمرکزوفیروزگربیمارستاندرتهرانشهرقلبنارساییبهمبتالبیمارانرویبرمطالعهاین

هایدغهدغوقلبنارساییبیمارانبیندردرمانازتبعیتعدمبودنگیرهمه،پژوهشبرایمکاناینانتخابدلیل

اینازفهدلذا.نداردوجودزمینهایندردقیقیآمار،حالاینباباشدمیبیمارانبیندرمسئلهاینحلبرایمحقق

بیمارستانقلبنارساییبهمبتالبیماراندردرمانیداروازتبعیتارتقاءبرآگاهیذهنمداخلهتاثیربررسیپژوهش

بعیتتبرارتقاءآگاهیذهنمداخلهآیاکهاستسوالاینبهپاسخگوییدرصددوبوده1399سالدرتهرانشهرفیروزگر

دارد؟اثربخشیقلبنارساییبهمبتالبیماراندردرمانیدارواز



نتايج سال نويسنده عناوين

وختیشناروانپريشانیکاهشزندگی،کیفیتمعناداربهبود
.بوددرمانازتبعیتوضعیتبهبود

1398 جواد ايوبی زندگی،تکیفیبرآگاهیذهنبرمبتنیشناختیدرمانیرفتاربخشیاثر
دونوعتدياببهمبتالبیماراندردرمانازپیرویوروانشناختیپريشانی

تدستوراازپیرویافزايشباعثذهن آگاهیبرمبتنیدرمان
می شودديابتیبیماراندرپزشک

1397 مهدی عبداله زاده 
رافی 

بیماران تأثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر پیروی از دستورات پزشک در
ديابتی

جاناتهی،افكارهمانندفنونیازگیریبهرهباآگاهیذهندرمان
هشکاجهتکارآمددرمانيکبعنوانتواندمیآگاهانهرفتارو

ادهاستفموردسرطانیکودکانکورتیزولسطحوپرخاشگری
.گیرد

1396 معصومه اکبری نیا  سطحوپرخاشگریبرمحورکودکآگاهیذهندرماناثربخشی
سرطانیکودکاندارودرمانیازپسکورتیزول

زايشافوحرکتیوشناختیابعاددرويژهبهتكانشگری،کاهش
اتمراعوتكانهکنترلخشم،فرونشاندنابعاددرخودبازداری

میآگاهیذهنبرمبتنیدرمانیشناختتاثیرتحتديگران،
آگاهی،هنذبرمبتنیروانشناسیمداخلهبهتوجهبنابراين.باشد

ایويژهاهمیتازبیماران،دارويیهایدرمانبرعالوه
.استبرخوردار

1396 زهرانیحمیدکاظمی وتكانشگریبرآگاهیذهنبرمبتنیدرمانیشناختاثربخشی
دارويیدرمانتحتدوقطبیبیمارانخودبازداری

آسمهبمبتالبیمارانزندگیبهبودکیفیتبهمنجرآگاهیذهن
فیتکیبهبودبرایآگاهیذهنازپزشكیدرمانهایکناردر.شد

.گردداستفادهآسمبهمبتالبیمارانزندگی

1395 مهدی نادری  گیزندکیفیتبرآگاهیذهنبرمبتنیاسترسکاهشآموزشتاثیر
آسمبهمبتالبیماران

مروری بر مطالعات و متون گذشته  



نتايج سال نويسنده عناوين

بتالمافراددرماندردارويیدرمانبهآگاهیذهنبرمبتنیدرمانیشناختروشافزودن
افراداينردخشموافسردگیهاینشانهمالحظهقابلبهبودسببخويیافسردهاختاللبه

.شودمیتنهايیبهدارودرمانیبامقايسهدر

1395 ساجده حمیديان  ارودباآگاهیذهنبرمبتنیشناختیدرمانترکیبتأثیر
هبمبتالبیماراندرهیجانتنظیموافسردگیبردرمانی

بالینیمطالعهيک:خويیافسردهاختالالت

هاییبیماردرخوبآگهیپیشوکنترلدرموفقیتبرایداروبرعالوهبدنیفعالیت
آمدیخودکارمانندروانشناختیعواملرویبرتمرکز.شودمیگرفتهنظردرنیزمزمن

.شودگرفتهنظردرخودازمراقبتبهبودبراینزديکفاکتوريکعنوانبهبايد

1394 الی سید شهربانو دانی درارودبهپايبندیبدنی،فعالیتوخودکارآمدیبینرابطه
مزمنبیماریبهمبتالبیماران

رددارويیدرمانوجود،اينبا.باشدمیموثربیمارانافسردگیبهبوددردرماندوهر
آگاهینذهبرمبتنیدرمانیشناختروشامادارد،بیشتریاثراتافسردگیعاليمکاهش
.استپايدارتریدرمانیاثراتدارای

1393 محمدی پور  هنذبرمبتنیدرمانیشناختبادرمانیدارواثراتمقايسه
اساسیافسردگیاختاللعاليمشدتکاهشدرآگاهی

بهتالمبزنانخودمراقبتیافزايشبرآگاهیذهنآموزشتاثیربرداللتپژوهشنتايج
.داردديابت

1393 تارمنصوره نیكو گف بهمبتالزنانخودمراقبتیبرآگاهیذهنآموزشاثربخشی
دونوعديابت

هبودبدرمعناداریبطوررفتاری-شناختیمداخلهکهاستآنمويدمطالعههایيافته
.باشدمیموثردارويیرژيمازتبعیت

1392 فاطمه سوخک يیدارورژيمازتبعیتبررفتاری-شناختیمداخلهتاثیر
هموديالیزیبیماران

اينبرایدرمانیخدماتدريافتوافسردگیپذيرشبهمنجرزدايی،ننگبادرماناين
وزشآمها،مراقبهحاضر،پروتكلدرمانیعناصرمیانازاين،برافزون.شودمیبیماری

فتوصیدرمانهایجنبهکاراتريندارويی،درمانازپذيریاطاعتوشناختیروانهای
.شدند

1389 مريم حناساب زاده  سردهافبیمارانمورددرآگاهیذهنبرمبتنیدرمانیشناخت
کیفیمطالعهيک:گراخودکشی



نتايج سال نويسنده عناوين

گاهیآذهن.داردتاثیراسكیزوفرنیبیمارانمعنویبنفساعتمادبرمعنویآگاهیذهن
آگاهیذهن.گذاشتتأثیردارومصرفپذيرشودارومصرفرفتارهایبرهمچنین

درروداازتبعیتومعنویبنفساعتمادومعنویخودکارآمدیمیزانبرتاثیرمعناداری
.دارداسكیزوفرنیبهمبتالبیماران

2019
2020

میديانا 
دويديانیتی

بهپايبندیومعنوینفسبهاعتمادبرمعنویآگاهیذهناثرات
اسكیزوفرنیبیماراندردارو

ودبهبازحاکیکهویآیاچويروسازتریپايینسطحبهمنجرآگاهیذهنازاستفاده
آیاچرویدابهپايبندیمیزانافزايشدلیلبهاحتماالًوشداست،ویآیاچبیماریکنترل

.باشدمیاستبرخودارویآیاچازپیشگیریودرماندربااليیاهمیتازکهوی،

2017 لیندزی وب  يک:ايدزبهآلودهجوانانبرایآگاهیذهندستوالعمل
شدهکنترلبالینیکارآزمايی

اروهایدپايبندیاستممكنداروازاستفادهدربیمارانخودکارآمدیبهبودبرایمداخالت
.بخشدبهبودراديابت

2016 ين مینگ 
هوانگ 

نترلکوداروبهپايبندیباداروخودکارآمدیوسالمتسوادارتباط
ديابت

وثراستمبیماراندرداروبهپايبندیوشناختیبینشسطحافزايشدرروانآموزشبرنامه
.شوداستفادهپرستارانتوسطدارودرمانیبرعالوهتواندمیو

2016 نوردان چتین بعیتتوبینشبرآکاهیذهنبرمبتنیدرمانیروانآموزشتأثیر
اسكیزوفرنیادربیماراندرمانیدارواز

خستگیسندرما،فیبرومیالژيبهمبتالافرادبیندربهترپزشكیپايبندیباذاتیشفقتخود
.استترپايیناسترسدلیلبهآنازبخشیکهاست،همراهسرطانومزمن

2010
2016

فوشیا ام 
سیرويس 

استرسنقش:پزشكینمونهپنجدرپايبندیوشفقتخود



طرحاصلیهدف:

قلبنارساییهبمبتالبیماراندردرمانیداروازتبعیتارتقاءبرآگاهیذهنمداخلهاثربخشیتعیین

کاربردیهدف:

قلبیساییناربیماراندرداروییرژیمآموزشبرنامهاجرایباتوانمیتحقیقایننتایجبهتوجهبا
هایهزینهکاهشومیرومرگکاهشوآنانداروییرژیمازتبعیتبهبودموجبوسیع،سطحدر

به.رددگآنهاعوارضانداختنتاخیربهوبیماریپیشرفتسیرکاهشواجتماعیوفردیدرمانی
هایههزیندرجوییصرفهموجباتدارویی،رژیمازبیمارانتبعیتبهبودبرعالوهترتیباین

بهقلبیواحدهایدرخصوصابیمارستانهایتختاشغالمیزاننتیجهدروشدهفراهمدرمانی
.افتادخواهدتعویق

:اهداف پژوهش



طرحفرعیاهداف:

قبلتجربیونترلکگروهبیندرمانازتبعیترفتاردربارهبیمارانوابستهعقایدمقایسهوتعیین

مداخلهازبعدو

تجربیورلکنتگروهبیندرمانازتبعیترفتاردربارهبیمارانخودکارآمدیمقایسهوتعیین

مداخلهازبعدوقبل

تجربیوترلکنگروهبیندرمانازتبعیترفتاردربارهبیمارانشدهدرکخطرمقایسهوتعیین

مداخلهازبعدوقبل

وکنترلگروهبیندرمانازتبعیترفتاردربارهبیمارانعملبرایریزیبرنامهمقایسهوتعیین

مداخلهازبعدوقبلتجربی

وکنترلروهگبیندرمانازتبعیترفتاردربارهبیمارانمقابلهریزیبرنامهمقایسهوتعیین

مداخلهازبعدوقبلتجربی



مداخلهازبعدوقبلتجربیوکنترلگروهبینبیماراندردرمانازتبعیترفتارمقايسهوتعیین

مداخلهازبعدوقبلتجربیوکنترلگروهبینبیمارانزندگیکیفیتمقايسهوتعیین

اخلهمدازبعدوقبلتجربیوکنترلگروهبینبیمارانخوابکیفیتمقايسهوتعیین

مداخلازبعدوقبلتجربیوکنترلگروهبینبیمارانروانیديسترسمقايسهوتعیین



پژوهشیسواالتياپژوهشفرضیات:

گروهدردرمانازتبعیترفتاردربارهبیمارانوابستهعقايدبهبودبهمنجرآگاهیذهنمداخله
.شودمیمداخلهازپستجربی

درندرماازتبعیترفتاردربارهبیمارانآمدیخودکارافزايشبهمنجرآگاهیذهنمداخله
.شودمیمداخلهازپستجربیگروه

دردرمانازتبعیترفتاردربارهبیمارانشدهدرکخطربهبودبهمنجرآگاهیذهنمداخله
.شودمیمداخلهازپستجربیگروه

ازیتتبعرفتاردربارهبیمارانعملبرایريزیبرنامهافزايشبهمنجرآگاهیذهنمداخله
.شودمیمداخلهازپستجربیگروهدردرمان



تبعیت مداخله ذهن آگاهی منجر به افزايش برنامه ريزی برای از عهده برايی بیماران درباره رفتار

.  از درمان در گروه  تجربی پس از مداخله می شود

شودمداخله ذهن آگاهی منجر به بهبود رفتار تبعیت از درمان در گروه  تجربی پس از مداخله می  .

ی شودمداخله ذهن آگاهی منجر به بهبود کیفیت زندگی بیماران در گروه  تجربی پس از مداخله م .

داخله مداخله ذهن آگاهی منجر به بهبود کاهش ديسترس روانی بیماران در گروه  تجربی پس از م

. می شود



بودخواهدزيرصورتبهپژوهشانجاممراحل:

(لزومدرصورتساختهمحققاولیههایپرسشنامهتهیه)هادادهگردآوریابزاراولیهفرمتتهیهوگردآوری

ايرانوقزوينپزشكیعلومدانشگاهپژوهشیدرمانی،معاونتوبیمارستانمسوالنباهماهنگی

خروجوورودمعیارهایبراساسقلبینارسايیبهمبتالبیمارانازفهرستیتهیه

پژوهشدرشرکتجهتآنهاازکتبیموافقتکسبومطالعهاهدافتوضیحوقلبنارسايیبهمبتالبیمارانازدعوت

هاپرسشنامهسنجیروانخصوصیاتارزيابیوتدوينتهیه،،طراحی

مطالعهنخستفازدرکنترلوتجربیهایگروهبهبیمارانتخصیصازپسهادادهگردآوری

استرسکاهشبرمبتنیآگاهیذهنیمداخلهجلساتطرحجدولمطابقآگاهیذهنمداخلهاجرای

ازشدهاستخراجهایدادهتحلیلوتجزيهوآماریآنالیزوآگاهیذهنمداخلهازبعديكماهدوممرحلههایدادهآوریگرد

مداخلهازبعدوقبلکنترلوتجربههایگروه



جامعه مورد 
مطالعه

و روش نمونه •
گیری

تهراندررماندتحتقلبینارسايیبهمبتالبیمارانکلیهشاملحاضرمطالعهدرپژوهشیجامعه:پژوهشیجامعه

شوندمیمرخصتهرانقلبمرکزوفیروزگربیمارستانیمراکزازتازگیبهکهبودخواهد

افزارنرمازاستفادهباحاضرمطالعهدرنمونهحجمG power،اندازهمیزاندرصد،95آماریتوانگرفتننظردربا
بطورکهشدگرفتهنظردرنفر100نهايتادرصدی15ريزشاحتسابباودرصد5بابرابرداریمعنیسطحدرو5/0اثر

شدخواهنددادهقرارتجربیوکنترلهایگروهدرمساوی

اختاللهرگونهویاداعتياروانیاختالالتبهابتالعدم-قلبمتخصصتايیدباقلبنارسايیبهابتال-آگاهانهرضايت:ورودمعیار

هایشبكهباآشنايیوديجیتالیسوادداشتن-باشدنداشتهسالهفتادازبیشتر-نوشتنوخواندنقدرتوتحصیالتسطح-ديگر

.اجتماعی



پیامدهایبهابتال-مطالعهدرشرکتبهتمایلعدم:مطالعهازخروجمعیارهای

درشرکتایحضورسابقه-نوشتنوخواندنسوادنداشتن-مخدرموادبهاعتیاد-شدیدجسمانییاروانی

شدارویبموقعمصرفمسئولخودکهبیماری-داروییتبعیتبامرتبطآگاهیذهنآموزشبرنامه

بیماریاریهوشروندبربنحویکهداروهاییمصرف-(باشدبیماردارویمسئولدیگریفردیعنی)نباشد

برنامهدرشرگتهزینهنداشتنباشدگذارتاثیر

افزارنرمازاستفادهباحاضرمطالعهدرنمونهحجم:نمونهحجمتعیینG power،دربا

باودرصد5بابرابرداریمعنیسطحدرو5/0اثراندازهمیزاندرصد،95آماریتوانگرفتننظر

وکنترلهایگروهدرمساویبطورکهشدگرفتهنظردرنفر100نهايتادرصدی15ريزشاحتساب

شدخواهنددادهقرارتجربی



روش جمع 
آوری و

تجزيه وتحلیل 
داده ها

افزارنرمواردگردآوریازپسهادادهSPSSومعیارانحرافمیانگین،شاملتوصیفیآمار.شدخواهد23نسخه

واريانسآنالیززوجی،ومستقلتیاسكوئر،کایهایآزمون.شدخواهداستفادههادادهآنالیزبرایتحلیلیآزمونهای

.شدخواهدفتهبكارگرپژوهشکیفیوکمیمتعیرهایاختالفبررسیمنظوربهوپیرسونهمبستگیضريبوطرفهيک

نوعیماری،ببهابتالسابقهقد،وزن،تاهل،اقتصادی،وضعشغل،تحصیالت،جنسیت،سن،شاملدموگرافیکاطالعات

....،سیگاراستعمالمصرفی،داروهای

اصال)1ازایدامنهبالیكرتیطیفاساسبرسواالت.شدخواهداستفادهسوال4ازقصداندازه گیریبرای:رفتاریقصد

.گرفت قرارسنجشمورد(استدرستکامال)5تا(نیستدرست

کامال)1ازایدامنهبالیكرتیطیفاساسبرسواالت.باشدمیسوال3دارایپرسشنامهاين:عملبرایريزیبرنامه

.گرفتخواهد قرارسنجشمورد(موافقمکامال)5تا(مخالفم

کامال)1ازایدامنهباایگزينه5لیكرتمقیاسباسوال5حاویپرسشنامهاين:برآمدنعهدهازبرایريزیبرنامه

باشدمی(موفقمکامال)5تا(مخالفم



درمانازتبعیت

Theسوالی5شنامهـپرسطـتوسيیدارويمرژبهیيبندپا Medication Adherence Rating Scale (MARSارقريابیارزردمو

عمجمو.دگیرمیارقريابیارزردمو1زمتیاااـبهرگزتا5زمتیااباهمیشهازتلیكرایجهدر5سمقیارتوــصهــب.گرفتخواهد

.ستابهترتبعیتانزـمیانگرـبیباالترزمتیااودهبومتغیر25تا5ازقسمتنـيازاتاـمتیا

شدهدرکخطرپرسشنامه:

5بیننمراتدامنه.استشدهبندیرتبه(موافقمکامال)5تا(مخالفمکامال)1اینقطه5لیكرتیطیفباشدخواهدارزيابیسوالپنجشاملبا

.استبیشترشدهدرکخطردهندهنشانباالترنمراتوبودخواهد25تا

پیامدانتظارپرسشنامه:

20تا4نمراتدامنهاستشدهبندیرتبه(موافقمکامال)5تا(مخالفمکامال)1ازاینقطه5لیكرتیطیفبا.شدخواهدارزيابیسوالچهاربا

شدهتايیدنآپايايیوروايیشدهبكارگرفتههمكارانورنجبرانمطالعهدر.بدهندپاسخسواالتبهشودمیدرخواستبیماراناز.بودخواهد

.است

بیخوابیشدتشاخصپرسشنامه:

نمراتجمعازکهپرسشنامهکلینمرهوشدهبندینمره4تاصفرازاینمره5لیكرتمقیاسباسوالهر،سوال7ازمتشكلپرسشنامهاين

.است28تاصفرازآيدمیبدستسوالها



بیمارستانیافسردگیواضطرابمقیاس

4دارایسوالهر.می سنجندراافسردگیعاملديگرسوال7واضطرابعاملآنسوال7کهاستقسمتدوشاملوسوال14دارایپرسشنامهاين

.می يابدتخصیص0-3بینوزنیگزينه ها،اينازکدامهربه.می گزيندبرراآنهاازيكیخوداحساسنوعاساسبرآزمودنیکهاستگزينه

يااضطرابباالیحضوردهندهنشان3نمرهکهاستبه صورتیمی دهندنشانراافسردگیيااضطرابحضورکهعباراتیبراینمره گذاری،وزن های

.استافسردگیيااضطرابحضورحداقلبرایصفرنمرهوافسردگی

آگاهیذهنپرسشنامه

تقريبا»یبراششنمرهتا«همیشهتقريبا»برایيکنمرهاز)لیكرتایدرجهششمقیاسدرراآگاهیذهنسازهآزمونسوالهایاستسوالی15

ذهندهندهنشانباالترنمرهوبودهمتغیر90تا15ازآندامنهکهمیدهددستبهآگاهیذهنبرایکلینمرهيکمقیاساين.سنجدمی(«هرگز

.استبیشترآگاهی

سوتامینهزندگیکیفیتپرسشنامه

نشانپنجومحدوديتعدمدهندهنشانصفرکهاستشدهگذارینمره5تاصفرازوداشتهمعیار6سئوالهر.استگويه21شاملپرسشنامهاين

بدتریزندگیکیفیتبیمارباشدباالترابزاراينازحاصلنمراتهرچهواقعدروبوده105تا0بینکلیامتیاز.استمحدوديتحداکثردهنده

داشتخواهد



طرح جلسات مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس

مدت زمان 
آموزش

مدرس

ساعت1 مربی 
سمايندفولن

انتظاراتبررسیدرمانی،جلساتبرحاکمقواعدتعیینگروه،اعضایباارتباطايجادوآشنايی
آزمونپیشانجامآن،ارزيابیودرمانتأثیرمورددربحثدرمان،ازنمونهافراد

اولجلسه

ساعت2 مربی
مايندفولنس

وآنبامرتبطدرماننوع-آگاهیذهنمعرفی–آنبامرتبطهاینظريهوذهنبررسی
کشمشوسیبخوردنتمرين:تكلیفآگاهیذهنکاربردتأثیراتش

دومجلسه

ساعت2 مربی 
سمايندفولن

نشستهمراقبهای،دقیقهسهتنفستمرين:تكلیفقبلجلساتتجاربمرور سومجلسه

ساعت2 مربی 
سمايندفولن

مرور تكلیف 
تكلیف، تمرين تنفس کوهستان، تمرين نوشتن قضاوت های منفی در مورد ديگران در يک هفته

اخیر

چهارمجلسه

ساعت2 مربی 
مايندفولنس

تمرينات يوگا تمرين وارسی بدن، تمرين نگاه کردن به شمع، انجام: مرور تجارب جلسه قبل تكلیف جلسه پنجم

ساعت2 مربی 
مايندفولنس

مراقبهه،روزانصورتبهخوشايندرويدادهایتقويمتكمیل:تكلیف-قبلجلساتتجاربمرور
يوگاتمريناتیادامهدرياچه،

ششمجلسه

ساعت2 مربی 
مايندفولنس

يوگايناتتمریادامهوناخوشايندرويدادهایتقويمتكمیل:تكلیف-قبلجلساتتجاربمرور هفتمجلسه

ساعت2 د مربی ماين
فولنس

آزمونپستستانجام-درمانبندیجمعوتكلیفمرور-قبلجلساتتجاربمرور هشتمجلسه



اخالقی مالحظات

همطالعپايانازپسفشردهآموزشیبستهيکقالبدرکنترلگروهبرایمداخله ایبرنامهوهاآموزشارائه.

هانمونهشخصیاطالعاتسايربودنمحرمانهوهانمونهاسامیماندنمحرمانه

خاصرهگیریشناسهياکدفقدانوهاپرسشنامهبودننامبدون

بودنداوطلبانه

مقطعهردرهانمونهکلیهبرایمطالعهازخروجامكان

درمانفرايندبامداخلهپروسهتداخلعدم

ترکمراکزبهداشتی،مديرانپژوهشی،مسئوالنبهمطالعهاهدافدربارهکافیآگاهی

قزوينپزشكیعلومدانشگاهازرسمیاخالقکدونامهرضايتونامهمعرفیکسب

پژوهشدرشرکتهزينهنداشتن



با سپاس فراوان از توجه همه شما عزیزان


