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Materials and Methods

Applicable Remarks: To introducing the self-healing method for hypertensive patients to improving
life style.
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اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر سبک زندگی و مدیریت نشانهها در زنان مبتال به
پرفشاری خون
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چکیده
مقدمه :پرفشاری خون یکی از شایعترین مشکالت سالمتی با پیامدهای مزمن است .مدیریت پرفشاری خون بهطور عمده به وضعیت
خودمراقبتی مربوط است .یکی از عوامل دسترسی به خودمراقبتی بهتر در حوزه روانشناختی ،فراگیری فنون خودشفابخشی برای مراقبت
از خود است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش خودشفابخشی بر سبک زندگی و بهبود نشانهها در زنان مبتالبه پرفشاری خون
انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش نیمه آزمایشی حاضر با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دوماهه با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد.
تعداد  9۹نفر از مراجعهکنندگان زن مبتالبه پرفشاری خون به یکی از کلینیکهای استان اصفهان از طریق نمونهگیری در دسترس انتخاب
و بهصورت تصادفی در دو گروه  11نفری جایگزین شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی آرامشمدار تقی زاده و رضوانی
( )1916و تکمیل فرم اطالعات فشارخون تحت نظارت پزشک متخصص بود .دادهها با استفاده از تحلیل آماری اندازهگیری مکرر
تجزیهوتحلیل شدند.

پسآزمون و پیگیری تأثیر معناداری داشته است (.)P >۹/۹1
نتیجهگیری :به نظر میرسد آموزش خودشفابخشی با کاهش استرس فیزیولوژیک از طریق درمان خاطرات سلولی مخرب ،اصالح سبک
زندگی و آموزش فنهای آرامسازی ،موجب افزایش آرامش و کاهش فشارخون زنان مبتال شده است .بنابراین میتوان از این روش بهعنوان
یک رویکرد جدید با اثرات نسبتاً پایدار برای افزایش مهارتهای خودمراقبتی بیماران مبتالبه پرفشاری خون در مراکز مرتبط با سالمت
استفاده نمود.
کلمات کلیدی :خودشفابخشی ،سبک زندگی ،پرفشاری خون.
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پرفشاری خون بهعنوان فشار خون سیستولی بیشتر از
1٤۹میلیمتر جیوه و فشارخون دیاستولی باالتر از 1۹میلیمتر
جیوه تعریف میشود [ .]1فشارخون باال یکی از مهمترین عوامل
خطر بیماریهای قلبی عروقی و ازجمله مهمترین عامل خطر بروز
آترواسکلروزیس ،شایعترین عامل بروز نارسایی قلبی ،سکته مغزی
و شایعترین عامل ایجاد نارسایی کلیوی در بسیاری از کشورهاست
[ .]2این بیماری مزمن ،به دلیل نداشتن نشانههای آشکار و
قابلتشخیص بهعنوان قاتل خاموش معرفیشده و یک عامل بسیار
مهم برای افزایش میزان مرگومیر در سراسر جهان است [.]9
میزان شیوع پرفشاری خون در ایران همچون بسیاری از کشورهای
جهان به دالیلی ازجمله تغییرات سریع اجتماعی مانند شهرنشینی،
تغییر در سبک زندگی و همچنین افزایش طول عمر مبتالیان به
دنبال پیشرفت دانش پزشکی رو به افزایش است [ .]٤در مطالعه
متاآنالیز شیوع پرفشاری خون در فاصله سالهای  19۳9تا 191۱
در ایران ،میزان شیوع کلی پرفشاری خون  21درصد برآورد شده
است [ .]1با توجه به اهمیت بیماری پرفشاری خون بهعنوان یک
بیماری مزمن از یکسو و عامل خطر برای سایر بیماریهای مزمن
از سوی دیگر ،پیشگیری و کنترل این بیماری بسیار ضروری به
نظر میرسد .عالوه بر درمان دارویی ،اصالح سبک زندگی مانند
فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی مناسب ،کاهش یا قطع مصرف الکل
و دخانیات و کاهش استرس و اضطراب میتواند در پیشگیری و
کنترل این بیماری و کاهش عوارض ناشی از آن مؤثر باشد؛
بنابراین ،مراقبین سالمت میتوانند با ارائه مداخالت مراقبتی
مناسب و آموزش خود مراقبتی ،به ارتقاء کیفیت زندگی بیماران،
افزایش تحمل آنها نسبت به درمان و درنهایت کنترل بیماری
کمک کنند [ .]6خودمراقبتی جزء ضروری درمان پرفشاری خون
بوده [ ]۱و عملی است که در آن هر فردی از دانش ،مهارت و توان
خود استفاده میکند تا بهطور مستقل از سالمت خود مراقبت کند.
با آموزش خود مراقبتی به مبتالیان ،میتوان به آنها در جهت
درك بهتر از فرآیند بیماری ،ادامه درمان ،مصرف رژیم غذایی
مناسب ،فعالیت فیزیکی و مدیریت استرسهای روانشناختی و
فیزیولوژیک کمک کرد [ .]۳نتایج مطالعات نشان میدهد که
مداخله آموزشی بهطور معنیدار موجب تغییر در سبک زندگی
مبتالیان به پرفشاری خون میشود [.]1
آرامش به یک حالت روحی و روانی مثبت و رضایتبخش باوجود
مشکالت ،در جنبههای هیجانی ،اجتماعی و روانشناختی اطالق
میشود [ .]1۹درحالیکه برخی از بیماران به شکل رضایتبخش
و سازگارانهای بـا عالئم جسمانی ناشی از پرفشاری خون کنار
میآیند ،دیگـران عدم آرامش قابـلمالحظـهای از خود نشان داده
و عملکـرد شخص و خلق آنها را تحت تأثیر قرار میدهد [.]11

به نظر میرسد نحوه ادراك شدت عالئم با عدم آرامش در زندگی
و کاهش کیفیت بهزیستی روانشناختی در افراد مبتالبه پرفشاری
خون دارای تعامالت ناتوانکنندهای برای این گروه بوده که توجه
پزشکان و روانشناسان را همزمان به خود جلب کرده است .تاکنون
درمانهای غیر دارویی رایج برای بهبود بیماری و تثبیت فشارخون
بیشتر بر ترکیب روشهای متعدد ازجمله آرامسازی عضالنی،
بازسازی شناختی ،آموزش مقابله مؤثر ،آموزش مهارتهای
خودمراقبتی و اصالح سبک زندگی تأکید داشته است [.]12
در همین راســـتا خودشـــفابخشـــی یکی از رویکردهای جدید
روانشــناســی مثبت نگر اســت که بهطور رســمی توســط لوید
(روانشناس و درمانگر طب مکمل) ،و جانسون (متخصص سرطان)
در سال  ،2۹11در امریکا تحت عنوان کدهای شفابخش ارائه شده
اســت .خودشــفابخشــی در فرهنت لغت به معنای توانایی التیام
بخ شی و شفابخ شی خوی شتن ا ست و به نق شی که خود فرد در
بهبود بیماری یا حل مشــکل خود ایفا میکند اشــاره دارد [.]19
رویکرد خودشــفابخشــی شــامل مهارتهای خاطرهیابی ،شــناخت
ویژگیهای شخ صیتی م شکلآفرین ،کاهش اقدامات زیانبخش،
آموزش م هارت های خود آرام بخشـــی ،د عا و تمری نات کد های
شفابخش ا ست .لوید ،جان سون و لیپتون-زی ست شناس سلولی،
مولکولی معتقدند  11درصـــد از تمام مشـــکالت فیزیکی و غیر
فیزیکی با اســـترس مرتبط بوده و دو نوع اســـترس وجود دارد؛
اســترسهای موقعیتی و اســترسهای فیزیولوژیک .اســترسهای
موقعیتی ،ا سترسهایی ه ستند که منبع م شخ صی دارند ،عمدتاً
بیرونی بوده و قابلتشخیص هستند ولی استرسهای فیزیولوژیک،
استرسهای درونی ،نا آشکار و مخفی هستند که توسط خاطرات
سلولی مخرب ایجاد و برانگیخته می شوند [ .]1٤این نوع استرس
باعث بروز بیماری و ناخوشیهایی می شود که بر اساس شرایط و
وضـــعیت بیرونی فرد نیســـت (که بتوان آن را تغییر داد) بلکه
ا سترس پنهانی و ب سیار عمیقی ا ست که درواقع در درون بوده و
کامالً از وضعیت فعلی افراد مستقل است .درواقع تغییر وضعیت و
برطرف کردن امور تنشزا (اســـترس های موقعیتی و بیرونی) که
تاکنون موردتوجه روانشناسان قرارگرفته ،ممکن است تأثیر کمی
بر روی این نوع اســترس (اســترس فیزیولوژیک) داشــته باشــد.
استرس فیزیولوژیک باعث می شود که سیستم عصبی خودمختار
از حالت تعادل خارج شــود ،در این وضــعیت تعادلی بین حالت،
جنتوگریز در ســیســتم عصــبی باحالت عادی یا آرامش وجود
ندارد .لوید معتقد ا ست ،علت وجود ا سترس فیزیولوژیک در بدن
"خاطرات (حافظه) سلولی مخرب" ا ست .خاطره سلولی مخرب،
خاطرهای ا ست که در تمام سلولهای بدن ذخیره شده و موجب
کاهش انرژی ســلولی و ایجاد اســترس در بدن میشــوند [.]11
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لیپتون علل استرس فیزیولوژیک را الگوهای انرژی ناسالم سلولی،
ترسهای بیمورد ،تصاویر و باورهای نادرست و دروغینی میدانند
که در بدن و ذهن ذخیرهشــدهاند .این باورها و تصــورات غلط در
خاطرات ســلولی باعث میشــوند که افراد شــرایط کنونی خود را
بهاشتباه ،بهعنوان تهدید تلقی کنند ،درصورتیکه در واقعیت هیچ
تهدیدی وجود ندارد و این تف سیر ا شتباه از شرایط فعلی سبب
فعال شدن ناسالم سیستم "جنت یا گریز" در مغز میشود .تداوم
ا سترس فیزیولوژیک باعث آ شفتگی روانی ،بروز اختالالت روانی و
نهایتاً ضعیف شدن سی ستم ایمنی بدن میگردد .عالوه بر موارد
قبلی هن گام اســـترس فیزیولوژ یک بخش پره فرون تال کارتکس
کمفعالیت و بخش های عاطفی و هیجانی دچار افزایش فعالیت
میشـــوند و بنابراین فرایند حل مسـ ـ له ،اســـتدالل منطقی و
بر نا مه ریزی و قضـــاوت صـــحی (دقی قه عواملی که در تفکر
خردم ندا نه نقش مهمی دار ند) نیز کاهش می یا بد [ .]16لو ید
معتقد اســت در بیماریهای مختلف وجود احســاســات منفی و
دروغهای باور شده نا شی از خاطرات سلولی مخرب موجب عدم
تعادل روانی و عدم تعادل غیرارادی در د ستگاه ع صبی خودمختار
شــده و ســیســتم ایمنی بدن را در مقابله با بیماریها ضــعیف
میکند ،درنتیجه وجود خاطرات ســلولی مخرب میتواند عالوه بر
ای جاد و تشـــد ید اختالالت مختلف روانی مان ند کی نه جویی،
خودشـــیفتگی ،ناتوانی در کنترل خشـــم ،ترسهای غیرمنطقی،
افســـردگی ،وســـواس ،طرد و خشـــونت ،پایین بودن عزتنفس،
بــدبینی ،ایــده آل گرایی ،نــاتوانی در کنترل تکــانــه ،اعتیــاد،
اهمالکاری ،اضــطراب و پریشــانی ،اقدامات زیانبخش ،ارتباطات
مخرب و کــاهش عملکرد منطقی؛ بروز و افزایش اختالالت
جسمانی مزمن بدنی ازجمله پرفشاری خون را نیز به دنبال داشته
باشد [.]1۱
لوید معتقد است که ریشهیابی تمام مشکالت و خاطرات مخربی
که افراد در زندگی خود با آنها مواجه هستند ،مربوط به یکی و یا
بیشتر از موارد ذیل میباشند :کینهجویی ،اقدامات زیانبخش ،باور-
های غلط و احساسات منفی ،خودخواهی ،غمگینی و پریشانی،
اضطراب و ترس ،خشم ،ناامیدی و نابردباری (بیصبری و
ناشکیبایی) ،طرد کردن و خشونت ،احساس و استنباط بهاندازه
کافی خوب نبودن ،تحت کنترل درآوردن و ایجاد محدودیت ،غرور
ناسالم ،تکبر و تصویر بازدارنده و از دست دادن کنترل [.]1۳
تمرکز این رویکرد درمانی بر تالش فرد جهت درمان خاطرات
مخرب سلولی یا همان حافظه پنهان و ریشهیابی علل استرس
فیزیولوژیک است .در این درمان بر خود مراقبتی ،تعالی معنوی،
داشتن سبک زندگی سالم ،اصالح گفتگوهای درونی ،اصالح ترس-
ها و باورهای ناسالم ،مراقبه ،دعا و انجام تمرینات مخصوص کدهای
شفابخش تأکید شده است [.]11

اگرچه در خ صوص درمان خود شفابخ شی بهطور ویژه تحقیقات
کمی صورت گرفته ا ست ولی این تحقیقات بیانگر مؤثر بودن این
رویکرد بر برخی از اختالط جســمانی و روانشــناختی میباشــد.
لوید و جان سون با انجام تمرینات خود شفابخ شی آن را بر تنظیم
قند و ف شارخون مؤثر گزارش کردهاند [ .]2۹محققان معتقدند در
دنیایی که انســـان ها در هرزمانی با مشـــکالت متعددی مانند
بیماریهای مزمن زودهنگام مانند فشارخون و دیابت ،مشکالت و
فشـــار های روانی اجت ماعی مان ند اپ یدمی های احت مالی روبرو
میشــوند الزم اســت برای حفظ موجودیت و بهزیســتی روانی و
اجتماعی ،خود شفا بخ شی را بهعنوان یک روش خودمراقبتی یاد
بگیرند [.]16
پژوهشــگران گزارش دادند که پس از آموزش و اصــالح خود
گویی های مبتنی بر خود سرزنش گری ،بی کفایتی و بی ارزش
ســـازی خود در بیماران افســـرده میزان پذیرش خود ،رفتار
دوستانه با خود و احساس عاملیت افزایش یافته و سیر بهبود
در اف سردگی و بهزی ستی روان شناختی ت سریع شده ا ست
[ . ]21ویتس و هم کاران نیز با اجرای بر نا مه خود یاری در
زنان پناهنده اوگاندایی موفق شــدند تا آشــفتگی های روانی
آنان را کاهش و بهزیستی روان شناخت ی آنان را افزایش دهند
[ .]22فرولیچ و همکاران برنامه خودشـــفابخشـــی را بهطور
آنال ین در مورد جوانان کانادایی که هم زمان دچار سوءمصرف
الکل و مشــکالت هیجانی نظیر اضــطراب و افســردگی بودند
اجرا نموده و به این نتیجه رســـیدند که اجرای این برنامه
عالوه بر این که میزان مصرف الکل را در گروه آزمایش کاهش
داده اســـت به افزایش کیفیت زندگی و کاهش اضـــطراب و
اف سردگی و نیز سوءمصرف سایر داروها نیز منجر شده ا ست
[ . ]29محققان روســی پس از انجام پژوهشــی در خصــوص
اهمیت خود شفا بخ شی با خود مراقبتی ج سمانی با تأکید بر
نوع تغذیه ،غذا و تنظیم خواب نقش خودشـــفا بخشـــی در
سالمت جسمانی را مورد تأکید قراردادند [.]2٤
در ایران لطیفی و مروی در ســال  1916با کســب مجوز از
لو ید به ترجمه آثار و فا یل های صـــوتی و آموزش این روش
پرداخته و بر ا ساس مطالعات روان شنا سی با توجه به مبانی
فرهنگی ،ســـنتی و مذهبی ایران پروت کل اجرایی را در 1٤
مرحله تهیه و به تائید تعدادی روان شــناســان و مشــاوران
دانشــگاهی ایران و لوید رســاندهاند .این پروتکل در جلســات
متعددی تو سط گروه روا ن شنا سان و م شاوران به لحاظ علمی
و اجرایی موردبحث و بررسی قرارگرفته و اثربخشی آن توسط
تعدادی از روان شــناســان به طور عملی و بر اســاس گزارش
مراجعین تائید شده است .بارزترین موارد بومی سازی ،اصالح
سبک زندگی بر ا ساس دی دگاه بوعلی سینا و تعالی معنوی،
دعا و مراقبه بر اســاس دین اســالم اســت [ . ]21با توجه به

زهره لطیفی و همکاران /اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر سبک زندگی و مدیریت نشانهها در زنان مبتالبه پرفشاری خون
مباحث مطرح شــده ســؤال اصــلی محقق این اســت که آیا
آموزش خودشــفابخش ـی میتواند بر ســبک زندگی آرامش و
مدیریت ن شانه ها در بین بیماران زن مبتالبه پرف شاری خون
مؤثر باشد؟

مواد و روشها

یاا سفیهمومانومتر) :از این دســتگاه برای اندازهگیری فشــارخون
ا ستفاده شد .این د ستگاه از یک بازوبند قابل باد کردن که به یک
لوله حاوی جیوه وصل است و فشارخون را بر اساس میلیمتر جیوه
اندازه میگیرد .تا مدتی که فشــار موجود در بازوبند در حد واســط
بین ف شارخون سی ستولیک و ف شارخون دیا ستولیک ا ست ،خون
فقط در فواصــل هر ضــربان قلب در شــریان جریان مییابد و این
صداها را ایجاد میکند .در این تحقیق میزان میانگین ف شارخون با
توجه به پروندههای موجود توســط کارشــناس مربوطه درمانگاه در
سه مرحله قبل و پس از مداخله و دو ماه پس از مداخله ثبت شد.
در پژوهش حاضر اجرای آزمونهای تحقیق ،قبل از شروع مداخله،
بعد از اتمام جلسات آموزشی (پسآزمون) و  6۹روز پس از انجام
آخرین جلسه (پیگیری) اجرا شد .خالصه جلسات آموزشی در جدول
 1به تفکیک آمده است.
در تمام جلسات ضمن تأکید بر رازداری از همه افراد گروه خواسته
میشد که در بحث مشارکت فعال داشته و تجربیات شخصی خود را
با دیگران در میان بگذارند ،خودکاوی و یافتن خاطرات سلولی مخرب
و چگونگی کاهش اثرات سوء این خاطرات از اصلیترین موارد
جلسات بود که با استفاده از فنهای متعدد و متناسب باسلیقه هر
فردی باید اجرا میشد .شرکتکنندگان ملزم بودند در جلسه و در
فاصله بین جلسات تمرینات را فردی انجام داده و حتماً به سؤاالت
تأملی مربی دوره پاسخ دهند .داشتن خلوت و تفکر در مورد خود
جزء اساسی تمرینات بود .از مشارکتکنندگان خواسته شد برای
تفهیم بهتر مطالب همزمان آموزش را به اعضای خانواده یا  2نفر از
دوستان خود شروع کنند و چالشهای پیشآمده را در جلسه مطرح
نمایند .در هر جلسه مروری بر مباحث جلسات قبل صورت گرفته و
بر انجام تکالیف تأکید میشد .چون این دوره فرد را بازندگی شخصی
خود و دیگران بهشدت مرتبط میکرد و هرکس قصه زندگی خود را
بازبینی مینمود جلسات برای شرکتکنندگان بسیار جذاب بود.
جهت تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر با
نرمافزار  SPSSنسخه  2٤استفاده گردید.

یافتهها
تعداد نمونه  9۹نفر زن با میانگین سنی  66/1۹سال با انحراف
استاندارد  ۱/12سال در دو گروه آزمایش و کنترل بودند .از بین
اعضای نمونه  ٤۹/۹درصد دارای تحصیالت دیپلم و کمتر9۹/۹ ،
درصد دارای تحصیالت کاردانی 19/9 ،درصد دارای تحصیالت
کارشناسی و  16/۱درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و یا
باالتر بودهاند.
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زاده و رضوانی در سال  1916طراحیشده و دارای  ٤9عبارت و سه
زیر مقیاس آرامش هیجانی ،آرامش اجتماعی و آرامش روانشناختی
میباشد .این ابزار یک مقیاس  ٤درجه لیکرتی را به کار میبرد.
نمرههای این مقیاس در طیفی از حداقل  ٤9تا حداکثر  1۱2قرار
میگیرند .عالوه بر روایی صوری ،روایی محتوایی و شاخصهای

دستتتهاه اندازهگیری فشتتارنو( دستتتهاه فشتتارستتنج

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

پرسشنامه سبک زندگی آرامشمدار :این پرسشنامه توسط تقی

روانسنجی این پرسشنامه توسط تقی زاده و رضوانی با استفاده از
روش همسانی درونی با آلفای کرونباخ  ۹/۳9تائید شده است [.]26

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.1.0

این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشی با دو گروه (آزمایشی
و کنترل) سه مرحلهای (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتالبه پرفشاری خون که در
سال  191۱به کلینیک قائمیه شهرستان شهرضا مراجعه و دارای
پرونده در این کلینیک بودهاند ،بوده است .در پژوهش حاضر ،پس از
هماهنگی با معاونت درمان استان و کلینیک درمانی در شهرستان
شهررضا و اخذ کد اخالقی  IR.PNU.REC.1398.071از کمیتۀ
ملی اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی ،طی فراخوانی از بیمارانی
که حداقل دارای  9سال سابقۀ ابتال به پرفشاری خون با تأیید پزشک
متخصص بودند دعوت به عمل آمد تا در صورت تمایل به شرکت در
طرح پژوهشی در جلسه توجیهی اولیه محقق شرکت کنند .سپس
 9۹نفر از افرادی که تمایل به شرکت در این طرح پژوهش را داشتند،
بهعنوان نمونه و بهصورت در دسترس انتخاب و بر اساس مالكهای
ورود و خروج و با استفاده از گمارش تصادفی در دو گروه  11نفری
آزمایش و کنترل قرار گرفتند .معیارهای ورود به طرح عبارت بود از:
جنسیت زن ،داشتن عالئم پرفشاری خون به مدت سه سال ،رده
سنی  ٤۹تا  61سال ،عدم دریافت درمانهای روانشناختی همزمان،
دارا بودن مدرك حداقل سیکل و تکمیل فرم رضایت آگاهانه و
مالكهای خروج؛ داشتن اختالالت روانی حاد یا مزمن( ،با تشخیص
روانشناس بالینی) ،مصرف دارو ،ابتال به سایر بیماریهای جسمانی،
عدم همکاری در طول آموزش و عدم انجام تکالیف ارائهشده در
جلسات و غیبت بیش از  2جلسه بود .پس از انتخاب نمونه ،گروه
آزمایش به مدت  1٤جلسه در دوره آموزش خودشفابخشی
(بهصورت یکبار در هفته به مدت  1۹دقیقه) در کلینیک درمانی
شرکت کردند ،درحالیکه گروه کنترل در لیست انتظار بعد از مداخله
قرار گرفت .جهت مالحظات اخالقی ،تمایل آگاهانه به شرکت در
پژوهش ،تضمین محرمانه بودن اطالعات آزمودنیها (اصل رازدار
بودن) و احترام به حقوق انسانی شرکتکنندگان مدنظر قرار گرفت.
ابزارهای مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل موارد زیر بودند:

۱1

زهره لطیفی و همکاران

۱2
در ادامه میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون ،پسآزمون
و مرحله پیگیری مقیاسهای سبک زندگی آرامشمدار و فشارخون

بهصورت تفکیکشده برای دو گروه آزمایش و کنترل در جدول 2
آورده شده است.

جدول  :1پروتکل آموزش گروهی خودشفابخشی لطیفی و مروی با اقتباس از لوید و جانسون []2۹
جلسه

نالصه جلسه

6

توضی استرسهای فیزیولوژیک ،استرسهای پنهان یا خاطرات سلولی مخرب و حافظه کاذب.
تکلیف  :2مشاهده خود و بررسی استرسهای موجود و اجرای تن آرامی عضالنی تنفسی حداقل یکبار در روز (فایل صوتی آرامش عضالنی تنفسی به اعضا داده شد).
آموزش تشخیص مشکل واقعی یا کاذب ،آموزش روش تفکر واقعبینانه و مس له مدار ،آموزش خاطره یابی با توجه به شکستها ،تعارضات و ناکامیها و سردرگمیهای
فرد در زندگی ،انجام آزمون آنالین خاطره یابی( ،فایل صوتی گل سرخ به اعضا داده شد) .تکلیف  :9بررسی مشکالت واقعی و ساختگی در زندگی خود توسط اعضا،
شروع خاطره یابی -تمرین عملی مراقبه با گل سرخ.
ریشه یابی خاطرات مخرب سلولی ،معرفی سه گروه کینهجویی ،باورهای غلط و احساسات منفی مثلثی ،اقدامات زیانبخش( .فایل صوتی خاطره یابی به اعضای گروه
داده شد) .تکلیف  :٤شناخت دقیقتر در مورد کینهجویی ،بررسی ابعاد باورهای مخفی و خاطرات مخرب سلولی ،خاطره یابی با فایل خاطره یابی با تمرکز بر گروه
کینهجویی ،یافتن مشکالت بدنی مرتبط ،اجرای مراقبه یا تن آرامی عضالنی تنفسی به انتخاب اعضای گروه.
اجرای فن آسانسور شیشهای ،خاطره یابی در مورد تروماها و حوادث بسیار اثرگذار زندگی در تمام دورههای زندگی ،شوكها و  PTSDبا توجه به نگرش فرد ،آموزش و
اجرای فن صندلی خالی ،گفتگو در مورد اقدامات زیانبخش اعضای گروه ،تحلیل آزمون آنالین خاطره یابی درسایت  .selfhealings.irاجرای مراقبه معبد (فایل صوتی
مراقبه معبد به اعضای گروه داده میشود) .تکلیف  :1اجرای فن صندلی خالی در منزل با سایر خاطرات مخرب سلولی و بررسی سالم یا ناسالم بودن احساسها و
باورهای ناشی از آن ،مطالعه مطالب بخشش و تفکر در مورد انتخاب بخشش ،بررسی اقدامات زیانبخش خود ،اجرای مراقبهها یا تن آرامی عضالنی تنفسی به انتخاب
اعضای گروه.
توضی پازل احساسات مثبت و منفی قلبی و آموزش فنون بخشش ،تغییر تمرکز اعضای گروه از گذشته به آینده ،معرفی باورهای ناسالم  1گانه و احساسات منفی،
معرفی سندرم من بیچاره ،آموزش ابراز احساسات به شیوه مؤثر و آموزش دوری زیبا ،تحلیل اقدامات زیانبخش اعضای گروه و اجرای مراقبه اسکن نورانی بدن (فایل
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اصالح گفتگوی درونی ،بازنگری مجدد استرس و آموزش تنفس قدرتی ،بازنگری استرسهای فردی ،تأکید بر خود مراقبتی مداوم در مقابل آسیبهای جسمی و روانی و
مدیریت هیجانات و ارتباطات .تکلیف  :19ادامه تمرینات قبلی و اصالح گفتگوی درونی و خود مراقبتی.

14

آموزش فنهای تعالی معنوی ،اعتماد و واگذاری ،توضی رابطه مثلثی ،هدفمندی معنوی زندگی ،لزوم دروننگری و داشتن ساعاتی برای خلوت با خود ،برنامهریزی برای
ابدیت .مرور کل جلسات درمانی و تأکید بر تداوم انجام تمرینات کدهای شفابخش .تکلیف  :1٤ادامه تمرینات قبلی و شناخت میان برهای آرامش و معنویت برای خود
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آموزش بهبود کیفیت زندگی در حیطههای سالمت و بهداشت ،صمیمیت و ارتباطات (والدین ،همسر ،فرزندان ،بستگان و دیگران) ،رشد علمی ،رشد مالی ،پیشرفت
شغلی ،فعالیت مفید اجتماعی و بهبود خانه ،محله و جامعه .تکلیف  :12ادامه تمرینات تعالی معنوی ،شناخت نارضایتی از حیطههای خاص و اقدام برای کاهش نارضایتی.
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8

صوتی اسکن نورانی بدن به اعضای گروه داده شد).
تکلیف  :6ادامه چالش ذهنی در مورد کاهش حس کینهتوزی و انتقام ،خودکاوی برای شناخت سندرم من بیچاره ،بررسی افکار ناسالم و دروغهای باورشده و شناخت
احساسات مشکلآفرین (خشم ،شهوت ،غرور ،ترس ،غم ،شرم) و تقویت قدرت اراده ،آزادی ،اختیار و قبول مس ولیت پیامد رفتارهای خود ،اجرای مراقبه اسکن نورانی
بدن.
درمان اقدامات زیانبخش و عادات غلط و مخرب با آموزش روشهای تقویت اراده ،برنامه چهار عاملی ،آموزش حل مس له و تغییر شرایط و محیط ،آموزش فن خاطره
یابی معکوس .تکلیف  :۱بررسی نقش سندرم من بیچاره در عادات مخرب ،ثبت موفقیتها و مهارتهای به کار گرفتهشده در راستای سه گروه بازدارنده ،اجرای فن
خاطره یابی معکوس ،اجرای مراقبهها یا تن آرامی عضالنی تنفسی به انتخاب اعضای گروه.
تقویت کدهای شفابخش اول تا چهارم شامل :عشق ،شادی ،آرامش و بردباری .آموزش درمان خودخواهی (کاهش توقعات ،مهرورزی ،رفتار منصفانه منگرش انسانی)،
تفهیم شادی واقعی (توجه به تفاوتهای فردی ،افزایش ارتباطات و فعالیتهای لذتبخش) ،آموزش آرامش (تربیت خویشتن ،مدیریت زمان ،ارتباط صحی با ذهن،
تعدیل کامل گرایی) آموزش بردباری (مدیریت خشم ،نمایش بردباری ،افزایش تابآوری و امید).
تکلیف  :۳شروع برنامه ایجاد و تقویت چهار کد شفابخش در زندگی روزانه ،شناخت موانع و ثبت موفقیتها و پیشرفتها ،اجرای مراقبهها یا تن آرامی عضالنی تنفسی به
انتخاب اعضای گروه.
تقویت کدهای شفابخش پنجم تا نهم شامل :مهربانی ،خوبی ،اعتماد ،تواضع و خویشتنداری .آموزش بهبود ارتباط (با خود ،خدا ،دیگران و طبیعت) ،افزایش عزتنفس
(توجه به شاخص مهر طلبی ،ابراز وجود مؤثر ،افزایش اعتمادبهنفس و خود کارآمدی) درمان کنترل گری (کاهش لجبازی ،پرورش مهارتهای ارتباطی و مثبت اندیشی)،
درمان غرور ناسالم (مراقبت از خود و دیگران ،تقویت معنویت) درمان از دست دادن کنترل (افزایش خویشتنداری ،جلوگیری از پاسخ و شناخت سندرم فردا).
تکلیف  :1ایجاد و تقویت نه کد شفابخش در زندگی روزانه ،شناخت موانع و ثبت موفقیتها و پیشرفت.
توضی در مورد نقش درخواست حقیقی ،اثرات دعا و تداوم تمرکز بر خواستهها در مسیر زندگی و توضی شواهد علمی مربوط به دعا در خود شفابخشی ،آموزش تجسم
خالق ،آموزش نحوه انجام تمرینات خاص کدهای شفابخش در جلسه (فایل صوتی دعا و فایل صوتی نحوه اجرای تمرینات خاص کدهای شفابخش به اعضای گروه داده
شد).
تکلیف  :1۹صرف وقت خاص تنهایی برای نیایش و برقراری ارتباط باخدا و سپاسگزاری( ،تقویت معنویت) تمرینات سکوت و خلوت و ذهن آگاهی فکری و بدنی،
شفافسازی سیستم ارزشی خود ،اجرای تجسم خالق (مثبت نگری به آینده).
آموزش سبک زندگی متعادل :اصالح سبک زندگی با شناخت عادات غلط و اقدامات زیانبخش ،اصالح الگوی خواب و تنظیم خوراك ،نحوه خوردن ،نوشیدن و تفری ،
مسافرت ،ورزش ،نظافت و بهداشت.
تکلیف  :11اجرای عملی تمرینات هیلینت کد همراه با دعا و تهیه جمالت تمرکزی حقیقی ،شروع اصالح سبک زندگی با شناخت و کاهش عادات غلط.
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1

آشنایی با اعضای گروه و برقراری رابطه درمانی ،مشخص نمودن اهداف و قوانین جلسات ،معرفی استرسهای موقعیتی و آموزش مدیریت استرسهای موقعیتی ،توضی
سیستم ایمنی بدن و نقش استرس بر عملکرد سیستم ایمنی بدن .تکلیف  :1بررسی حاالت و تهیه کاملتر لیست نگرانیها و مشکالت و استرسها توسط اعضای گروه.
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۱9

جدول  :6یافتههای توصیفی مقیاسهای سبک زندگی آرامشمدار و فشارخون به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل
مقیاس

سبک زندگی آرامشمدار

آرامش هیجانی

آرامش اجتماعی

فشارنو( سیستولیک

فشارنو( دیاستولیک

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

گروه آزمایش
میانهین

انحراف استاندارد

میانهین

انحراف استاندارد

1۹٤/26
126/19
1٤1/19
29/6۹
2۳/۹۹
91/۹6
1۳/۳۹
2٤/۱9
2۱/٤۹
61/۳6
۱9/٤۹
۳9/۹6
122/۹۹
116/۹۹
11٤/۹۹
۱9/99
6٤/66
61/99

1٤/٤1
1/12
11/19
٤/9۹
9/21
9/۱۳
9/2۱
2/1٤
1/۱6
1/2۹
1/11
6/6۱
1/٤1
۱/96
۱/96
۳/16
۳/99
۱/٤9

11۹/٤۹
111/2۹
111/۹۹
29/6۹
21/۹۹
21/٤۹
22/٤6
22/19
21/19
6٤/99
6۱/26
6٤/٤6
121/99
126/66
12٤/۹۹
۱٤/۹۹
۱2/99
۱2/99

1۱/16
11/9٤
1۱/۳۱
2/1۳
٤/21
٤/٤۹
٤/۹1
9/69
1/۱6
۳/۹6
1/16
1۹/۳۱
۳/99
12/9٤
11/۳9
۱/96
۱/1۳
۱/1۳

جدول  :9آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس گروههای هم پراش و وابسته
9/62

1

2۳

۹/۹۱

تجانس گروه هم پراش و وابستهی مقیاسها
آرامش هیجانی

۹/16

1

2۳

۹/99

آرامش اجتماعی

2/19

1

2۳

۹/۹1

آرامش روا(شنانتی

9/99

1

2۳

۹/۹۳

فشارنو( سیستولیک

۹/۹9

1

2۳

۹/۳1

فشارنو( دیاستولیک

۹/1٤

1

2۳

۹/٤6

سبک زندگی آرامش مدار
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با توجه به جدول  2میانگین نمره کل پیشآزمون مقیاسهای
سبک زندگی آرامش مدار و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک
در گروه آزمایش به ترتیب برابر با  122/۹۹ ،1۹٤/26و  ۱9/99و
برای گروه کنترل برابر با  121/99 ،11۹/٤۹و ۱٤/۹۹
بهدستآمده است .همچنین یافتههای جدول نشان میدهد که
میانگین نمره کل در مرحله پسآزمون در گروه آزمایش به ترتیب
باال برابر با  116/۹۹ ،126/19و  6٤/66و در گروه کنترل برابر با
 126/66 ،111/2۹و  ۱2/99بوده است؛ و در مرحله پیگیری نیز
در گروه آزمایش به ترتیب باال برابر با  11٤/۹۹ ،1٤1/19و
 61/99و در گروه کنترل برابر با  12٤/۹۹ ،111/۹۹و ۱2/99
گزارششده است.
مفروضههای تحلیل واریانس شامل بررسی نرمال بودن توزیعهای
پیشآزمون و پسآزمون با آزمون شاپیرو ویلکز ،عدم همبستگی

کامل میان متغیرهای همپراشها و همگنی واریانسها با آزمون
لوین تائید شد .نتایج این آزمون در جدول  9نشان دادهشده است.
همانطور که در جدول  9مشــخص اســت و با توجه به ســط
معناداری مقیاسها که هیچیک کمتر از  ۹/۹1نیست و فرضیهی
صـــفر آزمون لوین مبتنی بر همگنی بین گروه های هم پراش و
وابســته تأیید شــد و تمامی این زوج گروهها با یکدیگر تجانس
دارند .درنتیجه فرض مشــروط دیگر برای انجام تحلیل واریانس
اندازهگیری مکرر فراهم اســت .برای بررســی اثربخش ـی آموزش
خودشــفابخشــی بر ســبک زندگی آرامش مدار و فشــارخون از
تحل یل وار یانس ا ندازه گیری مکرر اســـت فاده شـــد .یکی از
پیش فرض های آزمون آ ماری ا ندازه گیری مکرر آزمون کرو یت
ماچلی است .نتایج این آزمون در جدول  ٤ارائهشده است.
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آرامش روا(شنانتی

مرحله

گروه کنترل

زهره لطیفی و همکاران

۱٤

جدول  :4آزمون ماچلی برای بررسی یکسانی کواریانس مداخله خود شفابخشی بر سبک زندگی آرامش مدار و فشارخون
مقیاس

ماچلی

نی اسکای

درجه آزادی

سطح معناداری

سبک زندگی آرامش مدار

۹/۳1

9/۹۱

2

۹/21

فشارنو( سیستولیک

۹/11

1/2٤

2

۹/19

فشارنو( دیاستولیک

۹/11

1/2۹

2

۹/1٤

جدول  :5آزمون المبدای ویلکز برای بررسی تفاوت میانگینهای سبک زندگی آرامشمدار و فشارخون
منبع

مقدار

F

درجه آزادی

سطح معناداری

Eta

توا( آماری

بین گروهی

۹/19

1/96

٤

۹/۹1

۹/٤6

1/۹۹

درو(گروهی

۹/1٤

16/2٤

۳

۹/۹1

۹/۳6

1/۹۹

اثر تعاملی

۹/29

۳/٤۳

۳

۹/۹1

۹/۱6

1/۹۹

و فشارخون
مقیاس
سبک زندگی
آرامشمدار

درونگروهی

بین گروهی
فشارخون
سیستولیک

درونگروهی

بین گروهی

بین گروهی

عامل
اثرتعاملی
خطا
گروه
خطا
عامل
اثرتعاملی
خطا
گروه
خطا
عامل
اثرتعاملی
خطا
گروه
خطا

16۱6/۹۳
1۹٤1/6۳
11192/22
9121/11
1۱1۹/1۱
9226/66
9٤6/66
116۹/۹۹
1٤1۹/۹۹
1۳66/66
۳26/66
9۳2/22
2۳1۱/۱۱
٤12/٤٤
296۳/۳۳

2
2
16
1
2۳
2
2
16
1
2۳
2
2
16
1
2۳

2۳9۳/۹٤
212٤/۳٤
11۳/۱1
9121/11
2۹9/19
1619/99
1۱9/99
91/۹۹
1٤1۹/۹۹
2۹1/12
٤19/99
111/11
11/۹9
٤12/٤٤
۳٤/6۹

11/9۹

۹/۹1

۹/91

۹/16

٤6/۹1
٤/11

۹/۹1
۹/۹1

۹/62
۹/11

1/۹۹
۹/۱۳

۱/11

۹/۹1

۹/1۱

۹/۳1

۳/1۹
9/۱٤

۹/۹1
۹/۹9

۹/22
۹/11

۹/1٤
۹/66

٤/۳۱

۹/۹2

۹/1٤

۹/۱6

پیگیری برای مقیاسهای ســـبک زندگی آرامش مدار ،فشـــارخون
ســیســتولیک و فشــارخون دیاســتولیک در ســط  P>۹/۹1تأیید
گردید .همچنین با توجه به معنادار بودن منبع گروه در بین گروهها
می توان گ فت ت فاوت مع ناداری بین گروه آز مایش با کنترل برای
ســبک زندگی آرامش مدار و فشــارخون در ســط  P>۹/۹1وجود
دارد؛ بنابراین درمان خود شفابخشی بر سبک زندگی آرامشمدار و
مدیریت نشانهها فشارخون اثربخش بوده است.

بحث
هدف این تحقیق برر سی اثربخ شی آموزش خود شفابخ شی بر
ســـبک زندگی آرامشمدار و مدیریت نشـــانهها فشـــارخون در
بیماران زن مبتالبه پرفشــاری خون بود .بهمنظور تحلیل یافتهها
از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر اســتفاده شــد .نتایج بیانگر
تفاوت معنادار بین ســه بار اندازهگیری پیشآزمون ،پسآزمون و
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با توجه به جدول  1و مقادیر  ۹/1٤ ،۹/19و  ۹/29به ترتیب برای
اثرات بین گروهی ،درونگروهی و اثر تعاملی نشان داد که آموزش
خود شفابخشی حداقل بر یکی از مقیاسهای سبک زندگی آرامش
مدار و مدیریت عالئم فشارخون اثربخش بوده است .در ادامه نتایج
تحلیل واریانس بین گروهی و درونگروهی برای تأثیر اثربخشی
آموزش خودشفابخشی بر سبک زندگی آرامشمدار و مدیریت عالئم
فشارخون با سه اندازهگیری پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در
جدول  6نشان دادهشده است.
با توجه به معنادار نبودن کرویت ماچلی برای سبک زندگی آرامش
مدار و مدیریت عالئم فشارخون این فرض تائید شده است
( .)P<۹/۹1مقادیر آزمون المبدای ویلکز در جدول  1آورده شده
است.
با توجه به جدول  6و معنادار بودن عاملها در درون گروهها وجود
تفاوت معنادار بین ســـه بار اندازهگیری پیشآزمون ،پسآزمون و

1٤/2۱
12/۱۹

۹/۹1
۹/۹1

۹/99
۹/91

۹/11
۹/11

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.1.1.0

فشارخون
دیاستولیک

درونگروهی

منبع

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سط
معناداری

اتا

توان
آماری
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جدول  :2تحلیل واریانس بین آزمودنیها و درون آزمودنیها با سه اندازهگیری پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری سبک زندگی آرامشمدار

زهره لطیفی و همکاران /اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر سبک زندگی و مدیریت نشانهها در زنان مبتالبه پرفشاری خون

پژوهش حاضر کو شید تا در چهارچوب یک روش شناسی معتبر
مبتنی بر کار آز مایی ،ســـؤال مربوط به اثربخشـــی آموزش
خودشــفابخشــی بر ســبک زندگی آرامشمدار و مدیریت عالئم
فشارخون در بیماران زن مبتالبه پرفشاری خون ،را موردبررسی
قرار دهد .نتایج این پژوهش نشــان داد که این برنامه توانســته
ا ست بهطور معناداری منجر به افزایش آرامش و بهبود و تثبیت
ف شار در بین شرکتکنندگان شود .به نظر میر سد خاطره یابی
و بازنگری داســـتان زندگی فردی موجب افزایش و بهبود خود
مراقبتی شده و از طرف دیگر انجام تمرینات تن آرامی تنف سی-
ع ضالنی ،مراقبه معبد و مراقبه با گل سرخ ،ا سکن نورانی بدن و
ان جام تمرین خاص هیلی نت کد به طور عملی با عث کاهش
استرس فیزیولوژیک شده است .عالوه بر این در اختیار گذاشتن
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نتیجهگیری
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موجب افزایش آرامش فرد و سازگاری بیشتر با این عالئم مزمن،
بهبود عملکرد و تثبیت فشارخون شده است.
از ســـوی دیگر با توجه به این که ســـبک زندگی آرامش مدار
یکجهت گیری و باور کلی به سمت قابلدرك و قابل مدیریت و
معنادار بودن وقایع مســیر زندگی میباشــد و از طرفی باورها و
ویژگیهای شخ صیتی هر فرد ازجمله عواملی ه ستند که نحوه
عملکرد او در شرایط ا سترسزا را تعیین میکنند .وقتی در فرد
باور هایی شـــ کل بگیرد مبنی بر این که او می توا ند ات فا قات
زندگیاش را پیشبینی و درك نماید و توان رویارویی با آنچه
در پیش روی اوســـت را دارد ،در خود احســـاس ارزشـــمندی
میکند .تامسون و همکاران نیز گزارش دادند که پس از آموزش
و ا صالح خودگوییهای مبتنی بر خود سرزنش گری ،بیکفایتی
و بیارزش ســازی خود در بیماران افســرده میزان پذیرش خود،
رفتار دوســتانه با خود و احســاس عاملیت افزایشیافته و ســیر
بهبود در افسردگی تسریع شده است [.]22
بنابراین در تبیین علت اثربخشـ ـی خودشـــفابخشـ ـی برافزایش
آرامش در سـبک زندگی شـاید بتوان گفت ،تأکید بر هدفمندی
معنوی ز ندگی و افزایش غ نای درونی (مف ید و مرا قب خود و
دیگران بودن)  -درون نگری ،تبیین ای جاد راب طه مثلثی به جای
رابطه خطی و داشتن ساعاتی برای خلوت با خود و ارزیابی خود
و برنامهریزی برای ابد یت در کنار افزایش ارتباط باخدا ،دعا و
داشـــتن خلوت متفکرانه در مورد ارزش ها و معنای زندگی در
افزایش اح ساس آرامش و بهزی ستی واقع شده ا ست .همچنین
نقش ســـندرم من بی چاره در عادات مخرب ،ثبت موفق یت ها و
مهارتهای به کار گرفتهشــده در راســتای ســه گروه بازدارنده؛
تمرین بخشـــش ،رها کردن کینهتوزی و شـــناخت پازل درونی
احســـاســـات مثبت و منفی ،یادگیری مدیریت اســـترسهای
موقعیتی ،در بهبود این عامل اثرگذار بودهاند.
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پیگیری و اثربخشــی آموزش خودشــفابخشــی برافزایش ســبک
ز ندگی آرامش مدار و کاهش و تثب یت فشــــارخون در بین
شـــرکتکنندگان بود .این نتایج با یافتههای پژوهشهای دیگر
درزمینهٔ بهبود متغیرهای سبک زندگی آرامشمدار و مدیریت
نشــانههای فشــارخون در افراد مبتالبه پرفشــاری خون همچون
بابائی و همکاران []1؛ محمدیان و همکاران []9؛ حســـینی و
همکاران []1؛ مطابقت داشـــت و همچنین با نتایج پژوهشهای
دیگری همچون لطیفی ،ســلطانی و موســوی []2۱؛ ســلطانی،
لطیفی و موســـوی []2۳؛ شـــهبازی و لطیفی []21؛ زارعان و
ل ط ی فی []9۹؛ گرا میــان [ ]91و م ب نی بر تــأ ث یر آ موزش
خودشـــفابخشـــی در حوزههای روانشـــناختی که با نمونههای
آماری متفاوت موردبررسی قرار دادهاند؛ همسو بوده است.
مشکالت کرونر قلبی و عروقی بهخصوص پرفشاری خون یکی از
اختالالت توان کاه و مقاوم است که استرس و مسائل
روانشناختی تأثیر بسزایی در بروز و پدیداری ،تداوم و حتی
کاهش عالئم آن بر عهده دارد .در تبیین یافتههای فوق مبنی
برافزایش سبک زندگی آرامشمدار و کاهش و تثبیت فشارخون
میتوان گفت ،با توجه به اینکه تمرکز عمده آموزش
خودشفابخشی شناخت و درمان خاطرات سلولی مخرب است و
این خاطرات دانسته یا نادانسته در بدن استرس ایجاد کرده،
سلولها را به حالت تدافعی تغییر داده ،دستگاه عصبی خودکار را
از حالت تعادل خارج و به حالت جنتوگریز درمیآورد و موجب
احساس آشفتگی در فرد میگردد؛ احتماالً شرکتکنندگان با
یادگیری فنهایی همچون بخشش و رها کردن کینهتوزی،
متوقف کردن اقدامات زیانبخش ،اصالح دروغهای باور شده،
تعالی معنوی ،اصالح سبک زندگی و گفتگوهای درونی ،یادگیری
مدیریت استرسهای موقعیتی و فیزیولوژیک ،تجسم خالق و
خاطره یابی معکوس ،دعا و انجام تمرینات عملی کدهای
شفابخش توانستهاند به تعادل بیشتر سیستم عصبی خودمختار
خود کمک نموده و فعالیت جنتوگریز مغز خود را با ایجاد
آرامش متوقف نمایند و این آرامش موجب شده تا مدیریت
نشانههای فشارخون در فرد افزایش یابد .عالوه بر این بخشی از
ناشکیبایی مبتالیان به پرفشاری خون ناشی از ارزیابیهای غلط
از عالئم و پیامدهای آن است که در آموزش خودشفابخشی با
شناخت ترسهای بیمورد ،دروغهای بارشده و افکار ناسالم این
افکار شناختهشده و موجب کاهش ناشکیبایی و کاهش فشار
روانی ناشی از آن شود.
در همین راستا به نظر میرسد ایجاد و تقویت کدهای شفابخشی
مانند کدهای شکیبایی ،برباری و خویشتنداری و نیز اصالح
سبک زندگی ازجمله تنظیم ساعات خوابوبیداری و اصالح تغذیه
و نیز تمرینات عملی و خاص کدهای شفابخش ،مراقبه و دعا
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فایلهای صوتی آموزشی و تکالیف دادهشده با ایجاد کد بردباری
و افزایش تابآوری در افزایش آرامش و توان مقابلهای افراد مؤثر
واقعشده باشد.
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ازجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به جن سیت اع ضای
نمونه اشاره کرد که همگی زن بودهاند ،همچنین محقق احتمال
میدهد که علیرغم تأک ید بر عدم مصـــرف دارو در طول دوره
آموزشــی ممکن اســت برخی اعضــا گاهی از قرصهای مســکن
برای کنترل فشـــارخون خود بهطور موقت ( 1یا  2بار در طول
دوره) استفاده کرده باشند.
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کمیتۀ ملی اخالق در پژوهشهای زی ست پز شکی م صوب شده
اســـت .در برگزاری جلســـات آموزشـــی ج هت آ گاه کردن
شـــر کت کن ند گان از نحوه اجرای پژوهش و محر ما نه ما ندن
اطالعات شـــخصـــی و مربوط به بیماری آن ها ،اجازه خروج از
پژوهش هر ز مان که بخواه ند ،ا خذ رضـــا یت نا مه کتبی از
شرکتکنندگان و پر س شنامههای الزم قبل از مداخله درمانی و
توضــی حقوق شــرکتکنندگان از مواردی بود که قبل از آغاز
پژوهش انجام شدند.

پیشــنهاد میگردد که در تحقیقات بعدی از رویکردهای درمانی
دیگر در کنار رویکرد درمانی خودشــفابخشــی برای مقایســه و
بررســی قدرت اثربخشــی رویکردهای درمانی متفاوت اســتفاده
شـــود .همچنین با توجه به گســـتردگی بیماری های روانتنی
پیشــنهاد میشــود در پژوهشهای آتی اثربخشــی این روش بر
ســـایر بیماریها ازجمله ســـردرد ،زخم معده ،رفالکس روده و
معده ،اختالل خواب ،خ ستگی مزمن ،کمردرد و غیره نیز بهویژه
برای بیماریهای خاص و با منشــأ ناشــناخته که درمان قطعی
برای آنها یافت نشـــده اســـت ،موردبررسـ ـی قرار گیرد .انجام
م طال عات طولی و پیگیری های بل ند مدت و چ ندمرح له ای،
بهمنظور بررســـی تداوم اثربخشـــی و میزان پایداری تغییرهای
ناشـــی از این مدل بر افراد مبتال به دردهای جســـمانی مزمن
پیشنهاد میگردد.
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